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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Danışma Meclisinde açık bulunan iki üyeliğe 2485 
sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 11 nci 
maddesi uyarınca, Milli Güvenlik Konseyinin 5 Ocak 
1982 tarih ve 63 sayılı Kararıyla Emekli Korgeneral 
Recai Baturalp ile Emekli Korgeneral Adnan Orel'in 
seçildiklerine dair Milli Güvenlik Konseyinin karan 
ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tezkere
si Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Meclisi Üyeliğine seçilen Recai Baturalp 
ve Adnan Orel and içtiler. 

11 Ocak 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 14.15'te son verildi. 

Sadi IRMAK 
Başkan 

İmren A YKUT Kamer GENÇ 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
,1. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar 

ve 23 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine ve Bu Kanun ile Diğer Kanunların Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına İliş
kin 1425 Sayılı Kanunun 19.6.1979 Günlü ve 2251 Sa
yılı Kanun ile Değişik Ek 1 nci Maddesine Fıkralar 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/14) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7 . 1 . 1982) (Mali İşler Komisyonuna) 
(8 . 1 . 1982) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar 
ve 23 Arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, 

İhtiyarlık ve Ölüm Sigortası Kanunlarına Tabi Hiz
metlerin Birleştirilmesii Hakkındaki 5.1..1961 Tarih ve 
228 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 
28 . 1 • , 1980 Gün ve 1214 Sayılı Kanunun 10 ncu 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi- (2/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 7 . 1 . 1982) 
(Mali İşler Komisyonuna) ( 8 . 1 . 1982) 

Rapor 
3. — Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürk ve 

9 Arkadaşının, Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlen
mesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/1) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
7.1.1982) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi: 8.1.1982) 

GELEN KÂĞITLARA EK 

Tasarı 
1. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker

lerin İşlemlerinin Tasfiyesi Hakkında Yetki Kanunu 

Tasarısı. (1/115) (Mali İşler, Anayasa, Adalet, Büt
çe - Plan ve İktisadi İşler Komisyonlarına) 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN t Başkam ekili M. Yefik KİTAPÇIGİL 

KÂTtP ÜYELER : Evliya PARLAK - Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 30 ncu Birleşimini açıyorum^ 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

m. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz, 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Mustafa Alpdündar'ın, giderek büyük bo
yutlar kazanan «Bankerlik-» adı altında sürdürülen 
kapkaççılık olaylarına dair gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündem dışı söz isteği 
vardır Sayın Mustafa Alpdündar'ın, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Giderek büyük boyutlar .kazanan, bankerlik adı 
altında sürdürülen kapkaççılık olayları hakkında 
6 Ocak 1982 günlü oturumda gündem dışı konuşmak 
istiyorum-

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Mustafa Alpdündar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, çok 

değerli Kurucu Meclis üyeleri; 
Bu konuşmamı bundan hemen hemen 4 gün önce 

talep etmiştim, çünkü o günlerde bu konunun bu
günkünden daha çok aktüalitesi vardı; ama saygı de
ğer BaşkanMc Divanı, o günün koşullan içinde görüş
me imkânı olamamış olacak ki, vermediler, şimdi 
verdiler. Kendilerine teşekkür eder, kısaca bu ko
nudaki görüşümü izah etmeye çalışacağımı bildiri
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konu yine güncelliğini sürdürmektedir. Türki

ye'mizin 3 büyük ilinde, bir nevi sel felâketi, afet ha
lini sürdürmektedir. Üzülerek ifade etmek isterim ki, 
bir memlekette su baskını, sel, yangın gibi büyük 
afetlerde ani tedbirler alınması gereklidir, ama Tür
kiye'mizin, bugün için 3 büyük ilinde intiharlar, kaç
malar, kaçırılmalar olduğu halde, idarenin bu konuya 
gerektiği şekilde önem vermediğini görmekteyiz. 

Açıkça ifade ediyorum ki, bu ülkede bir berber 
dükkânı açmak için en azından 3 dosya hazırlan
maktadır, ruhsat istenmektedir. Önce, kişi berber
lik yapabilir mi? Öyle ya, usturayı insanın boynuna 
kaçırırsa boyunu uçurur. 

İkincisi; işyeri açmak ruhsata tabidir. Ama ma
alesef gördük ki, bir ofise bir telefon çeken vatan
daş, hemen gazetelere dilediği gibi ilanlar vermiş, 
«Yüz milyarlarım var»' demiş, vatandaşın yalnız bu 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

'büyük vilayette değil, Türküye çapında, özellikle 
adına «Helal para» dediğimiz, dar gelirlilerin, geçim 
sıkıtısı içinde olanların üç, beş kuruşunu toparlayarak 
Türkiye'de (resmi ağızlara göre) 200 milyarı aşkın 
bir potansiyel meydana getirilmiştir. 

Denetimden yoksun, kazançtan yoksun vatandaşın 
mal ve can güvenliğini korumakla görevli idare bu 
konuya maalesef seyirci kalmıştır. Sonuç ne olmuş
tur? Kaçma, kaçırılma, intihar ve ölüm... 

Değerli arkadaşlarım; 
Söz istediğim gün daha da duyguluydum. Türk 

Milleti adına yemin ederek göreve başladığımız gün
den bu yana bir şeyler yapmanın çırpıntısı içindeyiz. 
Kanunlarımız belli, bize verilen yetkiler, görevler de 
belli; ama herhalde gördüklerimize seyirci kalmama
mız iktiza eder. 

İçinizden bir arkadaşınız olarak büyük bir Devlet 
dairesinde bulundum. Bir insanın, oturduğu yerden 
20 metre fırlayarak, (filmlerde gördüğünüz gibi) 
5 metre karelik camdan kendini aşağıya attığını gör
düm. Cam 4 milimetreydi. Kafa, göz dağıldıktan 
sonra; iftiharla kaydetmek isterim, Türk pilisi sa
dece ayağındaki pabucundan vatandaşı yakaladı. 
Eğer ayağındaki çizme değil de, bot değil de ayak
kabı oysaydı, o 60 kiloluk insan, 5 nci katan aşağıya 
düşüp paramparça olacaktı. Tüylerim diken diken 
oldu, ama polis tahkikatı olduğu için o kadar ilgile
nebildim, Emniyet Müdürü ile görüştüm; olayın al
tında yine bankerlik.,.., 

Demek insanlar o kadar bunalmış ki, Devlet gü
vencesi altında tabelalar asmış insanlara üç - beş 
kuruşlarını yatırdıktan sonra kendileri, Devlet gü
vencesi aramaya koyuldular; ama başvurdukları ma
kamlar, «Vermeyeydin efendi» der gibi bir tavır 
takındıkları için, intihara varan teşebbüslere başla
dılar. 

Şimdi, günah kimin? Bankerlik ticareti adı al
tında, 3 büyük vilâyette salgın halinde, yerden pıt
rak gibi biten bankerlerin mi, «Nasılsa Devletten 
ruhsat almıştır, ilan vermektedir, üç - beş kuruşumu 
değerlendireyim» diye, geçim sıkıntısında olan, ger-
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çekten helal parasını yatıran insanların mı, intihar 
eden bankerlerin mi?., 

Bu kanuya gnücelliği içinde mutlaka çare bulun
ması gerekmektedir. Uzağa gitmeye gerek yok, An
kara'da belli sokaklarda polis nezaretinde binlerce 
insan birbirini hırpalamaktadır. Sözlerimin başında, 
bu işin sel, zelzele, yangın gibi bir felaket halini al
dığını söyledim. Önerim şudur: 

iftiharla söyleyebilirim, Muhterem Güvenlik Kon
seyinin bir tedbir almak üzere olduğunu okumuş 
bulunuyoruz bugünkü gazetelerde; ama Devlet rica
linin, özellikle Hükümet üyelerinin söyledikleri söz
ler birbirini tutmamaktadır. Devlet, dar gelirli va
tandaşın, memleketine, milletine, Devletine güvene
rek üç - beş kuruşunu değerlendirmede açık bulduğu 
kapıdan girmişse, herhalde bu vatandaşların mal ve 
can varlığını da Devletin koruması ve muhafaza al
tına alması gereklidir. 

Bu itibarla idarenin bir an önce inandırıcı bir 
güvenceyle dar gelirli yurttaşlarımızın bu felaketten 
kurtulması için, üç - beş kuruşlarının teminat altına 
alınarak, olayın üzerine ciddi bir şekilde gitmesini 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
2. — Muzaffer Ender'in, Anayasanın hazırlanması 

ve bu konuda Basının izleyeceği yol hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; ikinci bir güdem dışı 
konuşma isteği vardır; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Birleşimde, «Anayasanın hazırlanması 

ve basın» konusunda gündem dışı bir konuşma yap
mak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muzaffer Ender 

»BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; 
Bu Yüce Kürsüye çıkışımız, hiç bir zaman ko

nuşma isteklerimizin tatmini şeklinde yorumlanma
malıdır. 

Buraya niçin ve nasıl geldiğimizi, görevlerimizin 
neler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak, 
içimiz memleket ve millet sevgisiyle dolu olarak gel
diğimiz bu yerde, dikkate alınsa da alınmasa da, 
görebildiğimiz bazı gerçekleri veya yararlı olduğunu 
sandığımız bazı görüşleri bu 5 dakikalık konuşma 
süreleri ile icra organlarına duyurmak ve Devlet 
mekanizmasının ülke ve millet yararlarına en iyi 
şekilde çalışmasına yardımcı olmak istiyoruz. 

Şu nokta açıkça bilinmelidir ki, bu Yüce Meclisin 
çatısı altında konuşulan her şey, Türkiye'nin ve Türk 
Milletinin mutlu geleceği içindir. 

Sayın üyeler; 

Bilindiği gibi anayasalar bir milletin insanlık âle
minde şerefli bir üye olarak gururla yaşayabilmesi, 
kendini kabul ettirebilmesi için, bugününü ve yarını
nı en iyi şekilde düzenleyen, topluma devamlı huzuru 
ve rejimlerin en yararlı şekilde işleyişini sağlayan te
mel yasalar, hukuk abideleridir. Bu sebeple de bü
tün yasalar, anayasaların amaç ve maddelerine uygun 
olmak zorundadırlar. Ayrıca, millet hayatını ve dev
let düzenini, siyasi parti liderlerinin oyuncağı haline 
getirmemek için de anayasalardaki değişiklikler, di
ğer yasa değişikliklerinden farklı şekil ve şartlara 
bağlanmıştır. Anayasalarda yapılacak küçük bir 
hata, zamanla millllet hayatımda ve devlet 'idanaslinıde çok 
büyük yaralar açabilir. 

Hal böyleyken ve Anayasa Komisyonumuz, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin ge
leceğini garanti altına almak, onlara, ebediyete ka
dar sürecek mutlu ve şerefli bir ömür sağlamak için 
ciddi ve aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürür
ken, bazı yerli ve yabancı basın mensupları, anayasa
nın çok çabuk yetiştirilmesini, bir an önce seçimlere 
girilerek, parlamenter sisten© dönülımesiinü ısrarla is
temektedirler. Görüşlerini açıklarken de Avrupalı 
dostlarımızın sabırsızlığını ve düne kadar «Bir işe 
yaramaz, bizi bu duruma bu Anayasa düşürdü» diye 
feryat ettikleri 1961 Anayasasının biraz değiştirilme
siyle bu işin çabucak bitirilebileceğini öne sürmek
tedirler. 

Bu ülke bir anarşi ortamından sıyrılalı henüz bir 
yıl olmuş ve hâlâ yasa dışı örgütler yakalanır ve de 
parlamenter rejimlerde partilerin Anayasada değişik
lik yapacak sayıyla Parlamentoya girmesi imkânsız 
gibi görülürken bu acelecilik niye?.. 

Bu da açıkça göstermektedir ki, Türkiye'nin gün
den güne güçlenmesinden endişe ve üzüntü duyan, 
dışarda Türkiye aleyhine devamlı menfi propaganda 
yapan yasa dışı örgütler çalışmalarını aralıksız sür
dürmekte, içerde de önceki dönemlerin seçim kepa
zeliğimden fayda'laınarak Yüce Meclise girmiş veya 
girememiş olan siyaset cambazları gerekli önlemler 
alınmadan geçilecek bir parlamenter sistemde yine 
koltuklarına oturup, her türlü hile ve yolsuzluklarla 
eski yaşantılarına döneceklerini ummaktadırlar. 

Kısacası, Türkiye'nin 12 Eylül öncesi ortamına 
yeniden sürüklenmesi özlemi bu dış ve iç çıkarcıları, 

616 — 



Danışma McclisJÎ B : 30 İ l . 1 . 1982 O : 1 

hâlâ devlet kadrolarından temizlenememiş olan bazı 
millitan ve bölücü bürokratları bir seçim humımıasınıa 
yakalatmıştır. 

Sayın üyeler; 
Hiç kimse Türk insanını, vatandaşı iyice tanıma

dan halılarla kaplı bürolarda maroken koltuklara 
yaslanarak ahkâm kesmesin. Vatandaş diyor ki; 
«Evren Babamız, Güvenlik Konseyi Üyelerimiz ve 
tüm Ordumuz var olsunlar, sağ olsunlar. Memleket 
için gerekirse bütün malımızı, mülkümüzü seve seve 
feda eder, Avrupa'nın yapacağı yardımın fazlasını 
bile yaparız. Yeter ki, evlâtlarımız huzur içinde 
ökuılUıarına gidip gelısliıniler, biz de bu huzurlu ortam
da geç saatlere kadar çalışıp Devlete vergilerimizi 
yetiştirelim. Bizi can korkusu içinde yaşatmayın. Şu 
kanunları acele etmeden iyi düşünüp düzenleyin de, 
bir daha o eski korkunç günleri görmeydüm. Allah 
aşkına hiç acele etmeyin, sağlam bir Anayasa, sağ
lam bir Seçim Kanunu yapın ki, artık Meclislerdeki 
alicengiz oyunları ortadan kalksın.» 

îşte sokaktaki vatandaş, bu ülkenin gerçek sahip
leri, köylüsü, çiftçisi, işçisi, patronu, memuru, şoförü, 
esnafı böyle söylüyor. 

Demokrasi halkın oyu, halkın isteği ise ona saygı 
gösterelim, şahsi ihtiras ve çıkarlara destek olmaya
lım. 

Bize takvim soran Avrupalı dost bildiklerimiz 
12 Eylül öncesinde neredeydiler?.. Yoksa, Yunanis
tan, Portekiz, İspanya demokrasiyi çiğnerken takvim 
henüz icat edilmemiş miydi?.. 

Evet, demokratik parlamenter rejime mümkün 
olan en kısa zamanda dönülecektir. Bunun için Sa
yın Devlet Başkanımız bazı şartlarla aşağı yukarı 
bir tarih de vermişlerdir. Gerekirse geceli gündüzlü 
çalışarak Sayın Devlet Başkanımızın teminatının za
manında yerine gelmesini de sağlayacağız; ama unu
tulmasın ki, bizim kanunları hazırlarken temel gö
rüşlerimiz, geçmişten ders alarak bu toplumda artık 
üç kâğıtçılığa, sahtekârlığa, hırsızlığa, vurgunculuğa, 
soygunculuğa ve düzenbazlığa meydan vermeyecek, 
millet ve ülke hizmetinde gerçek değerleri ortaya 
çıkarabilecek, gerçek demokrasiyi ve parlamenter 
sistemi bir daha bozulmayacak ana kurallara oturt
maktır. Bu da, bitmez tükenmez cenaze merasim
lerini 11 Eylül akşamı tamamlayan bir ülkede zaman 
ve iyi bir araştırma ister. 

Bu sebeple sayın basın mensuplarımızdan, dış ve 
iç çıkarcıların tahriklerine kapılmadan, 12 Eylül sa
bahına kadar gelen siyasi partiler dönemini unut

madan, sokaktaki vatandaşın da görüşünü alarak 
ve bizlerin bu esas görevlerimiz yanında daha yüzlerce 
kanun tasarı ve teklifleri ile de uğraşmak zorunda 
olduğumuzu bilerek gerçeği yansıtmalarını ve Yüce 
Meclisimize bu zaman konusunda daha müsamaha
kâr davranmalarını ve her konuda yardımcı olmala
rını rica ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 

3. — Naztni Önder'in, tarım öğretiminin 136 ncı 
yıldönümü konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; üçüncü bir gündem 
dışı konuşma isteği vardır, okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde tarım öğretiminin 136 ncı yıldönümü 

nedeniyle gündem dışı bir konuşma yapmak istiyo
rum. 

Gereğini yüksek müsaadelerinize saygılarımla arz 
ederim., 

Nazmi Önder 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önder. 
NAZMİ ÖNDER — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; 
Ülkemizde tarımsal öğretimin 136 ncı yıldönümü 

deneniyle huzurlarınızda bulunmaktayım; sözlerime 
başlamadan önce hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

1980 yılı itibariyle 45 milyon nüfusumuzun 25 mil
yonu tarımla uğraşmaktadır. 45 milyon nüfusumu
zun besin maddelerini üreten, giyimini sağlayan, ta
rımsal endüstrinin hammaddesini sağlayan bu 25 mil
yonluk kırsal kesimde yaşayan çiftçidir. Tarımın tüm 
konularında yaptığı üretimle milli gelirimize % 23 
oranında katılır ve ihraç ürünlerimizin de % 58'ini 
sağlar. 

Tarım politikamızın esası, kendi kendine yeterli
likle birlikte ihracatın da arttırılmasını sağlamaktır. 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana tarımsal fa
aliyetlerimizde büyük gelişmeler olmuştur. Bu dö
nemde tarım arazisi 11 milyon hektardan 28,5 milyon 
hektara yükselerek yaklaşık 3 katı artmıştır. Yine 
nüfusumuz da 10,5 milyondan 45 milyona yükse
lerek yaklaşık 4,5 katı artmıştır. Birim alanlardan 
alınan verim de ürün çeşidine göre değişmekle bera
ber 2 ile 10 katı bir artış olmuştur. 

Ürün miktarı arttırılarak dışardan gıda maddeleri 
almayan bir ülke durumuna gelmiş bulunmaktayız. 
Bu da çiftçinin ve ona teknolojiyi götüren teknik 
elemanın bir başarısı olarak zikredilebilir. 
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Ürün çeşitlerimizin toplam ekilişlerde de değiş
meleri olmuştur. Tahıl oranı düşerken, sanayi bit
kileri, bağ - bahçe alanları artmıştır. Pazar değeri 
daha yüksek olan bu ürünlere kayma, tarımın top
lam üretim değerini büyük ölçüde arttırmıştır. 

Yine hayvancılığımızda da büyük gelişmeler ol
muş, başta süt sığırcılığı ve yumurta tavukçuluğu ol
mak üzere hayvan başına elde edilen ürün miktarı 
artmıştır, 

Bütün bunları, ülkemizin bugünkü ve gelecekteki 
karşılaşacağı sorunları dikkate alırsak, tarımsal üre
timde bugün ulaşmış olduğumuz düzeyin kâfi gele
ceğini sanmamızın hatalı olacağı görüşündeyim. Ak-
'ne, üretimi bugüne kıyasla daha fazla a**ttırılmamn 

zorunlu olduğunu belirtmek isterim. 
Ülkemizin 77 milyon hektar olan yüzölçümünün 

28,5 milyon hektarını işlenmiş araziler teşkil eder. 
Bu işlenen arazilerin içinde tarla arazisinin miktarı 
24,5 milyon hektardır. Bu miktarın yaklaşık 1/3'ü 
her yıl nadasa bırakılmaktadır. 

Fiziksel olarak tarım arazilerini genişletmek im
kânımız yoktur. O halde yapılacak iş, Güneydoğu 
ve kıyı bölgelerimizde ikinci ya da üçüncü ürün alma 
kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. 

İkincisi ise; nadas alanlarının azaltılmasıdır, 8 
milyon hektarı bulan nadas alanlarının 2 milyon hek
tarında (Orta - Anadolu ve geçit bölgelerinde) na
dasın kaldırılması mümkündür. Bu alanlara yemlik 
ve yemeklik baklagillerin ekilmesi uygun olacaktır. 
Bunun ayrıca toprağın verim yönünden zenginleşti-
rilmesinde faydalı bir durumu vardır. 

Tarım alanlarını fiziki olarak genişletmeden ya
pılacak diğer bir işlem de; yani fazla ürün almanın 
bir yolu da, sera tarımına geçiş ve sulu tarım imkân
larımızın araştırılmasıdır. 

Ülkemizde nüfusun hızla artması, köyden şehir
lere göç ve yaşama düzeyinin yükselmesi, yerleşim 
alanlarına duyulan ihtiyacı giderek artırmaktadır. 
Kentlerin nüfusu artarken tarım alanları aleyhine bir 
gelişme olmaktadır. Plansız yerleşim ve kontrol ye
tersizliği, tarım arazisinin tarım dışı amaçlarla kul
lanılması, tarım arazîsinin daralmasına neden olmak
tadır 

Tarımsal üretimimizin arttırılmasında üzerinde 
durulması gereken en önemli konu, birim alandan 
elde edilen ürün miktarının artırılmasıdır. Bunun 
da tek yolu, köylümüzün yüksek verim elde eden bir 
üretici durumuna getirilmesidir. Bunun için de ta
rımsal işletmelerin düzenli bir yapıya kavuşturulması, 

toprağın en verimli bir şekilde kullanılması ve en 
yüksek düzeyde üretim için tarımsal altyapı ve temel 
girdilerin sağlanması,, üretimden tüketime kadar bü
tün hizmetlerin teşkilâtlandırılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan ve sayın üyeler; 

Sizlere tarımsal durumumuzu özetle arz etmeye 
çalıştım. Tarımsal faaliyetlerimizdeki gelişmeleri 
belirttim. Bu gelişmeleri tarımımız ve çiftçimiz ta
rımsal öğretim ve eğitime borçludur. 

Memleketimizde tarım öğrenimine ait ilk mües
sese bundan 136 yıl önce 1846 yılında istanbul Ye
şilköy'de Ayama Çiftliğinde kurulmuştur. Bu okul 
iki yıl sonra kapatılmıştır. Daha sonraları, ilk mezun
larını 1894 yılında veren Halkalı Ziraat Mekteb-i 
Âlisi açılmıştır. Ulu Önder Atatürk'ün ülkemizde 
ilk defa kurduğu ve 1930 yılında öğretime başlayan 
Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ziraat Orman ve Veteriner 
fakülteleriyle bir üniversite halinde çalışmıştır. Daha 
sonra, 1948 yılında Üniversiteler Kanunu gereğince 
Ankara Üniversitesine bağlanmıştır. Bugün ülke
mizin muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteren yedi 
adet ziraat fakültesi bulunmaktadır. 

Hepinizin de bildiği gibi, ilim ve öğretim mües
seseleri de, canlılarda olduğu gibi yıllar geçtikçe ol
gunlaşır, gelişir ve daima daha iyi meyveler verir. 
Eğer ilim müessesesi normal gelişiyor ise, bir son
raki neslin kendisinden evvelkinden daha üstün de
ğerde olması gerekir. İyi bir ilim adamı da ancak 
iyi bir hocanın yanında yetişir. 

Bu sebeple, ülkemizde zirai öğretimin 136 ncı yı
lını kutlarken, yurt sahtına yayılmış ziraat fakültele
rimizin durumu iftihar vesilemiz oluyor. Bu fakülte
lerimizin yapacakları, öğretim kadar önemli olan araş
tırmaları da içinde bulundukları bölgenin zirai ve 
kültürel çehresine olan 'katkılarını da belirtmeden ge
çemeyeceğim. 

Şu anda tarımımızın önderliğini yapan ve men
subu olmakla şeref duyduğum ziraat yüksek mühen
disleri, teknolojik bilgilerle mücehhez mutlu bir ne
sildir, Büyük Aatürk'e layık bir nesildir, 

Sevgisi kalbimizin en derin köşelerine sinmiş, 
saygısı varlığımızın ve benliğimizin bütünü haline 
gelmiş Büyük ve Ulu Önder Atatürk, vatan toprak
larının kucaklaştığı ve bayramlaştığı kabrinde artık 
rahat uyuyabilirsin. Uyuyabilirsin; çünkü ektiğin 
tohum tutmuş, tarımda istediklerin tarımcıların kal
bine girmiş, yerleşmiş ve Türk Milleti senin eserine 
sadık kalmaya andiçmiş, tarımcılar da üzerlerine 
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düşen vazifelerini başarma yoluna girmişlerdir. Türk 
Milleti nöbette ve senin yolunda, Türk gençliği izin
dedir. İstediğin yolda yürmekten hiç bir zaman çe
kinmemiştir, çekinmeyecektir. Bu arada, ziraatçı 
gençler de senden aldıkları feyzle Türk köylü ve 
çiftçisinin refah seviyesini bugünkünden daha yüksek 
bir seviyeye ulaştıracaklardır. Onun içindir ki, Aziz 
Atam, bu mutlu ve büyük gelişmeler karşısında kab
rinde rahat uyuyabilirsin. 

Türk tarımına Ulu önder Atatürk'ün direktifleri 
doğrultusunda yön veren ve emeği geçen tüm mes-
lekdaşlarımı minnet ve şükranla anarken, hepinize en 
derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 

4. — Danışma Meclisi Başkanlık Divanının 1982 
Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Genel, Kurulda 
Görüşme Usul ve Programına Dair 6.1.1982 tarih ve 
17 Sayılı Kararı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizdeki su-
y nuşlara geçiyoruz. 

1982 Mali Yılı Bütçemizin Meclisimiz Genel Ku
rulunda görüşülme usul ve programına ait Başkan
lık Divanının yazısı ve kararını okutuyorum, 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Başkanlık Divanının 6 Ocak 1982 

tarihli toplantısında alınan 17 numaralı Karar ve 
ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sadi Irmak 
Danışma Meclisi Başkanı 

11. — Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 28, 
îçtüzüğümlüzlün 84 ve 85 nci maddeleri uyaranca en / 

geç 20 gün içinde karara bağlanması gereken 1982 
Malili Yılı Bütçe Kanunu Tasarlısının Danışma Mec
lisi Genel Kurulunda ilişik programda tespit ©döllen 
igün ve saatlerde görüşülmesine, görüşmeler, tespit 
edilen günlük çalışma programı içinde tamamlana-
ımaızsıa, günlük program bitinceye kadar devam edil
mesine, 

2. — 'Bütçenin Itümü üzerindeki görüşmelerle 
mütealkıip Ibiütçe görüşmelerinin süresi içinde bıTtirile-
bilmesi için gerektiğinde usüli "tedbirlerin alınmasına 

ve (bütçenin ıtümü üzerinde yapılacak yazılı ve sözlü 
görüşmelerin 20 dakikayı geçmemesine, 

3. — Bakanlık bütçelerinin ve <iiğer bütçelerin 
görüşülmesi sırasında, üyelerin ive balkanların ko
nuşma sürelerinin programda gösterildiği şekilde 
tespitine, 

4. — En çok 9 üyenin konuşmasından sonra ye
terlik önergesi verilmiş ve kabul edilmiş sayılarak 
görüşmelerin tamamlanmasına ve bakana söz veril
mesine, balkandan sonra son söz hakkının sıradaki 
üye tarafından kullanılmasına, 

5. —Balkanlara tevcih edilecek sorulara balkan 
talkdir (hakkını kullanarak sözlü veya yazılı cevap 
verebilir. 

6. — Bütçe Kanun Tasarısının tümü üzerindeki 
son görüşmede ancak 10 üyeye 10'ar dakikayı, Ba
kana 45 dakikayı geçmemek üzere konuşma süresi 
verilmesine, 

7. — Bütçelerle i'llgili değişiklik önergelerinin, 
fair gün önceden Başkanlığa verilmesine, 

18. — Bakanlık (bütçeleri il© diğer bütçeler dize
rinde görüşlerini açıklayacak üyelerin, konuşmak 
istedikleri bütçenin, programdaki' görüşme günün
den bir ıgün önce, Genel Kurul Salonu arkasındaki 
Başkanlık Dinlenme Odasında 'bulunacak görevli 
kâtip üyeye saat 09.00 - 10.00 arasında ve rnülbea'ki-
ben birleşim bitinceye kadar Başkanın solunda otu
ran Divan Üyesine lyazılı olarak biızızat başvurarak 
ısıöiZ sırası almalarına, kendilerine kayıt, tarih ve sıra
larını bildiren imzalı fiş verilmesine; söz istenen 
bütçenin görüşmelerin© (programa) geçildikten sonra 
(hiçbir şekilde söz kaydı yapıllmaımasına,, 

9. — Bütçenin tümü üzerindeki ilk gün görüş
meleri için Söz kaydının ve konuşma süresinin 
13 Ocak 1982 Çarşamba günü saat 09.00'dan itiba
ren saat 18.00'e kadar Genel Kurul Salonu arka
sındaki Başkanlık Dinlenme Odasında bulunacak 
görevli Kâtip Üye tarafından yapılmasına, 

10. — Günlük çalışma saatlerinin : 
10.00 - 13.00 Birinci oturum, 
13.00 - 14.00 Öğle Yemeği, 
14.00 - İkinci Oturum olarak tespitine, 
KARAR VERİUMÎŞTÎR, 
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14 OCAK 1982 PERŞEMBE 
15 OCAK 1982 CUMA 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler Bakan 
BÜTÇENİN SUNULUŞU : 
BÜTÇENİN TÜMÜ ÜZERİNDE GÖRÜŞME : 

16 OCAK 1982 CUMARTESİ 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇESİ : 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
DEVLET BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler Bakan 
10 
10 
10 
10 

30 
30 
30 
30 

17 OCAK 1982 PAZAR 
Azami Konuşma Süresi 

(Dakika) 
Üyeler Bakan 

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 

15 
15 
10 
10 

45 
45 
30 
30 

18 OCAK 1982 PAZARTESİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

19 OCAK 1982 SALI 

ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ 
ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Birlikte 
görüşülecektir, 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler (Bakan 
10 
10 
10 
10 
10 

30 
30 
30 
30 
30 

Azami Konuşma -Süresi 
(Dakika) 

Üyeler Bakan 
10 30 

15 45 
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20 OCAK 1982 ÇARŞAMBA 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler ıBakan 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 

21 OCAK 1982 PERŞEMBE 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler Bakan 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 
1. Jandarma Genel Komutanlığı 
2. Emniyet Genel Müdürlüğü 
Birlikte 
görüşülecektir. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 
1. Karayolları Genel Müdürlüğü 
Birlikte 
görüşülecektir. 

22 OCAK 1982 CUMA 

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
2. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

Birlikte 
görüşülecektir. 

23 OCAK 1982 CUMARTESİ 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler Bakan 

15 45 

15 45 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler Bakan 
15 45 

15 45 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 
1. Tekel Genel Müdürlüğü 
Birlikte 
görüşülecektir. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
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24 OCAK 1982 PAZAR 

1. istanbul Üniversitesi 
2. istanbul Teknik Üniversitesi 
3. Ege Üniversitesi 

4. Ankara Üniversitesi 
5. Hacettepe Üniversitesi 
6. iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
7, Çukurova Üniversitesi 
8. Diyarbakır Üniversitesi 
9. Cumhuriyet Üniversitesi 

10. 19 Mayıs Üniversitesi 
11. Bursa Üniversitesi 
12. Fırat Üniversitesi 
13. Anadolu Üniversitesi 
14. Atatürk Üniversitesi 
15., înönü Üniversitesi 
.16. Selçuk Üniversitesi 
17. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
18. Kayseri Üniversitesi 
19. Boğaziçi Üniversitesi 
20. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

25 OCAK 1982 PAZARTESİ 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 
Birlikte 
görüşülecektir. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
26 OCAK 1982 SALI 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler 

20 . 

Bakan 

60 

•ğ 

3 
l/M 

:3 
:0 

o 3 

rli
k 

£ 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler 
15 

15 

Bakan 
45 

45 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler Bakan 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 
1. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 15 45 
1. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Birlikte 
görüşülecektir. 
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27 OCAK 1982 ÇARŞAMİBA 

Azami Konuşma Süresi 
(Dakika) 

Üyeler Bakan 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 
1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 15 45 

Müdürlüğü 
2. Orman Genel Müdürlüğü 
Birlikte 
görüşülecektir. 

28 OCAK 1982 PERŞEMBE 
Azami Konuşma Süresi 

(Dakika) 
Üyeler Bakan 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 

29 OCAK 1982 CUMA 
Azami Konuşma Süresi 

(Dakika) 
Üyeler Bakan 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM Birlikte 15 45 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ : görüşülecektir. 
1. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü : 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 45 

30 OCAK 1982 CUMARTESİ 
Azami Konuşma Süresi 

(Dakika) 
Üyeler Bakan 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : Birlikte 
1. Gelir Bütçesi görüşülecektir. 
Bütçe Kanun Tasarısının maddelerinin 
okunması ve oylanması. 
BÜTÇE KANUN TASARISININ TÜMÜ 10 60 
ÜZERİNDE SON GÖRÜŞME : 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 
tümünün açık oya sunulması. 
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'BAŞKAN — Sayın1 üyeler; bu okunan Program 
Başkanlık Divanınca tanzim edilmiş, Ihilahara buıgüm 
slizler adıma Sayın Komisyon Başkanlarıyla yapılan 
toplantıda, hemen diydblillirliım Ikii, 2 - 3 saatlk mıüza-
Ikereden sonra ıgere'kİ. görülen 'değişiklikler 'de yapıl
mak suretiyle talmamlanırmş'tır. Program bugün ala
cağınız karardan sonra tabedilecek ve sayın üyelere' 
sunulacaktır,! 

(Bu Programı müsaade ederseniz doğrudan doğ
ruya 'Oylarınıza sunayım. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Program^ kalbul edilmiştir, 

Teşekkür ederim1. 
5. — Adalet Komisyonu gündeminde bulunan, 

Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki 
1721 sayılı Kanunun 2240 sayılı Kanunla Değişik 
6 ncı Maddesine 2 Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısının konusunu teşkil eden düzenleme bilahara 
Hâkimler ve Savcılar Kanun Tasarısında ele alın
mış bulunması sebebiyle iadesine dair Adalet Ba
kanlığı tezkeresi. (3/69) 

'BAŞKAN — Sayım üyeler; Adalet Bak anlığının, 
tok fcanunun geri isıtemmesiyle illgüli Ibir tezkeresi var
dır, okutuyorum,, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Halen Danışma Meclisi Adalet Komisyonu gün

demlinde bulunan Hapishane ve TevMfhanelerinin 
idaresi Hakkındaki 1721 sayılı Kanunun 2240 sayılı 
Kanunla değişik 6 inci maddesine ikli fıkra eklenme
sine ilüşikin Kanun tasarısının konusunu teşkil eden 
düzenleme Ihilahara HâMmler ve Savcılar Kanun Ta
sarısında ele alınmış (bulunması sebebiyle iadesi yo
lunda gereğine müsaadelerimizi saygıyla arz ederim. 

Cevdet MenJteş 
Adalet Bakanı 

IBAŞKAN — Bingilerimize arz ederim. 
6. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker

lerin İşlemlerinin Tasfiyesi Hakkındaki Kanun Ta
sarısının Mali İşler, Anayasa, Adalet, Bütçe ve Plan, 
İktisadi İşler komisyonlarından 3'er üye alınmak 
suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair Kâzım Öztürk ve Bekir Tünay'ın öner
geleri. (4/22) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; son ayda ve son gün
lerde pek çok vatandaşımızı lilgilendüreJn 'bankerlerle 
ilgili Ibir kanun tasarısı Hükümetimizce hazırlanmış 
ve kısmet olursa yarınki Genel Kurulumuzda önce
likle görüşıülecelkltir, Bu İtibarla kanun tasarısının ön
celikle incelenmesi maksadıyla bir Geçici Komisyon 
kurulması gerekmektedir. 

Geçici Komisyonun kurulmasıyla ügii önerge var
dır.; Bu önergeyi okutuyorum. 

(Yüksek ıBıaşkaınlhğa 
Ödetme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin iş

lemlerinin tasfiyesi halkkındalkıi kanun tasarısını gö
rüşmek üzere; Mali İşler, Anayasa, Adalet, Büt
çe - Plan ve İktisadi İşler 'komisyonlarından! 3'er üye 
atamak suretiyle kurulacak Geçici bir Komiisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım Öztürk Bekir Tünay 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

lbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Sayın üyeler; Birleşimi yarım saatlik bir ara ve

receğim. Bu arada Sayın Kolmıisyon Başkanlarımı
zın, Komisyonlarını toplamak suretiyle 3'er üye tes
pit edip, Divana verımıelerinıi rica ediyorum. 

Yarım saat sonra toplanlmalk üzere Birleşime ara 
veriyorum,; 

Kapanıma Saati : 14.45 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.25 

BAŞKAN : BaşkanvekiM M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK. 

IBAŞKAN — Sayın üyeler, 30 ncu iBMbşıimimizin 2 nci Oturumunu açıyorum, 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemlerinin Tasfiyesi Hakkında Yetki Kanunu 
Tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo

na seçilen üyelere dair Mali İşler, Anayasa, Adalet, 
Bütçe ve Plan, İktisadi İşler Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. 
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BAŞKAN — Geçici Komisyon için 3 Komisyon
dan; Mali işler, İMsadi işler ve Adalet Komisyo
nundan seçilen üyeler (bildirilmiştir. 'Bunları okutu
yorum. Bunların dkumması dövam ederlken, tahmin 
ediyorum 'M, diğer 2 (komisyondan da seçim netice
leri gelecektir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bankerler Kanununu görüşmek üzere görövlıendi-

rilmesi kararlaştırılan Geçici Komisyona, iktisadi 
işler Komisyonundan aşağıda isimleri yazılı üyelerin 
seçilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim.. 

Nuri Özgöker 
iktisadi (işler Komisyonu Başkanı 

Seçilen üyeler: 
1. Orhan Civelek, 
2. Hali Erdoğan Gürel, 
3. A. Avni Şahin. 

Yüksek Başkanlığa 
Banlkerler Kanunu Tasarısını görüşmek üzere 

•kurulan Geçici Komisyona, Komisyonumuzdan, aşa
ğıda isimleri yazılı 3 sayın üye katılacaktır. 

Saygıyla arz dünür. 
S. Sırrı Kırcalı 

Mali işler Komisyonu Başkanı 
1. Hilmi Salbuneu, 
2. Mustafa Allpdündar, 
3. Halmıdi Özer.ı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kurulacak olan Karma Komisyona, Komisyonu

muzca tefrik ©dilen üyelerin adları aşağıda gösteril-
mıiştür,. 

Saygılarımla arz ederim,. 
Rıfat Bayazıt 

Adalet Komisyonu Başkanı 

1. Alâeddin Aksoy, 
2. Bekir Sami Daçe, 
3. Halil Gelendost, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Banlkerler Haklkmdalki Kanun Tasarısını görüş
mek üzere1 'kurulacak Karma Komisyona, Anayasa 
Komisyonunca aşağıdaki üyeler seçilmiştir: 

1. Feyzfi Feyzioğlu, 
2. Turgut Tan, 
3. Muammer Yazar. 
Saygılarımla. 

Feyyaz Gölcüklü 
Anayasa Komisyonu 

Başkanvefciii 

'BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonunun seç
tiği üyelerle üğilii, Komisyon Başkaniinın yazısını 
okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Bütçe Plan Komisyonu; 

1. Fuat Azgur, 
2. Cahit Tutıta, 
3. Necmettin Narlıoğîu'nun kurulacak Karana 

Komisyona üye seçildiklerini saygılarımla arz ede
rim. 

Mustafa Aysan 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı 

(BAŞKAN — (Seçilen üyeleri ıbi'İJgilerinize sunduk
tan sonra, yarın 12.1.1982 Salı günü saat 10.00'da 
ikindi kattaki 277 numaralı odada sayın üyelerin top
latılmalarını rica ederim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürk ve 
9 Arkadaşının, Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlen
mesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/1) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 
8.1.1982) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde bir kanun teklifiyle 
ilgili Adalet Komisyonu raporu vardır. Bu raporu, 
Kanunun gerekçesiyle (binlikte okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu Raporu ve Genel Gerekçe 
okundu.) 

d) 
lidir. 

49 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-

IBAŞKAN — Usul hakkında söz istemiştiniz, bu
yurun Sayın Dal'. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Simidi yapılan kanun teklifli dolayısı ile geçiri
len zaman, hu gerekçeyi okumak dolayısı ile (bura
da geçirdiğimiz zaman Ibeyhude olmuştur; heni ba
ğışlasınlar, Başkanlık usul hatası yapmıştır. 

Burada, reddedilen (bir teklif vardır. Başkanın, 
doğrudan doğruya Komisyon Raporunun okunup 
dkunımamasının uygun olup olmayacağını oya sun
ması gerekirdi. Bu, uygun görüldükten sonra da, 
Komisyon Raporunu okutması ve ondan sonra Ko-
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misyon Raporunun uygun bulunup bulunmadığının 
oylanimıası gerekirdi Eğer Genel Kurul uygun' görü
yorsa; ıkanun ıtetkftilfii reddediilmiş, uygun göriUımüyar-
sa Kfomıisyon Raporu, Komisyonla iade edilmesi ge-
rdklird^ Dolayılsı ile şîmdliye kadar geçirdiğimiz zaman 
beyhude olmuştur. Usulsüzlük yapılmıştır; bunu be-
liıfmielk Üstedüm. 

Teşdklkıür ederim.! 
(BAŞKAN — Teşekkür ederita Sayın Dal. 
Sayını üyeler; 
IÂKÎF BRGÎNAY — Tasarı üzeninde görüşmek 

lisltiyorum!.! 
ıBAŞKAN — Evet, arz edeceğim, söz vereceğim. 

Bir küçük bilgi arz edeyim, ondan sonra Rapor üze
rinde görüşme açacağım. 

Sayın üyeler; 
Hukuk mevzuatımızın ne kadar altından kalkıl

maz ve içinden çıkılmaz bir durumda olduğu yük
sek malumlarınızdır. Bu itibarla, konuya ehemmiyet 
vereceğinizi bilerek, şahsi görüşüm değil; fakat sizle
rin genel görüşünüz istikametinde, konuya ehemmi
yet vereceğinizi bilerek, yalnız Raporu okutup, oyu
nuza sunmakla kalmış olsaydım, belki görevimi tam 
yapmamış olurdum. Kanun ne maksatla verilmiştir. 
gerekçesi nedir, Adalet Komisyonu hangi düşünce ile 
bu teklifi reddetmiştir?.. Şüphesiz, sizlerin bilgileri
nize sunup malumatınızı tazelemek ve daha isabetli 
bir karar almanız düşüncesi ile bu tarzda hareket edil
miştir. Aslında büyük bir usulsüzlük yoktur. Esasen, 
bugüne kadar hiçbir tasarının raporunun okunma
ması konusunda da bir oy vermiş değilsiniz. Daima 
raporların okunmasını istemişsinizdir; gerekçeyi arz 
ettiğim sebepten dolayı. Karar Yüce Heyetinizindir; 
Raporu benimsemek veya benimsememek sizlerin ka
rarlarınızla belirlenmiş olacaktır. 

Hükümet Temsilcimiz?.. Burada. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet Temsilcimizin belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Üyesi Kâzım öztürk ve 9 arka

daşının «Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine 
ilişkin Yasa TeklMi»nin komisyonlarda ve Genel Ku
rulda görüşülmesi sırasında Hükümeti temsilen Ada
let Bakanlığı Kanunlar, Planlama, Araştırma Genel 
Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu'nun tçtüğüzün 29 ve 
60 ncı maddeleri uyarınca hazır bulundurulması uy
gun görülmüştür. 

Bilgilerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

BAŞKAN — Evdt efendim, bilgilerinize arz ede
rim. 

Sayın üyeler; rapor üzerinde görüşmek isteyen ar
kadaşlar lütfen işaret buyursunlar., 

Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Memleketimizde; 27 Mayıstan sonrakilerle birlik

te 10 bin küsur kanun vardır. Bu kanunların temel ve 
tali; geçici, değiştirici kanunlar şeklinde bir ayrımı 
halinde temel kanunlar 2 bin civarındadır. Hepinizin 
bildiği ve bileceği gibi yurdumuzda bu kanunların bir 
keşmekeş yarattığı, kanun uygulayıcılarının, hatta ka
nun yapıcılarının bunların içerisinden kolaylıkla çıka
madığı, eski devirlerde mülga bir kanuna ek kanun 
çıkarıldığı, başka bir kanunda düzenlenmiş olduğu 
halde yeniden düzenlenme yapıldığı gibi haller çok
tur. 

Bu itibarla, böyle bir düzenlemeye gitmenin bü
yük faydası vardır. 

Şunu belirtmek isterim ki; Strazburg'da bu gibi 
işler bilgisayarlara verilmiştir ve kanunlardaki hukuk 
deyimleri o bilgisayardan istenildiği gibi alınmakta
dır. Biz, oraya iştirak edemedik çünkü böyle bir du
rum yok bizde, hazırlığımız yoktur. 

Bu itibarla, ben kanun teklifini yapanlara burada 
teşekkür edeceğim; fakat bunu yapacak olan Hükü
mettir. Yasama organına intikal edecek bir konu de
ğildir. Yasama organının emrinde bir kuruluş sistem 
itibariyle yanlıştır benim kanaatimce. 

Bu itibarla, Adalet Komisyonunun kararına tama
men uymak istiyorum. Uymak gerekir; fakat burada 
bunun müzakere edilmesi Hükümetimizi daha teşvik 
etmek ve hakikaten bunu esaslı bir kanun şeklinde 
buraya getirip, ondan sonra bunun uygulamasına geç
mek gerektiğine kaniim ve bu şarttır. Memleketimiz
de bu kanun kargaşasının bir an evvel önlenmesi bi
zim Meclisimiz zamanında olması bakımından eğer 
gerçekleşirse bir iftihar payı olacaktır. Bizim için if
tihar yaratacaktır.. 

Dolayısıyla ben gerekçelerin uzun uzun anlatıl
masına geçmek istemiyorum, zaten Adalet Komisyo
nu Raporu çok güzel belirtmiş. Kaldı ki, bu husus
ta Başbakanlığın da bir mütalaası var, aynı yöndedir. 
Dolayısıyla Adalet Komisyonunun Raporunun kabu
lüne; yani kanun teklifinin geri verilmesi, gönderil
mesi hakkında karar verilmesini ben de uygun bulu
rum. 

Arz ederim ve saygılarımı sunarım efendim. (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurunuz Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri, hepinizi saygı ile selamlı
yorum. 

Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin 
Yasa Teklifi ile ilgili olarak huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Adalet Komisyonunun Rakorunu dikkatle izledi
niz. Komisyon Raporunda özetle; «Kanun tasarılarıy
la, tüzük, yönetmelik gibi mevzuatın hazırlanması iş
leri Yasama Meclisi içinde yer alacak bir kuruluşa 
veriliyor» gerekçesiyle teklifin reddi istenmektedir. 

Sayın Komisyon beni bağışlasınlar. Teklifte im
zası bulunan bir üye olarak ben böyle bir hükme, bir 
maddeye; yeniden dikkatle okumama rağmen rastla
yamadım. Kaldı ki, böyle bir düşünceyle hazırlanmış 
olan bir teklife ilk karşı çıkacaklardan birisi de ben 
olurdum. 

Tekrar ediyorum, sayın Komisyon beni bağışla
sınlar. Hangi saikle reddedildiğini anlayamadığım, Sa
yın Komisyon inandırıcılıktan yoksun gerçeklerden bu 
kadar uzak bir gerekçeyle huzurunuza gelmemeliydi. 

Bu kadar önemli ve bu kadar güncel bir konuyu; 
bunu en iyi anlayabilecek ve benimseyecek olanlara 
izah edememenin üzüntüsü içerisindeyim. Bir taraftan 
da bu konuya yıllarını vermiş bir arkadaşınız olarak 
her yönüyle dopdolu olduğum bir konuyu savunmak
tan son derece mutluyum. 

Sayın üyeler; 
İzninizle konunun biraz içerisine girerek teklifi 

size tanıtmak, düşüncelerimi satırbaşlarıyla arz et
mek istiyorum. 

Olağanüstü dönemin asıl kurucu iktidarını oluş
turan 12 Eylül yönetimi ve onun oluşumunu tamam
layan Kurucu Meclisin görevi; kuruluş kanununda 
belirlenen üç - dört yasa yapmaktan ibaret değildir. 

Çocuklarımıza mutlu yeni bir dünya hazırlayacak,. 
ülkeyi ve milleti sarsılmaz bir devlet yapısına ulaştır
makla görevli Yüce Meclisimiz, olağan dönemlerde çı
karılması mümkün olmayan temel yasaları da düzen
lemekle görevlidir. 

Kanun teklifimiz işte böyle bir ihtiyacın ürünü
dür. 

Değerli üyeler; 
İzninizle Türk Ceza Kanununun 44 ncü madde

sini okuyacağım. Madde aynen şöyledir : «Kanunu bil
memek mazaret sayılmaz.» Dikkat buyurulursa, «Ceza 
Kanununu bilmemek» denilmiyor, söz konusu olan 

tüm kanunlar... Diğer yandan Anayasa ve Yüce Mec
lisimize hayatiyet veren Kurucu Meclis Hakkındaki 
Kanun hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden 
söz eder. Hukuk üstünlüğünden, hukuk devletinden 
bahsetmeyeceğim. Arz etmek istediğim husus başka
dır. Söyleyeceğim odur ki, okuma - yazma seferber
liği açtığımız şu günlerde büyük önder Atatürk'ün 
doğumunun 100 ncü yılında bulunduğumuz şu sıra
larda hukuk devleti olarak değil okuma, yazma bil
meyen; kanunlarımızı bilmeleri için okuma - yazma 
bilenlere ne yaptık?.. Ne yaptık ki onlara, «Kanunları 
bilmezseniz mazeret sayılmaz. Kanunları bilmeniz ge
rekir.» diyoruz, 

Devlet olarak, hükümet olarak, «İşte Türkiye Cum
huriyeti kanunları budur, dili herkesin anlayacağı ka
dar açık, hükümlerinde bir çelişki yok, buyurunuz, 
okuyunuz anlaşılmaz bir tarafı yoktur.» diyebildik 
mi?.. Diyebiliyor muyuz?.. 

Soruya kendim cevap vereyim. En üstün hiyerarşi
nin tepesindeki metin, «Ben hukuk devletiyim» diyor. 
«Hukukun üstünlüğüne inanıyorum.» diyor. Sonra da 
bunun gereklerini yerine getirmiyor, getiremiyor; ama 
yaptırımını yani müeyyidesini koyuyor. «Kanunu bil
memek mazeret sayılmaz.» 

Sayın üyeler; 
Mevzuatımız, yani toplumu düzenleyen tüm yazılı 

hukuk kurallarının hazırlanması, düzenlenmesi ve ya
yınlanmasında pratik ve kalıcı bir sisteme sahip olma
yışımız özellikle kanunlarımızın dağınık, çelişkili ve 
anlaşılır olmaktan uzak bir hale getirmiştir. Bunların 
Edirne'den Ardahan'a kadar sade vatandaş tarafın
dan; aranınca güvenilir, sağlıklı son metinler halinde 
bulunabilmesi, okununca anlaşılır olmasını sağlamak 
üzere çalışmalar yapacak olan bir kuruluşa kesin ihti
yaç vardır. Teklif, bu ihtiyacın bir ürünüdür. 

Adalet Komisyonumuz teklife sahip çıkarak nok
sanlarını ikmal ile sağlam bir metni Genel Kurula ge
tirecek yerde, teklifin amacını gereğince ve yeterince 
belirtmeden reddi yoluna gitmiştir. 

Komisyon Raporundan anlaşılacağı üzere, Sayın 
Komisyon teklifin amacına karşı değildir. Komisyo
nun karşı olmasına neden zannımca bu hizmetlerin yü
rütme organının görevleri kapsamına girdiği, yasama 
ile Hükümeti karşı karşıya getirip, sürtüşmelere ne
den olacağı ve Hükümetin, teklifte yer alan hususlar
da çalışmalarının olduğudur. 

Özellikle arz etmek istiyorum ki, Komisyon Rapo
runda redde esas olan her iki husus da varit değil
dir. Şöyle ki, Yasakur, kanunların, tüzüklerin, yönet-
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meliklerin biçimsel yönünü tespit edecek; yani mad
de nedir, fıkra nedir, bent nedir, hüküm, bölüm ne
dir, ek madde, geçici madde nasıl hazırlanmalıdır gibi 
şekle ait temel esasları ve usulleri tespit edecektir. Bu 
hizmetin Yasama Organına bağlı bir kuruluşça yerine 
getirilmesinin Hükümetle nasıl bir sürtüşmeye sebep 
olacağı cidden izaha muhtaç bir husustur. 

Yasakur'un tasarrufu, hizmetleri yürütmeye şekli 
yönden, tekrar ediyorum, biçimsel yönden yardımcı ol
mak, mevzuatın tek biçimliliğine gidilmesini sağla
maktır. Bunun dışında Yasama ile Yürütmeyi sürtüş
meye götürecek, kuvvetler ayrılığı ilkesine ters düşe
cek herhangi bir fikir taşımadığı açık ve seçik olarak 
ortadadır. Öte yandan amaçta herkesin Hükümetin ve 
Komisyonun hemfikir olduğu bir hizmetin Yasama 
Organına bağlı bir kuruluşça yerine getirilmesinin, Ko
misyon görüşünün aksine pekçok pratik yararları da 
bulunmaktadır. 

iBu teşkilat, hizmetin özelliği gereği Yasama Or
ganı ile bir anlamda bütünleşmekte, kanun koyan Ya
sama Organının âdeta teknik bir birimi haline gelmek
tedir. Söz konusu teşkilat bünyesi itibariyle yaygın 
bir teşkilat da olmayacaktır. Üstelik bir kısım hizmet
leri takvimi ile sürelidir. Diğer hizmetlerini ise Yasa
ma Organından ayırmak, bir bütünü bozmak olacak
tır. 

Komisyon gerekçesi inandırıcılıktan uzaktır. Ko
nuya çözüm getirmeden teklifin reddine karar ver
miş olması zannımca hem isabetsizdir ve hem de üzü
cüdür. 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Konunun önem ve kapsamı gereğince yüksek ıttı

laınıza sunulabilmesine fırsat vermenizi özellikle ve 
saygı ile rica ediyorum. 

Önce tarihi gelişime bir bakalım : 
Osmanlı İmparatorluğunun 1839 Tanzimat hare

ketlerinden önceki kanunlarına girmeyeceğim; ancak 
bu kanunnamelerden 500 yıl önce yazılmış Fatih Ka
nunnamesinde, kanunların herkesçe anlaşılır bir dil
le yazılması gerekliliği «ve herkes müstefid olmak 
için ıstılah ve ibarattan feragat olundu...» cümlelerini 
özellikle hatırlatmaktan geçemeyeceğim. Diğer taraf
tan aynı Kanunnamenin başındaki Türkçe ifadeler bu
gün bile anlaşılır, çağına göre ne güzel bir Türkçe ile 
ifade edilmiştir. 

«•Bu kanunname atam ve dedem kanunudur ve be
nim dahi kanunumdur, evladı kiramın neslen vebade 
neslin bununla amil olalar.» 
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1839 Tanzimat sonrası yapılan çeşitli kanunlaştır
ma hareketlerinin ayrıntılarına girmek istemiyorum. 
Araoak, bugün dahi örnek gösterebileceğini bir yayım
dan söz etmeden geçemeyeceğim. Günümüzde de ya
yınına devam eden düstur, 1863'de Düstur-u Atik 
adıyla bu amaçla yayınlanmış ve periyodik olarak yü
rürlükteki Osmanlı mevzuatını derli toplu olarak bir 
arada tedvin etmiştir. 

Cumhuriyet döneminde ise kimi zaman başbakan
lar, kimi zaman da Adalet bakanları düzeyinde konu 
ele alınıp, çözümü için çaba gösterilmiştir. Bendeni
zin henüz beş yaşında olduğum 1934 tarihinden baş
layarak bu çalışmalar süregelmiştir. Konunun büyük
lüğü ve çözümünün güçlüğü her defasında bu çalış
maları yarı yolda bırakmıştır. 

Ayrıntıları teklif gerekçesinde bulunduğu için kıy
metli zamanlarınızı almak istemiyorum, önemli bazı 
noktalarını, satırbaşları ile değinerek geçeceğim. 

Merhum Refik Saydam ve Şemsettin Günaltay 
Hükümetleri meseleye sahip çıkmış, Adalet bakanla
rı Göktürk ve Artus'un tüm gayretleri konuyu çözü
me kavuşturamamrştır. Olağanüstü Dönem Hükümet
lerince 1962 Mehtap Projesi, 1971 idarenin Yeniden 
Düzenlenmesi projelerinde durum en çarpıcı örnekle
ri ile vurgulanmış konunun aciliyeti dile getirilerek he
men işe başlanılması istenmiştir. Son olarak Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında ve plan doğrultu
sunda hazırlanan 1979, 1980 ve 1981 uygulama prog
ramlarında sorun yeniden dile getirilmiştir. 

Komisyonun, teklifimizin reddine dayanak yaptığı 
Kararnameye hep birlikte göz atalım. 

Kararnameyi arz ediyorum. «Türk mevzuatının 
yönetimi, yeniden düzenlenmesi projesi uygulama esas
ları : Amaç, Madde 1. — Kalkınmaya karşı hassas 
bir hukuk sistemi kurulmasında ve hukuk güvenliği
nin sağlanmasında öncelikle mevzuat yönetiminin 
Türk mevzuatının yönlendirilmesi, hazırlanması, de
netlenmesi, ayıklanması ve yeniden düzenlenmesine 
ilişkin sorunların çözümlenmesi zorunlu olduğundan 
gerekli ilkeleri tespit etmek ve çalışmaları yürütmek 
amacıyla bir program hazırlanmıştır. 

Kapsam : Madde 2. — Proje çalışmaları öncelikle 
aşağıdaki konuları kapsayacaktır. 

a) Mevzuatın yönetimi ile ilgili olarak daha ön
ce yapılmış çalışmaların tespiti. 

b) Mevzuatın hazırlanması, ayıklanması, derlen
mesi ve yayınlanmasına ilişkin kanuni düzenlemele
rin tespiti. 
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c) Kamu yönetiminde mevzuat çalışmalarına ka
tılan birimlerin kanuni dayanaklarının ve yetki kapsam
larının tespiti. 

d) Türk kanunu sistematiği ve Türk mevzuatının 
bugünkü durumunun tespiti. 

e) Mevzuatın yönlendirilmesi, hazırlanması, ayık
lanması, derlenmesi ve yayımı ile ilgili ilkelerin tes
piti. 

f) Mevzuat hazırlama esaslarının tespiti. 
g) Yeni mevzuat sistemi ve modeli tespiti. 
h) Merkezi mevzuat biriminin kurulması için ça

lışmalar yapılması. 
i) Mevzuatın yayımı ve dağıtımı işlerinin yeniden 

düzenlenmesi. 
j) Türk hukuk enformatiğinin kurulması için ça

lışmalar yapılması. 
k) Yüksek yargı organlarında yapılan karar tas

nifi çalışmaları.» 
Vaktinizi daha fazla almamak için Kararnamenin 

tamamını okumuyorum. 
Bunun için bir heyet teşkil edilmektedir, Yasama 

Organı Genel Sekreterleri, Yargıtay Başkanı, Danış
tay Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık, Ada
let Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
üniversiteler. Bu Kurulun hazırladığı rapor... 

Netice itibariyle Başbakanlığa sunulmasını tespit 
eden proje çalışmaları sırasında bütün kamu kuruluş
ları; «proje çalışmaları sonucunda hazırlanacak rapor
ları Başbakanlığa sunulur» denilmektedir. 

Görüldüğü üzere Kararnamede, kuruluşlardan alı
nacak kişilerin oluşturduğu bir komisyonun konuya iliş
kin çalışmalarını bir rapora bağlayacağı ve bu rapo
ru Başbakanlığa sunacağı esası getirilmiştir. 

Uzun bir ihmalin önümüze çıkardığı bu konunun 
çözümü için Hükümetimizin önerdiği usul geçmişte de
nenmiş olanların zannımca bir benzeridir. Yalnız bir 
kanunun, Medeni Kanunun üzerindeki çalışmaların 
sürdürülmesi için özel kanun çıkarılırken, tüm mevzuat 
çalışmalarının yapılması için bir kuruluşa yer verme
yen düşünceyi anlamakta cidden güçlük çekiyorum. 

Uzmanlık isteyen yorucu ve basit deyimi ile renk
siz görünümdeki bu çalışmalar ancak özellikle seçil
miş, yalnız bu işe teksif olunmuş özlük hakları temi
nata bağlı bir kuruluşça gerçekleştirilebilir. 

Kişisel ve çeşitli kurumlarca yapılan çalışmaları 
kıymetli zamanlarınızı alarak ayrıca dile getirmeye
ceğim. Bu konuda düzenlenen raporlar, yapılan ça
lışmalar oilıtler ve kitaplar tutmaktadır. Naçiz dü
şüncem odur ki, 48 yıldır sürdürülen çalışmaların 
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ibir benzeri ile karşı .karşıya bulunuyoruz. Bu teklif 
192Q'lerde başlayan Hukuk Devriminin bir devamı, 
(hukukumuzda bir reform niteliğinde olacaktır. 

Hepinizin bildiği üzere kanunlarımız üç kez 
numara değiştirmiş olup, imparatorluk dönemine 
ait ve halen yürürilüktekilerin sayısı 17 dolayla
rındadır. izninizle bunlardan bir kısmının başlıkla
rını okuyacağım. 

1870 tarihlli Harik Vukuunda Zabıtaca İttihaz 
olunacak Usul ve Muamelata Dair Talimat. 

1871 tarihli Ekmekçilik Hakkında Nizamname. 
1881 ıtıarühlü İhtira Beratı Kanunu. 
IİS8U tarihi Ecanibin Hakkı istimlaki' Kanunu. 
1887 tarihli Murabaha Nizamnamesi. 
1913 tarihli Memurin Muihakamatı Hakkında Ka

nunu Muvakkat. 
1913 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizam

namesi Dahiliyesi. 
1913 tarihli Hüikkâm ve Memurin Adliye intihap 

Nizamnamesi. 

'1914 tarihli Sicilli Ahvali Memurin Nizamname
si. 

1915 tarihli Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın 
Emvali ve Düyun ve Mutlubatı Mötrukesi hakkında 
Kanunu Muvakkalt. Halik diline imal. dlmuş «Kara 
kaplı mevzuat» deyimini bu örneklerden daha gü
zel açıklamak mümkün mü?.. 

Yasama Organından numara almış kanunlarımız 
bugünkü tarihi itibariyle 10 432'dir. Ne var ki Ibu sa
yının ancak bin kadarı temel bir kanun olarak yü
rürlükte (bulunduğu tahmin Olunmıaktadır. < 

Genel gerekçede ve madde gerekçelerinde geniş 
biçimde açıklandığı üzere, kanun dilimiz en basit 
'deyimiyle 'bir kargaşa, İbir hercümerç içindedir, iz
niniz!© kanunlarımızda geçen kelimelerden; eskiler
den ve yenilerden örnekler vermek işitiyorum : 

Tay, ımüeddi, irae, dest'eres, suveri muısaddaka, 
mümlbais, fıkdan, sin, istinsah, mecari, havas, ter
inim, muısalb, tavatftun, tahtanı, fevkani, müiteferrî, 
müktesem. Yen'i terimlerimiz; kur ağ, koyra, ekil, 
tükel, sınaç, erge, yetke, sorav, ikoyaç, sürel, ürem, 
taptanır. 

Hukuk normlarının düzenleme alanları belirsizdir. 
Torba kanunlar, korsan maddeler, mugayir hüküm
ler, saklı hükümler, mahfuz hükümler genel kanun
lar, özel kanunlar, önceki kanunllar, sonraki kanun; 
zımni ilga, 

Pozitif hukukumuzda bunların ne olduğuna dair 
yazılı bîr metin bulamazsınız. <Bunlan ancak doktri-
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n'in yardımıyla çözümleyeceksiniz. Kanunlarımızın 
karmaşık durumu böyle. Ya yasama fcararlarımız 
Ibundan farlklı mıdır?., özellikle İSO'lardan sonra 
kabul edilen Meclislere veya konularına ıgöre nu
mara alan 'bu kararların bulunup çıkarılması uzman
larınca dahi güç İhale gelmiştir. Yürütme organınca 
çıkarılan yöndbmdilkilerin sayısını ilgili müesseseler 
bile 'bilememektedir. 

ISayın Başkan, sayın üyeler; 
Kıymetli zamanlarımızı dalha fazla almamak için 

konuyu toplamak istiyorum. Konuşmamı teklifte 
öngörülen kuruluş ive görevlerini 'kısaca açıklamakla 
noktalayacağını. 

Yasama Organına bağlı bir kuruluş, gerekli teş
kilatı kuracak, belirli bir takvim içinde sonuca va
racaktır. «Yasakur» adıyla andığımız bu kuruluş üç 
(tür ıtemdl hizmet verecektir. 

IBirinciısıi; tüm mevzuatı tarayarak Osmanlı dö
nemi dalhill, yürürlükte olanları tespit edip, bugün 
olduğu gibi, Başbakanlık aracılığı ile Relsmi Gaze-
ıtede yayımlayacaktır. Yayım safhasına kadar pek 
ıtabiîdir 'ki, b'iıitalkıım işlemler yapacaktır. Görüldüğü 
üzere, yasama ile yürütmenin görev çatışması asla 
söz konusu değildir. 

İkinci olarak; hulkuik normlarının ne olduğunu, 
alanlarını; yani neyin kanun, neyin tüzük, neyin yö-
nötmölilk konusu olduğunu bilimsel olarak tespit ede-
cdk. Dikkat buyurulursa Yaisakur'un bunları bizzat 
Ihazırlaması; yani içeriğini hazırlaması asla söz ko
nusu değildir. Biçimsel olarak; yani çatıisıinı belirle
yip, tespit ettiği ilke Ikaraırflaranın kanunlaşması için 
Yasama Organına sunacak. IBurada esals olan çalışma 
içerik değil, biçimdir, yapıdır, şekildir. 

Üçüncü olarak; Yasakur'un göreivi, Yasama Or
ganına danışmanlık yapmaktır. Demokratik rejimde 
iher üyenin kanun teklifi hazıriayabıitaıes'ı, hukuk 
ıfiekniğini bilmesi nasıl beklenemezse, bilenim de 
oturup 'tekniğine uytgun olarak kanun hazırlaması, 
araştırması 'bir yerde belk'len/emez. Teklif bu ihtiya
ca da cevap vermeyi amaçlamaktadır. 

Yasakur'un arz etmeye çalıştığım bu üç tür te
mel görevi ınasıl yerine getireceği, çalışmalarının 
düzeni, teklif maddelerinde ayrı ayrı ve ayrıntılarıyla 
'belirtilmiş, her türlü ihtimal gözönünde tutularak 
uygulamaya kolaylık sağlamak için ayrıca bir yö-
metaııelik düızenlemesti de öngörülmüştür. 

Değerli üyeler; 
Teklif ile hukuk sorununa, mevzuat sorununa 

ıteşhis konulmuş olup, «Yapacağız, edeceğiz» denil

miyor, «Şöyle şöyle yapılır, şu kadar sürede so
nuçlandırır.» deniliyor. 

Mevzuat tespit çalışmalarının tarihi insanlık ta-
•rüıhıi kadar eskilere dayanır. 12 Levha Kanunları, 
Hammurabi Kanunları bunlara birer örnektir. 20 nci 
yüzyıl Avrupası ise, modern çağın gereklerine uya
rak hukukta devrim yapmış, (hukuki mevzuatlarını 
Ibilgisayar bankalarına aktarmışlardır. Halen Ameri
ka Birleşik Devletleri, ingiltere, Franisa, Belçika, 
italya ve diğerleri yanında, Hindistan, Pakistan, Ce
zayir ve Portekiz gibi ülkeleri de bu uygulamalara 
geçmek üzeredir. 

iBu konu ile ilgili bir örnek vermek istiyorum: 
11969 yılında Belçika'da kurulan Hukuki Danış

ma merkezinde her tıürilü hukükli konu ile ilgili 
mer'i mevzuat ıbu merkezdeki bir lölektronik beyime 
verilerek saklanmakta ve 'gerektiğinde bu makine, 
ıtüm mevzuat içinde kendisine tevcih edilen konu ile 
ilgili hükümleri kaynak ve madde göstermek sure-
ıtiyle 'insan hafızası ve çalışmasının mülktedir olama
dığı ıbir süre içerisinde çıkarıp yazık olarak verebil
mektedir. 

ıSayın öydler; 
ıBiz hemen mevzuatımızı bu tdkiifle bilgi banka

larına aktaracağız demiyorum. Ancak ne var ki, (bel
ki çocuklarımız hu işi başaracaklardır; ama bilgi 
Ibanlkalarına giden yok, teklifle öngörülen yürürllülk-
tdki mevzuatın tespiti, sisteme bağlanması, Kodlan-
dırılmasıyla mümkün olacaktır. 

«IBir ülke yurttaşilarının (mutluluklarından biri 
de, tabi oldukları mevzuatı arayınca güvenilir, derli 
(toplu ıbir mdtin halinde bulabilmek, «bulunca oku
yup anlayalbilme'fctir. Aksi ıhalde idare edenin tasar
ruflarıma boyun eğer, uyar görünür; ama adalete 
ve kamu yönetiminin güdüne saygısını yitirmeye 
ıbaşlar. Sonuç ya aldırmazlık, ya da itaatsizlik olur.» 
Bu konuya gönül verımıiş Sayın înıoesul'u'mun rapo
rundan alınan yukarıdaki ifadeye katılmamak müm
kün nılü?.< 

Sayın üydler; 
IKonu ancak olağanüstü ydtkilerle donatılim'iş 

MecMsirnizin üstesinden gelebileceği büyüklükte ve 
özelliktedir. Yetkili ve yetenekli bir teşkilat oluştu
rup, bağlanacağı makamı yeniden saptayarak bir an 
önce sonuca yöneldim. Yarın çok geç 'olabilir. Kor
karım tarihin affına mazhar olamayacağız. Bu işi 
tiicari bir meta olmaktan çıkaralım. Sonuçta mali 
yönden Devletimiz de kazançlı çıkacaktır. Çocuk-
larım'iıza, gelıeoeğin sahipleri çocuklarımıza karşı 
mahcup duruma düşmeydüm. 
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İnanmak ihtiyacı içinde tekrar ettiğimiz «Kanun I 
koyucuya noksan izafe olunmaz» kuralını gerçekleş- I 
tirmek, kanunu bilimemıeyi, bilememeyi mazareit I 
olmaktan gerçek andamda çıkarmak iıçdn uzun yıtlla- I 
an deneyim ürünü olarak 'hazırlanan bu teiklîfin I 
reddini isteyen Komisyon Raporunun 'kabul edilme- I 
mesinıi, gerekli metni hazırlamak üzere teklen I 
Komisyona iadesini en derin saygılarımla arz ede- I 
rim. I 

IBeni 'dinlemek nezaket ive sabrını gösterdiğiniz 
için hepinizi içten teşdkkürler!imile ve saygıllanmla I 
»damlıyorum. (Allikışilar) I 

IBASKAN — Teşeklkür ederim Sayın Öztürk. 
'Sayım Gökçe, buyurun. I 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Balkan, değerli ar

kadaşlar; I 
Türkiye'de (bir mevzuat kargaşası olduğunu içi-

miizde bulunan hiçbir arikadaşıimız inıkâr edemez. I 
Türfk!iye"lde (bir mievzualt kargaşası var. Öylesine 'bir I 
Ikaırigaşa kî, bu kanunla mı düzenlenmiş, yönetime- I 
ilkle mi,' tüzükle mi, yasama 'kararıyla mı, ara bul, 
bulabilirsen aşık olsun, Ibulana Ibravo diyelim. I 

30 yıla yakımı bir süredir biz yasaları uyguluya- I 
•ruz, bu mevzuatı uyguluyoruz, bunun içerisindeyiz, I 
bu mevzuatı uygularken çektiğimiz zorlukları bir 
biz biliriz bir ide Mevlâim; öyle diyeyimı. Ne denlıi 
ıgüçlükler çekiliyor, 

Yasa vardır ki, yürürlükte mi değil mi bilmemi- I 
yor. Yasa vardır ki, dili anlaşılmıyor, bilinemiyor. I 
özellikle bendeniz Danıştay İkinci Dairesinden gel-
ddin. Görevimiz Memurin Mulhakemaitı Hakkındaki I 
Kanonu uygulamak Mi. Bu Kanunu mümkün olsay
dı da buraya getirseydim. 'Bu teklif elime bu sabah I 
geçti, geç ulaştı bana, hazırlıksız geldim. Bu Yasa- I 
yi buraya getirseydim ve maddelerini okusaydırn... 
Danış'taya yeni aldığımız raportörler, İngdlizceyi, 
Fransızeayt daha kolay çözüyorlar da bunu bir tür
lü anlayamıyorlar ve bize «Efendimi bu ne?» diyor- I 
lar. Allah bizden evvel gelip geçenlerden razı olsun. I 
Bir Emekli Üyemiz; Sayım Erdoğdu bıîır Öztürkçeıye I 
çevirme işi yapmıştır, ondan ancak faydalanarak bu I 
Yasayı uygulayalbiliyorduk. 

Simidi, Türkiye'de bu mevzuat kargaşasını hiç I 
kimse inkâr edemez. Bunu Komisyonumuz da inkâr 
edemez. Komisyonumuz da inkâr etmek istemez. 
Yüce Komisyonumuz da bilir. Adalet Bakanlığı da I 
bilir ve nitekim Atatürk zamanında başlatılan, ta 
1941lerden gelen teşebbüsler var: Hep, Türk mev
zuatının ayıklanması, arındırılması, çıkarılacak ka- | 
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nunun dilinden tutun da sistemine, kanun tekniğine 
uygunluğu her zaman söylenir, her zamlan tartışılır du
rur; ama bir kanun okunsunuz, başından başka yo
rum çıkarmak tmümlkün, sonundan başka... 

E, bu yasalar hep tek elden, tek el dersem belki 
biraz yanlış olur, yetkili bir kuruldan geçirilmedik
çe bu böyle sürecek gidecek ve bizden 40 yıl son
ra gelenler de bizim bugün burada fconuştuklarımT-
zı konuşacaklar; çünkü bununla ilgili ilk girişim 
1941 'de Refik Saydaim zamanında ölmüş. 

Simidi, ünsaif edelim, arkadaşımız ve onunla bir-
lilkte) mulhterem üye arkadaşlarımız bir teklif hazır
layıp getirmişler ve çok önemlli bir konuya parmak 
basmışlar. Bunun çaresi ret miidir? istirham edeyim; 
ret imidir bunun çaresi? Hükümetin çalışmaları ol
duğu da bildiriliyor. Bunun çaresi ret miidir? Ret mi 
edeceğiz? Bir hastamız var, bir yaramız var, buna 
ilaç vereceğimize, bunu siariacağımııza efendim siemim 
yaran yok, güt öyle dolaş mı diyeceğiz Bunu hallet-
ımiek gerek. 

Hükümetim girişimi var; çok güzel. E, bu giri
mim getirilsin. Hükümüte biraz süre verdisin. İkisi 
bir arada ımültal!aa edilsin. Hükümet endişe duyu
yor ki, efendim bu Yasama Erkimin bünyesinde ku
rulacak bir kuruldur, Yasama Erkinin bümyesdmde 
kurulacak bu kurul Hükümetle her zaman sürtüş
melere yol açar, Hükümetle anlaşmazlıklar çıkar, 
tutarsızlık olur, gecikme olur..? 

'Ben demek istemiyorum ki, hazırlanan teklif mü
kemmel bir tekliftir; fakat Komtisyonumuz mukte
dirdir. Komisyon içerisinde çok yetenekli (ki, hepsi ye
tenekli, hepsi çök yetenekli), arkadaşlariîmız var. 
Bunlar, gayet güzel bir şekilde Hükümet tasarısı ile 
bunu meezederek, birleştirerek çıkarabilirdi, birleşti
rerek yüksek huzurunuza getirebilirdi. 

Efendim, bugün Komisyonumuz reddetti, biz de 
bu reddi benimsersek yazık olmaz mı bu emciklere? 
Ne olacak?... Yeniden yıllar geçecek, yeniden ayna 
hangame sürecek; Tüırlkiye'de mevzuatın arındırılma
sı, mevzuatın düzenli bir sekide hazırlanlmaısı giri
şimleri yine rafa kaldınlrnıış olacaktır, 

Arkadaşımız, arkadaşlarımız bu yasa teklifini 
getirmekle me diyorlar, ne yapmak istiyorlar?... «Ya
sa, yasama kararı, kararname, tüzük, yönetmelik ve 
diğer düzenleyici kuralların alanlarım 'belirlemek.» 

Gerçekten, bugün Türkiye'de bir kargaşadır: 
Hamgii konu tüzük konusudur, hangi konu yönetme
lik konusudur, hangi konu kanun konusudur, hangi 
konu yasama kararı konusudur, bu Türkiye'de bir 
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ıkangaşadır. Bunun halledilmesi lâzımdır. Bu yaraya 
çare gerek.: 

ı«Yasama organlarındaki görüşmelerin yöntemle
rini saptamak.» Fena mı, bu saptanışa, buna bir çer
çeve getirilse fena mı yapılmış olur? 

«Mevzuatı hukuk tekniğine uygun olarak hazır
latmak» Niçin Ibunu reddedelim? Hükümete diyelirn 
ki, haydi Hükümet... Hükümet diyor iki, «24 Eylül 
1981 'de '(yanılmıyorsam) ibu konuda girişimim Res
mi Gazetede yayınlandı, benim de girişimim var...» İyi 
ya, işte gelmiş iş. Çare ret midir? Birleştirip, görü-
şeililm. 

«Yazımı ile biçiilrnl'endirilmesini sağlamak, mev
zuattın bütünlüğünü korumak ve derleyip sistematize 
etmek.» Fena mı olur? Bugün piyasada bu yasa 
(kargaşasından milyonlar deviren, hepimize önemli 
masraflar etJtiren nice müesseseler var. Hepimiz hu-
Ikulkçu olarak almak zorundayız, 'aboneyiz, alıyoruz, 
gönderiyorlar ve fahiş fiyatta geliyor, almak zorun
dayız. Bunu Hükümet yapsa, bunu biz yapsak, bu
nu Iblir yasa ile sistematize etsek fena mı olur? 

«Yürürlükte olanı saptayıp kamu eliyle yayımla
mak.» Gerçekten, bazen bu yasa yürürlükte mi yü
rürlükte değil mi etndişdsi doğuyor. Gerçekten yürür
lükte olup olmadığını saptamak bile mesele oluyor. 
E, bunun arındırılması, gümşığına çıkarılması fena 
mı olur? 

MEHMET HAZER — İyi olur, iyi olur... 

ABBAS GÖKÇE — Elbette iyi olur. Bu temten-
riiniiıze teşekkür ederimi, tnşalalh oylarınızla da bu 
yönlde bize kuvvet, kudret verirsiniz. 

IBen burada birkaç yasa ismıinli söyleyecektim, 
Sayılı Öztürlk teferruatıyla anlattı. Memurin Muha-
kematı Hakkında Kanundan bahsettim. Taşacakları 
Nizamnamesi var. Okusanız, ne diyor, ne anlatıyor, 
anlayabilene aşkolsun. Oem'î Andt Nizamnamesi var 
yürürlükte. Onun da yürürlükte olup olmadığım sap
tamaik her dairenin uğraştığı konulardandır. 

• Bir İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunundan, tda-
•re-i Hususiyeye Müteallik Hükümleri var buıgün yü
rürlükte. Bunu ayıklayıp da özel idarelerin çalışma
sına ilişkin kanun şeklinde Ibir kanun vazedilmesi 
fena mı olur? 

Daha niceleri; İhtira Beratı ve arkadaşımın say
dığı pekçokları...; 

Yani Ibetnı arz etmek istiyorum ki, Yüksek Ku
rulunuz yetkilidir ve teklifi reddetmek bir çare de
ğildir. Bu ret kararını yine İçtüzüğümüzün 75 nci 
maddesine göre, Hükümetten gelen tasarı ile mec-
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ızedereık hazırlayıp, yeniden Yüksek Kurula getiril
mesi konusunda karar alınmasını diliyor, beni sa
bırla dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Gökçe. 
ıSayın Tosyalı, (buyurunuz efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım konuyu eni

ne boyuna izah ettiler. Ben de bu konudaki düşün
celerimi arz edeceğim. 

31 Aralık 1981 tarihine kadar çıkmış bulunan 
kanunlar 5 bölümde tasnif edilebiliyor : Osmanlı 
Hukuki Mevzuatından halen yürürlükte bulunanlar. 
1867 yılından 1918 yılına kadar. Bunun 17 veyahut 
33 olduğu tartışma konusudur. 

24 Nisan 1920'den 16 Mayıs 1960 tarihine kadar 
7 480 kanun, 

12 Haziran 1960'tan 5 Ocak 1961 tarihine kadar 
238 kanun, 

20 Şubat 1961'den 7 Ekim 1961 tarihine kadar 
239 ila 375 numaralarını taşıyan kanunlar ve 5 nci 
bölüm kanunlar, 25 Ekim 1961'den günümüze ka
dar olmak üzere toplam 10 462 adettir. 

Böylece, numarası 375'e kadar olan kanunlardan 
3'er adet bulunmaktadır ve bu husus hep karışıklığa 
sebebiyet vermektedir. 

Bu kanunların anakanunlar, kanun değişiklikleri 
ve ekleri, milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına 
dair kanunlar, bütçe kanunları, bütçe kanunları veya 
ekli cetvellerde değişiklik yapan kanunlar, bütçe ke
sin hesap kanunları idam cezalarının infazına dair 
kanunlar, kişisel cezaların affına dair kanunlar, va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nunlar olmak üzere 9 bölümde tasnifi mümkündür. 

Bütün bu kanunlardan kesin bir rakam vermek 
mümkün olmamakla birlikte, yaklaşık olarak % 8Cı'i 
ve hatta |% 85'i yürürlükte değildir. Zira, yeni çı
kan bir kanun eski bir kanunu yürürlükten kaldır
mıştır. Bütçe kanunları ve değişiklikleri mali yıl geç
tikten sonra kendiliğinden yürürlükten kalkmakta
dır. İdam cezalarının infazı ile ilgili kanun hükmü 
yerine gelmiş olmaktadır. Vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanunlar kamuyu ilgilendir
memektedir. 

Diğer taraftan kanunu bilmemek mazeret sayıl
maz, hükmünü taşıyan Türk Ceza Kanununun 44 ncü 
maddesine karşı, kanun sayısını hemen hemen hiç 
bir kamu kuruluşunda ve yüksek düzeyde kamu gö
revlisi tarafından bilinemezken, işçi, tüccar, esnaf, 
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memur, bütün vatandaşlar tarafından nasıl bilinecek, 
işe yeni alınan kamu görevlilerine hangi kanunları 
uygulayacağı nasıl söylenebilecektir. 

Esaslı tedbir alınmadığı takdirde 50 yıl sonra ka
nun numarasının 20 bin düzeyine çıkacağı ve yeni
den düzenlemenin çok büyük bir problem olacağı 
açıktır. Halen yürürlükte bulunan ve demin isimleri 
sayılan mevzuat meyanında «Şuabatı idare-i liva»,., 
«Lieclitticare Ocak Küşadı»*, «ıMiyahı Cariye»!, Ba-
Ibıaliden bilistizaın şeref müteallik buyrulacak «irad'e-i 
seniye»< gibi deyimleri ve «arşın»ı gibi uzunluk öl
çüsünü büyük bir vatandaş kitlesi anlamamaktadır. 

Diğer taraftan kanun metinlerinde yapılan deği
şiklikler zaman zaman filan sayılı kanunun filan 
maddesinin filan fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir şeklinde yayınlanmaktadır. Bu de
ğişikliğin esas kanunla irtibatlandırılması çok güç 
olmaktadır. 

Çeşitli yıllarda çıkan kanunlar hakkında fikir ver
mek üzere bir rakam arz edeyim; 1961 yılında top
lam 119 kanun çıkmış, bunun 15'i anakanun, diğer 
taraftan bütçe kanunu ve değişiklikler ve kesin he
sap kanunları 58 adet. 1966 yılında çıkan 151 kanu
nun 49 adedi bütçe kanunu değişiklikleri ve kesin 
hesap kanunları. 1977 yılında çıkan 65 kanunun 31 
adedi bütçe kanunu ve değişiklikleri. Biz basit bir 
düzenleme ile bütçe kanunu değişikliklerine, vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair konulara, 
keşfe hesap kanunlarına numara vermediğimiz tak
dirde mevzuattaki bu azalma büyük bir yekûn tuta
caktır. Böylece 1/8 oranında azalma olabilecektir ka
nun sayısında, yani 'bir yılda çıkan 200f kanunun 
1/8'e düşmesi faalinde o yıl 15-17 kanun çıkmış 
olabilecek. 

Genel bütçeden alınan 100 liralık bir pul için bi
le 111 01 1 001 320 şeklinde 12 rakamlı kot kulla
nılırken, milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve yıllarca 
kullanılacak olan ve düzenli bir şekilde tasnifi ge
rekli olan kanunlara da kot numarası verilmesi ve 
ikodifikasyona gidilmesi zorunludur. 

Lisanı ve deyimleri eski, anlaşılmaz olan mevzu
at yeni bir düzenlemeyi ve araştırmayı beklemeden 
hemen bugünkü dile çevrimelidir. 

5434 sayılı Ranun 79 değişiklik görmüştür, bu
nun bir defada aranıp bulunması mümkün değildir. 

Bu arz ettiğini hususlara göre Komisyon Rapo
runun reddini ve Başbakanlıkça 24 Ekim tarihli Ka-
ararnameyle başlatılan çalışmalarla paralel bir dü
zenlemeye gidilerek yeni bir metin hazırlanmasını 
arz ve teklif eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Kırcalı, buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Burada konuşan arkadaşlarımızın söyledikleri, 

verdikleri emsallere ve sözlere, hükümlere katılma
manın imkânı yok. Gerçekten Türkiye'de mevzuat 
korkunç bir çığ gibi büyümüş ve içinden çıkılamaz 
hale gelmiştir. Ben onların söylediklerine bir tek mi
salle katılmak istiyorum, (bir örnek daha vereceğim : 

6188 sayılı Gecekonduların Önlenmesi hakkında 
bir Kanun vardır, zannediyorum onda 8 yıl evvel 
tamamı kaldırılmış 52 nci maddesi 14 bendden iba
ret, maddenin tamamı 8 yıl evvel kaldırılmış. Aradan 
8 yıl geçmiş bir kanun daha çıkıyor, diyor ki; 52 nci 
maddenin, o kanunda kaldırılan maddeler bölümün
de, şu kanunun, 6188 sayılı Kanunun 52 nci madde
sinin (D) bendi kaldırılmıştır. Şimdi bu durum kar
şısında, Meclis söylüyor bunu, Meclisten çıkmış olan 
bir kanun getiriyor. Peki, öbür maddeler tekrar yü
rürlüğe mi girdi? Bunu anlamanın imkânı yok. Bu 
tabiatiyle kanunların hangi maddeleri kalkmış, han
gisi kalkmamış bu hususta kesin bir bilgi sahibi olu-
namadığından veya bir sonuca vanlamamasmdan ile
ri geliyor. 

Nitekim, vergi kanunlarını çıkaran arkadaşlarla 
ben görüşmüşümdür, demişlerdir ki, biz fair kanunun 
kalkıp kalkmadığı hususunda çok zaman tereddüt 
ediyoruz, o sebeple de bilemiyoruz, biz yazıyoruz is
teyen, okuyan bu kalkmıştır desin veyahut kalkma
mıştır desin kanaat ıkendisine aittir. 

Yailnız, bir nokta var burada, zannederini ki Yü
ce Genel Kurul beni haklı bulacaktır, Türkiye'de 

Danıştay denilen bir müessese vardır, işte şimdiye 
kadar 1934'lerden, 1938'lerden, 1941'lerden beri Tür
kiye'de meselenin yakalanıp düzene sokulamamasının 
nedeni bu gerçeğin ortaya konamamış ve yakalana
mamış olmasından ileri gelmektedir. 

Nitekim, bizim içtüzük müzakereleri zamanında 
Sayın Gölcüklü de 81 nci maddenin müzakeresi anın
da dediler ki, biliyorsunuz içtüzüğümüzün 81 nci 
maddesi inceleme kurulu diye bir kurul kuruluyor : 
«Danışma Meclisi Başkanlığı, kanun tasarı ve teklif
lerini Anayasa dili, kanun yazılış tekniği bakımından 
incelemekle görevli yeteri kadar uzmandan oluşan bir 
inceleme Kurulu teşkil eder. Bu kurul komisyonlara 
danışmanlık yapar.» Deniyor. Bu konuşulduğu za
man dediler ki; «Asıl önemli olan bu değil, asıl önem
li olan mevzuatı doğru dürüst ıbir nizama sokmak, 
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hangisi yürürlüktedir, değildir ve o arada da dile 
hâkim olmaktır.», dediler. O zaman da aynısını ben 
cevaplandırmıştım ve kendilerine açıklamada bulun
muştum. 

Şimdi, Danıştay hakkında Anayasamızın 140 ncı 
maddesi der ki : «Danıştay idari uyuşmazlıkları ve 
davaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulun
ca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini 
bildirmek.»! Yine Anayasamızın 107 nci maddesi tü
züklerin Danıştayın görüşünden geçirileceği haikkın-
da hüküm getirmiştir. 107 nci maddede de aynen : 
«Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göster
mek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere 
kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştay'ın in
celemesinden geçirilerek tüzükler çıkarır.»/ 

Şimdi, Danıştay'da aslında bir düzenleme fikri 
vardır. 1868'de Danıştay kurulduğu vakit Danıştay 
'bugünkü Meclisimizin benzerli, buna yakın bir vazi
fe yapmaktaydı. İsmi üzerinde komseydeta, Devlet 
Şûrası. Neyi istişare edecek 'devlet kendisinden? îşte 
kanunları, o zaman çıkan tüzükleri o zamanın ida
recisi sultanlar Danıştaydan istişare ederek kabul edi
yorlar ve çıkarıyorlarmış. Hatta Halep Valisi bir uy
gulamada bulundu yanlış ise, Danıştay Başkanı' ken
disine yazı yazıyormuş, ben gördüm bunları Danış
tay Tarihi yazılırken 1968 yılında içindeydik, sizin 
yapmış olduğunuz bu uygulama yerlinde değildir, biz 
bu kanunu şöyle kabul ettik, sultana arz ettiğimiz 
vakit şu şekilde arz ettik, o sebeple bunu bu şekilde 
isteğini uygulayınız demektedir. Danıştayın bunları 
murakabesi de zaten buradan gelmektedir. 

Şimdi, Danıştayın her dairesi hergün yüzlerce, 
binlerce davaya bakmaktadır. Bu davalar, şunu söy
lemek istiyorum; idare Hukukunun bütün olaylarını, 
idarenin bütün uygulamalarını en yakından izlemek
tedir, Danıştay. Bunun ıstırabını çeken insanlar Da-
nıştaydadır. Nitekim, görüşen 5 arkadaştan iki tane
sinin Danıştaydan olması bunun açık delilidir. 

Dördüncü Daire Gelir ve Kurumlar Vergisiyle 
uğraşır. Beşinci Daire bütün personel işleriyle uğra
şır. Altıncı Daire fmar Hukukuyla uğraşır, imara 
ait bütün mevzuat oradadır. Yedinci Daire Gider 
Vergileriyle. Sekizinci Daire taşocakları, o isimleri 
anlaşılmayan nizamnamelerle, yüksek tahsille. Doku
zuncu Daire belediye gelirleri, belediyeye ait mev
zuatla. Her gün bunun ıstırabı içerisindedir, Danış
tay. îşte Danıştay'da yapılmayan yalnız bir şey var, 
bu ıstırabı çeker Danıştay da, kendisine Anayasa ta
rafından gönderilmesi emredilen kanun tasarılarının 

niçin gelmediğini bir gün oturup da incelemez ve şi
kâyetçidirler kendileri, niçin bize kanunııar gönderü-
miyorV.. Çünkü sahiden Danıştay'dan geçmiş olan 
kanunlar, örnek Belediyeler Kanunu 1580 sayılı, 1930 
yılında kabul edilmiştir ve en uzun süreli, ömürlü 
kanunlarımızdan [birisidir, hâlâ ayaktadır, çok az 
maddesinin değiştirilmesi gerektiğine kaniyim. 

Danıştay'da bir de dokümantasyon bürosu var
dır, yıllardan beri çalışmaktadır. Danıştay kararlarını 
düzenlemektedir. Danıştay, nizamnameleri, tüzükleri 
incelemektedir. Danıştay bugün bir yorum müesse
sesi halindedir almış olduğu kararlarla, tevhid-i içti
hat müessesesidir. Şimdi, böyle 113 yıllık bir mües
sesemiz varken, bütün haklı olan iddiaları gözönün-
de tutarsak, bunun yanında tekrar bir düzen kuraca
ğız, hükümetle ilişkileri ne olacak, yasama ile ilişki
leri ne olacak?.. Bir düzen içerisinde yeni bir mües
sese kuracağız, onu yaşatmaya çalışacağız. Müesse
seler kolay kurulmuyor efendim, müesseseler kolay 
kurulmuyor, kolay yaşamıyor. Nitekim, bazı mües
seseler var, doğar doğmaz ölüyorlar. Yıllarca bu işin 
içerisinde çalışmış, konunun ıstırabını çeken, her gün 
uygulamasında bulunan Danıştay'a verilmeyip de 
başka bir müessese aramanın hiç yeri yoktur, benim 
kanıma göre. 

O nedenle, derim ki Danıştay başkanları bizim 
buradan sesimizi duysunlar. Bugünlerde Konseyde bi
ze gönderilmeyen kanunlar arasında Danıştay Kanu
nu, Bölge idare Mahkemeleri Kanunu ve idareyi 
Yargılama Usulü Kanunu incelenmektedir. İnşallah. 
orada Danıştay'ın şu görevi açıkça belirtilir ve vazife 
verilir. Hâlâ daha bizim yargı mercierimizde bir fi-
bernetiğin, bir elektronik beynin, bir bilgisayarın 
alınmaması kadar tuhaf şey yoktur. Fransız Danış
tay'ı yıllardan beri bunu uygulamaktadır. Danıştay'a 
bir dava geldiği vakit kapıdan girince bu davacının 
davası var mıdır daha evvel, bu konuda dava var 
mıdır daha evvel, ne karar verilmiştir, kararlar ara
sında çelişki var mıdır diye aranmaktadır. Halbuki 
bizim raportörlerimiz, tetkik hâkimlerimiz bugünkü 
ismi ile kanun sürücülerimiz, üyelerimiz, yıllar evvel 
geçmiş olan meseleleri aramakta çok sıkıntı çekmek
tedirler, bu düzenin olmaması sebebiyle. 

Biz kararlarda bu sıkıntıyı çekiyoruz, kanunlarda 
millet bu sıkıntıyı çekiyor. Bu sebeple bu konunun 
ayrı bir müessese kurulmak yerine Danıştay'a hatır
latarak, bu bütçe müzakereleri sıırıasında ısrarla da 
söylenerek, bu kanalı işletmek ve yeni bir müessese 
aramak yerine yerleşmiş, eski, bunun ıstıraplarını çe
ken bir müesseseye bunu vazife olarak vermek ve 
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bundan sonra gelecek olan Meclislerde 'kanun tasarı
ları konuşulurken, oradan geçirerek ona göre kabul 
etmek gerektiği kanısındayım. Saygılar sunarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın üyeler, bir önerge vardır; okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kâzim Öztürk ve dokuz arkadaşı tarafından ha

zırlanan Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin 
Yasa Teklifinin, bu konuda Hükümetten gelecek ya
sa tasarısı ile birleştirilmek ve birlikte dikkate alın
mak üzere teklifin Komisyona geri verilmesi husu
sunu Genel Kurulun tasvibine sunulmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Mahmut Akkılıç Erdoğan Bayrk 
Abbas Gökçe İhsan Göksel 
Halil Akaydın İbrahim Göktepe 

Mehmet Akdemir Eşref Akıncı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Sayın Komisyon söz istiyorlar mı efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Söz istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Ben madde metinlerine geçmeksizin tasarının esa
sı hakkında Komisyonumuzun görüşlerini arz etme
ye çalışacağım. Aynı zamanda Sayın Devrimsel tara
fından verilmiş olan önergeyi de Komisyon adına ce
vaplandıracağım. 

Evvelâ şu hususu belirtmek isterim iki, bizim ra
porumuzun son kısmında Yasama Meclisi ile alâkalı 
olarak içerisinde yer alacak kuruluş ibaresi gerçi yer 
almıştır, fakat tasarının 2 nci maddesinde açılkça, 
«Bu yasada öngörülen amaca ulaşmak için, Yasama 
Organı Başkanlığına bağlı kısa adı YASAKUR olan, 
Yasama, Referans ve Düzenleme Kurulu kurulmuş
tur.»! ibaresi mevcuttur. Biz tasarımızdaki ibare ile 
bu cümleyi kastetmiştik. 

Arkadaşımız Sayın Kâzım öztürk, hazırladıkları 
Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine ilişkin 
Yasa teklifi ile, Türk Hukuk Mevzuatının, yani kısa
ca Anayasa, diğer yasalar, yasama kararları, yönet
melikler, çeşitli düzenleyici İdari metinler ve yüksek 
yargı organlarının içtihatlarını birleştirme kararları
nın kül halinde, bir metot ve koordinasyonu için yet
kili ve sorumlu bir kuruluşun 50 seneye yaklaşan 
bîr zamandan bu tarafa öluşturulamadığını, bu se-

— 645 

beple yasaların böyle bir sistemin bulunmamasından 
dolayı karmaşık bir hale geldiğini, bunun da büyük 
zorluklar tevlit ettiğini', haklı olarak ifade eylemiş
ler ve bu zorluk ve karmaşanın izalesi için, bu tek
lifi huzurunuza getirmişlerdir. Anahatları ile biz Ko
misyon olarak bu mülahazaları doğru ve yerinde 
gördük, o ayrı. 

Tasarı bilimsel olarak mevzuatı hazırlama tekni
ğinin tespit edilmesi, kanun yazma ve şekillendirme
de birlik temini, kanunların dil bakımından çelişki
siz hale getirilmesi, farklı ve tutarsız hükümlerin iza
lesi, tasnif ve tertibin sistematize edilmesi ve bir fih
rist hazırlanması, kanun, yasama Ikararı, kararname, 
tüzük ve yönetmelikten oluşan mevzuatın düzenli bir 
şekilde yayınlanabilmesi gibi hususları kapsamakta
dır. 

Netice ve özet olarak; teklif hükümlerine göre 
Yasama Organı Başkanlığına bağlı olarak kurulma
sı öngörülen, ve YASAKUR adı ile anılan bu kuru
luşa, yasa, yasama karan, kararname, tüzük, yönet
melik ve diğer düzenleyici kuralların alanlarını be-
Urlemeık, yasama organlarındaki görüşmelerin yön
temlerini tespit etmek, mevzuatı hukuk tekniğine uy
gun olarak hazırlamak, yazım ile biçimlendirilmesin-
de birliği sağlamak, mevzuatın bütünlüğünü korumak 
ve derleyip sistematize etmek, tekmil mevzuatı tara
yarak yürürlükte olanları tespit edip yayınlamak; ve 
yayımım sürdürmek görevleri verilmiş oluyor. 

Gerçi yasama 'organına intikal ettirilen tasarıların 
hazırlanması ve bunlara kanun tekniğine uygun şe-
ıkilde yön verilmesi hususları kesin kurallara bağlan
madığından, kanunlaşan tasarı ve tekliflerin yeteri 
kadar olgun'laşamanrası sebebiyle, uygulamada bazı 
tereddüt ve aksaklıkların ortaya çıktığı gerçekten bir 
vakıadır. 

Bu bakımdan böyle bir kanun bittabi mühim bir 
'boşluğu dolduracaktır, Komisyon olarak bunu da 
kabul ediyoruz ve bu itibarla, Komisyonumuz Sayın 
Öztürk'ün bu konudaki çalışmalarını taktirle karşı
lamıştır. Ancak, bütün kanun, tasarı ve tekliflerinin, 
tasarıda olduğu gibi Yasama Meclisi Başkanlığına 
bağlı bir kuruluşta hazırlanması, raporumuzda da 
belirtildiği gibi, muhtelif sakıncaları ihtiva etmekte
dir. Bilindiği üzere, Hükümetin birimleri, bakanlık
lar ve Başbakanlığa bağlı kuruluşların hazırladıkları 
tasarılar Hükümet tarafından Yasama Organına sunul
makta ve bu tarzda kanunlaşmaktadır, yani ihtiyaç 
belirleyen merci Hükümet birimi ve dolayısıyla Hü
kümet olmaktadır. 
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Hal böyle iken, Yasama Organına bağlı bir baş
ka kuruluşun bu ihtiyaçları bir bakıma tespit etmesi 
ve uygulamadaki aksaklıkları bulup çıkarması!, Hü
kümetçe ileri sürülen bir hususu layıkı veçhile de
ğerlendirerek tasarıyı hazırlaması, Komisyonumuzca 
imkânsız görülmüştür. Teklif, tüzük, yönetmelik ve 
diğer düzenleyici mevzuatın hazırlanması işlerini de 
YASAKUR ismi verilen bu kuruluşa bırakmakta
dır. Bilindiği gibi, tüzük ve yönetmeliklerle tebliğ, 
sirküler, kararname ve karar gibi düzenleyici mev
zuat, kanun hükümlerini açıklamak veya Devlet ku
ruluşlarının çalışmalarını düzenlemek gibi kuralları 
ihtiva eder. Bunlar hükümetin ve hükümet birimle
rinin tatbikatı ile ilgilidir. Bu işi bir başka organın 
yapması fevkalade zaman alacağı gibi, tatbikatta 
mevcut ve zaruri olan esnekliği de ortadan kaldıra
caktır ve hatta muhtemelen 'bazı sürtüşmelere de yol 
açılmış olacaktır. Bu husus son derece önemli bir 
mahzurdur. 

Arkadaşımız Öztürk, bu sürtüşmelerin ne olabile
ceğini dile getirdiler; cevaplandırmaya çalışayım. 
Türk Parasının Korunması Hakkındaki Kanun hü
kümete bu konuda kararnameler çıkarma imkânı 
vermiştir. Günün icablarına, kur farklarına göre hü
kümet derhal kararnameler çıkarabilir ve bu bir gün 
meselesidir, ani olarak meydana gelmesi lazımdır. 

Sonra, fiyat tespiti; hükümete kanunla verilen 
yetkiye binaen yine kararnameler çıkartılır. Bunlar 
da arz ettiğim gibi, fevkalade süratle cereyan etme
si gereken hususlardır. Halbuki, teklifte olduğu gibi, 
hükümetten bir müesseseye gelir, orada görüşülür, 
ondan sonra Meclise intikal eder... Takdir buyura
cağınız gibi çok büyük bir zamana vabestedir ve 
hatta büyük çapta mahzur ifade eder. Mesela fiyat 
tespitinde aleniyete intikal etmesi gi>i konuların... Bi
zim belirtmek istediğimiz sürtüşmeler bunlardır. 

Bu bakımdan tüzük, kararname, yönetmelik, ka
rar, sirküler ve tebliğ gibi mevzuatın, şimdi olduğu 
şekilde hükümetçe ve hükümet birimleri tarafından 
hazırlanması doğru ve yerinde bir uygulama teşkil 
etmektedir. 

50 seneye yaklaşan bir zamandan bu tarafa böy
le bir kuruluşa vücut vermek için birkaç defa teşeb
büse geçilmiş ve fakat 10 bini aşkın kanunla ilgili 
olması ve güçlüğü bakımından gerçekleştirilememiş 
olan bu iş karşısında, olayın fevkalâde geniş boyut
ları olduğunu takdir eden Komisyonumuz, bu konu
da Hükümetin de görüşünü almak lüzumunu hisset
miş ve Hükümetin de görüşünü almıştır. 

Başbakanın imzasını taşıyan Hükümetin 22.12.1981 
tarihli ve 103-1/7196 sayılı cevabi yazısında özet ola
rak : 

«1. Bu tasarının incelendiği, bu konudaki sorun
ların sık sık inceleme ve araştırma mevzuu olduğu, 
bu sebeple, Türk mevzuatının yönlendirilmesi, hazır
lanması, derlenmesi ve yeniden düzenlenmesine iliş
kin tedbirlerin 1979 - 1983 dönemini kapsayan Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer almış bu
lunduğu (Plana alınmış yani.), bu cümleden olarak, 
Devlet Planlama Teşkilatı Koordinatörlüğünde 1979 
Şubatında Cumhuriyet Senatosu, yüksek yargı organ
ları, Başbakanlık, Adalet, Maliye, İçişleri Bakanlık
larıyla Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katıl
dıkları bir seri toplantının yapıldığı, 3 alt komite ku
rulduğu ve konuların derinlemesine incelenmeye baş
landığı ve çalışmaların bir projeye bağlanmasının 
uygun görüldüğü, Türk hukuk sistemi açısından bü
yük önem taşıyan projenin, Bakanlar Kurulu kararı
na dayandırılmasının çalışmalara sürat ve süreklilik 
kazandıracağının anlaşılması üzerine de 14.8.1981 
gün ve 8/3463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türk 
mevzuatının yönetimi ve yeniden düzenlenmesi pro
jesinin uygulanma esaslarının yürürlüğe konulduğu 
ve hatta Proje Yönetim Kurulunun oluşturulduğu, 
proje çalışmalarının da mevzuatın yönlendirilmesi, 
hazırlanması, ayıklanması, değerlendirilmesi veya ya
yımı ile ilgili ilkelerin tespiti, mevzuat hazırlama 
esaslarının tespiti, yeni mevzuat sistemi ve modeli
nin tespiti, merkezi mevzuat biriminin kurulması için 
çalışmalar yapılması, yürürlükten kalkan kanun ve 
diğer mevzuatın tespiti, Cumhuriyet öncesi dönem
den kalan kanunların incelenmesi ve bu konudaki 
önerilerin geliştirilmesi gibi konuları kapsadığı; 

2. Teklif ile Bakanlar Kurulunca başlatılan bu 
çalışmalar sonuçlanmadan Yasama Organı bünyesin
de yeni bir birimin kurulması yoluna gidildiği ve bu 
birimin Yasama Organına bağlanmak istendiği, hal
buki hukuk kurallarına işlerlik kazandırılması Yasa
ma Organını ilgilendirmekle beraber, bunun planlan
ması, uygulanması, derlenmesi, basımı ve dağıtımı 
gibi işlemlerin de yürütme görevi ile ilgili bulundu
ğu, Anayasa Hukuku açısından da yasama ve yürüt
me organlarına ait geleneksel yetkiler nazara alındı
ğında, Yasamda Organı bünyesinde böyle biir birimin 
oluşturulmasının uygun düşmeyeceği; 

3. Teklif ile yasakur isimli müesseseye, yasala
rın yanında; kararname, tüzük, yönetmenlik ve diğer 
düzenleyici kurulların alanlarını da belirlemek göre-
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vj verildiği, halbuki temel tercihleri yapmak, hangi 
konuların kanun ve hangi konuların da idare tara
fından düzenleneceğini belirleme işinin bir Anayasa 
sorunu olduğu ve bunun Anayasa tarafından çözüm
lenmesi gerektiği; 

4, Teklife göre, Yasakur'un hazırladığı çerçeve 
yasanın doğrudan doğruya Meclise sunulacağı, böy
lece Meclis komisyonlarının aradan çıkarılacağı, bu 
halin de Danışıma Meclisi içtüzüğüne aykırı düşece
ği» hususları beyan edilmiştir. 

Çok muhterem üyeler; 
Şu anakadar yaptığım açıklamalarla gerek Ko

misyonumuzun, gerek Hükümetin görüşlerini, Ko
misyonun ve Hükümetin hangi sebeplerle tasarıya 
katılmadıklarını, ve bu tasarıyı benimsemediklerini 
arz ve izaha çalışmış bulunuyorum. 

Netice olarak şu hususu açıkça ifade etmek İste
rim ki, fevkalade önemli ve geniş kapsamlı olan bu 
konuda, kanunları yürütmekle görevli olan bir or
gan, yani Hükümet çalışmalar içindedir. Hükümeti 
birinci derecede ilgilendiren bu konuda, Hükümet 
çalışmalarının sathi ve geçici olmadığı da iarz etti
ğim cevabi Hükümet yazısından açıkça anlaşılıyor. 
O 'kadar ki, bu iş 1979 - 1983 dönemini kapsayan 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına alınmış. Açık
ça ifade ediliyor. Bu uygulama için Devlet Planla
ma Teşkilatı Koordinatörlüğünde ve 1979 Şubatında 
Cumhuriyet Senatosu, yüksek yargı 'organları, Baş
bakanlık, Adalet, Maliye, İçişleri Bakanlıklarıyla 
Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katıldığı seri 
toplantılar yapılmış. Üç adet komite kurulmuş ve 
bunun bir projeye bağlanması uygun görülmüş, da
ha sonra bu projenin Bakanlar Kurulu kararına da
yandırılması uygun görülerek 14.8.1981 gün ve 8/3463 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türk mevzuatının 
yönetimi ve yeniden düzenlemesi projesinin uygula
ma esasları tanzim edilmiş ve hatta bir de Proje 
Yönetim Kurulu oluşturulmuş ve nihayet Türk mev
zuatımın yönetimi ve yeniden düzenlenmesi projesi 
uygulama esaslarına ilişkin kararname 24.10.1981 
gün ve 17494 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş ve ön çalışmaları: da tamamlanmış
tır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kadar önemli ve kapsamlı bir konuda Hükü

metin bu dereceye varan gayet geniş ve ciddi çalış
maları varken, nasıl olur da bu çalışmaların beklen
mesine lüzum yoktur diyebiliriz?.. En azından, ya
pılması gereken en doğru hareket, kanunları yürüt-
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inekle görevli olan organa, kendisini tamamen ilgi
lendiren bu konuda söz hakkı tanımak ve çalışmala
rını bitirebilmesi ve bu konudaki teklifini ve görüş
lerini yüksek huzurunuza getirebilmesi için imkân 
tanımaktır. 

Biz, açıkladığım sebeplerle Adalet Komisyonu ola
rak Sayın Öztürk'ün teklifine 'katılmadık. Diğer yön
den, Hükümetin noktayı nazarını doğru ve yerinde 
gördük. 

Sayın Abbas Gökçe, Hükümet tasarısı ile birleş
tirilmesi teklifini getirdi bize. Tabiatıyla buna da ka
tılamıyoruz. Çünkü, Hükümetin henüz teklifi gelmiş 
değildir. Ancak, arz ettiğim gibi, bu konuda gayet 
ciddi çalışmalar vardır. Biz Komisyon olarak bu ça
lışmaların beklenmesinin bir emri zaruri olduğu ka
naatindeyiz. 

Sayın Devrimsel'in teklifine gelince : Henüz Hü* 
kümetin hazırlayacağı tasarı Komisyonumuza intikal 
etmediği gibi, çok geniş kapsamlı olması, 10 bini aş
kın bir kanunla alakalı bulunması bakımından, ne 
zaman neticeleneceği de bilinmemektedir. Bu itibar
la Komisyonda tasarıların neticeye bağlanması su
reyle bağlı olduğu için Sayın Öztürk'ün teklifini eli
mizde tutmak imkânını mümkün görmüyoruz. An
cak hükümet tasarısı geldikten sonra bittabi Sayın 
öztürk'ün bu teklifi de ele alınıp tetkik edilebilir. 

Bu bakımdan Komisyon olarak teklifin reddi gö
rüşünde olduğumuzu arz ediyorum. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğ-
lu. 

Sayın üyeler, daha evvel söz isteyen arkadaşları
mız vardı. Yalnız Komisyon, benim hemen bu tek
lifi oya sunacağımı tahmin ederek, acele söz almak 
istediler, ben de söz verdim. 

Binaenaleyh, görüşmek isteyen arkadaşlarımız, 
isimlerini not ettiğimiz arkadaşlar; Sayın Gelendost, 
Sayın Tutum, Sayın Tan, Sayın Yeğenağa ve bila
hare önerge sahibi Sayın Akkılıç ve Devrimsel ve 
Kantarcıoğlu var. Söz almak isteyen ve ismini yaz
dırmış olan arkadaşlar yine konuşmak, fikirlerini be
lirtmek istiyorlarsa bu önergeyi de kapsayan görüş
me için söz verebilirim. 

Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 
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Benim maruzatım, benden önce söz almış olan I 
arkadaşlarımdan Akif Brginay, Ab bas Gökçe, Lüıt-
fullah Tosyalı ve Sırrı Kırcalı arkadaşlarımın görüş
lerini teyit mahiyetinde olacaktır. Bu bakımdan, on- I 
ların görüşlerini tekrar etmeden bazı eklemeler yap- I 
mak suretiyle görüşlerimi arz ve izaha çalışacağım. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımızdan Sayın Kâzım Öztürk ve 9 ar- I 

kadaşının, Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlemesine 
ilişkin Yasa teklifine maksadı itibariyle bu Mecliste I 
katılmayacak bir arkadaşımın var olabileceğini san- I 
mıyorum ve nitekim biraz önce Sayın Komisyon I 
Sözcüsü de Komisyonun, Kâzım Öztürk ve arkadaş- I 
larmın hazırladığı mevzuat düzenlemesine ilişkin bu 
yasa teklifine maksat itibariyle katıldıkların ı beyan 
ettiler. Ancak, bazı sebepler dolayısıyla, bilhassa hü- I 
kümetin henüz tasarısın n ne olduğu ve hazırlık saf- j 
hasından bulunması itibariyle ve teknik yönden bu 
teklifi ret yönüne gittiklerini beyan ettiler. 

Arkadaşlar, elimize bir kanun alıyoruz, falan nu- I 
maralı kanunun değişik falan maddesini değiştiren I 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun, I 
deniyor. Bu kanuna bir ek madde eklemek istiyoruz. I 
Komisyonlarda ek madde ekleyeceğimiz değişik mad- I 
deyi dahi bulabilmek komisyon üyelerinin özel gay- I 
retleriyle mümkün olabilmektedir. Hepimiz korniş- I 
yonlardayız, biliyoruz. Bir kanunun tümü veya bir 
maddesinin yürürlükte olup olmadığını bilebilmek I 
veya bulabilmek büyük bir emek ve ihtisası gerek- I 
tirmektedir. Son zamanlarda çıkan, özellikle mali I 
kanunlara «Bu kanuna aykırı hükümler yürürlükten I 
kaldırılmıştır»! hükmü konulmaktadi'r. Bu hükümle 
hangi kanunların hangi maddeleri yürürlükten kaldı- I 
rılmıştıır, bulabilmek ve bilmek hemen hemen imkân- I 
sızdır. I 

Sizlere burada bir uygulamadan bahsedeceğim. I 
Hatırlarsınız mali kanunlarda cezaların artırılmasını, I 
trafik cezalarını da kapsayıp kapsamadığı bir sorun I 
oldu. Önce yüksek ceza uygulaması başladı, sonra I 
Hükümet bir emirle durdurdu, sonra yine başlatıldı. I 
Bunun sebebi, mali kanunun trafik cezalarınıda ar- I 
tırıp artırmadığına dair kanunun, kanun anlayışının I 
organize edilmemesinden neşet etmiş idi. I 

Arkadaşımızın kanun teklifinin amacı, bu gibi I 
düzensiz ve tutarsızlıkları giderme, kanun yazma ve I 
şekillendirmede birlik ve 'beraberliği sağlama idi. I 
Adalet Komisyonu «Bu görev Meclisin değil, Hükü- I 
metin görevidir»^ diyor ve sebeplerini de şöyle sayı- I 
yor. Biraz önce arkadaşımız saydı, ben de burada I 
özetliyorum. J 
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Birincisi, mevzuattaki uygulamadan doğacak ak
saklıkları ancak Hükümet bilir diyor. 

ikincisi, uygulamada Yasama Organıyla Hükü
met karşı karşıya gelir, sürtüşmeler olabilir diyor. 

Üçüncü sebep olarak da, Hükümet, Türk mev
zuatının yönetimi ve yeniden düzenlenmesi esasları
nın yürürlüğe konulmasına ilişkin 24 Ekim 1981 ta
rihli Resmi Gazetede yayınlanan bir kararıyla bu 
konuyu üslenmiştir deniliyor. 

Arkadaşlar, Yasakur, (ki, arkadaşımızın getirdiği 
bir isim) bu görevi üstlendiği veçhile Hükümet bün
yesinde •kurulacaksa, böyle bir teşkilat kurulsun ve 
hemen kurulsun. Bu düzenleme Yasama Organına, 
idareye ve gerekse hukuku uygulayıcılara ve vatan
daşlara büyük ferahlık getireceği kanısındayım. 

Şimdi sizlere bir kanun lahiyasınm gerekçesini 
okuyacağım. Bilmiyorum, ben çözemedim, arkadaş
larımdan, herhalde benlden birkaç yaş ıbüyük olan 
arkadaşlarımdan çözenler bulunabilir mi?. Bu Ma
dalya Kanununun gerekçesi arkadaşlar. 

«Memleketin duçar olduğu mevkii müşkülden ha
lâsı ve emri müdafaasını deruhte eden Büyük Millet 
Meclisi azası ile cephelerde ve cephe gerilerinde ib
razı hidemâtı fedakârı eyleyen zeavta hizmet can-
siperaneleri hatırayı müşkiresi olmak üzere (istiklâl 
Madalyası) nıamıyla bir madalyanın temin, emsalini 
mucip, teşvik ve tergib olacağı misilli mühim bir 
yadigar tarihi olması itibariyle de bir numunei fahri 
ittihaz teşkil edeceği müstağni arzu ifa ve bu toabta 
evvelce Saruhan Mebusu Mustafa Necati Bey tara
fından verilip Berayı Tetkik Encümeninize husul bu-
yurulan teklif Kanunu Ankal Beyanı Esas ve Emni
yet Dairesinde tevsian tanzim ve tertip edilmiş ol
makla keyfiyetin Berayi Tasvip Heyeti Umıumiyeye 
şevki arz tezekkür kılındı.» Ben bundan tabii pek bir 
şey çıkaramadım. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bağlamak istiyorum. Me
tinler aynen muhafaza ve karşılarına da tespit edile
cek normlarla sadeleştirilip durulaştırılaralk anlaşılır 
hale getirilsin, mevzuata tutafhk sağlansın ve devam 
ettirilsin. 

Benim maruzatım da, Kâzım Öztürk ve 9 arkada
şının 'teklifinin Komisyona iade edilknek suretiyle Hü
kümet tasarılarıyla rnezced'ilerek biraz 'önce verilen1 

önerge gereğince Yüce Meclisin huzuruna yeniden 
getirilmesidir. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Gelendost. 
Buyurun Sayın Tutum. 
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iGAHtT TUTUM — Değerli Başkan, Danışma 
Meclisinin «ayığı değer üyeleri; 

Önce konunun bir 'hükümet tasarısı olarak önü
müze gelmiş oümasını dilerdim. Üzülerek belirteyim 
ki, Hükümetlin en azından geleceğe dönük, bu konu
da, ümit verici "bir girişimine tanık olmadığımı belirt
mek isiterkn. Ama öte yandan devasa 'bir konu, fev
kalade geniş bir konu; teklif sahiplerinıin büyük bir 
cesaretle !bu 'konuyu 'Meclis huzuruna getirdikleri içiin 
onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak, hemen 
belirteyim ki, bu teklif sahiplerini, âdeta bir dev'e 
karşı tahta kılıçlarla savaş açmış 'bir şövallye esprisi' 
ötesinde çok önemli bir anllanr taşımıyor. Çünkü, 
teklif gerçekten fevkalade yetersiz ve eksik bir biçiiım-
de hazırlanmıştır. Olgunlaştırrlması gereken bir tek-
lifitir. Hepimiz biliyoruz ki, mevzuatın hazırlanması 
üç, dört düzeyde eşgüdüm gerektiren, fevkalade na
zik bir konudur. Önce, bakanlık düzeyinde teknik bir 
eşgüdüm gerekiyor, daha sonra Bakanlar Kurulu dü
zeyinde bir eşgüdüm gerekmekte ve nihayet Meclis 
komisyonları düzeyinde de bir yönlendirme v© eşgü
düm gerekmektedir. Sanıyorum ki, böyle bir aşamalı 
sistem önermiyor teklifimiz. 

Şimdi, teklifin yeteri derecede olgun olmadığını 
gösteren küçücük örnekler şunlar : Bir kez, ortada 
bir görevsel karışıklık var. Yani mevzuatı tarama ve 
arıtma işlevi ile mevzuatı bizzat hazırlama işlevi bir-
birinin içime karışmış. Doğrusu, böyle bir işlev karı
şıklığı içinde sanıyorum ki, aym karmaşa devam ede
cek ve başarıya ulaşamayacaktır. 

İkinci nokta, icrai nitelikte bir organ kuruluyor. 
Doğrusu ve kişisel olarak benim düşündüğüm, iorali 
yetkilerle donatılmış, güvenceli bir organ yaratmak 
değil. Çünkü dlsa dlsa bu, Danışma Meclsine veya 
bundan sonra kurulacak olan Meclise bir tür danış
manlık 'hizmetini sağlayacak istişari nitelikte bir or
gan olabilir. Şimdi icrai nitelikte bir organ olunca, 
Hükümetin âdeta dışında ve zaman zaman hatta be
lirtilen maddelerde kamu kurum ve kuruluşlarının iti
raz edebileceği bir organ halline getiriliyor veya Ba
kanlar Kurullüinıun görüş bildirmekle bir tür yüküm
lü olduğu veyahut en azından görüşünün alınması 
gerekeceği halleri de derpiş eden bir organ niteliğine 
büründürtilüyor. Bu oldukça sakıncalı. 

Maddelerde Bakanlar Kurulundan görüş alma 
var ve yine maddede, «Yürürlükte olmadığı sapta
nanlar ayrı ayrı açıklamalarıyla birlikte Bakanlar Ku
rulumun görüşü alınmak üzere Başbakanlığa gönde

rilir» diyor. Daha sonra, kamu kurum ve kunılhışla-
rına bu konuda verilen, karara karşı bir itirazda bu
lunma yetkisi tanınıyor. Bir tür ticari organ niteli
ğine ıbüründürülüyor. 

Yetkilerde bir karışıklık var, görebildiğim kada
rıyla yetki sınırları karışık. Özelikle mevzuatı, alan
larını belirlieme fevkalade önemli. Hangi konular 
yasal düzenleme konusudur, hangileri kararname, 
hangileri 'tüzük, mahkemeler bugün bunu yapmakta, 
ama böyle 6 kişilik bir kurulla hangi konu tebliğ 
konusudur, hangisi kararname konusu olacaktır, bu
nu önceden kestirip kesin kurallara bağlamak, hal© 
hele 6 kişilik bir kurulun çapını çok aşan bir olaydır. 
Sanıyorum ki, böyle bir yetki verilmesi halinde son 
derece karışıklıklar ortaya çıkabilir. Diyelim kli, 
Maliye Bakanlığı bir tebliğ yayınlayacak veya Bakan
lar Kurulu bir kararname yayınlayacak. Bu karar
name acaba hangi konuyu düzenlemesi gerekir, diye 
bir yerle istişare mi edecek bunlar? Önceden belir
lenmiş bir model olacağına göre, o modele göre 
uygun mudur, değil midir diye bir yere mi danışıla
cak? Sadece o model varsa müeyyidesiz, yaptırımsız 
bir model varsa, Bakanlar Kurulu veya Maliye Ba
kanlığı buna uymayabilecektir. Bunlu nerede irdele
yeceksiniz? Eğer bunu yasal bir zorunluluk halline 
getirirseniz sonu gelmez bir hukuk girdabına düşmüş 
oluruz; her biri hakkında iptal davaları açılacak... 

Daha sonra, bu Yasa teklifi aslında birçok yasa
yı ilgilendiriyor. Benim tespit edebildiklerim; Başve
kâlet Teşkilatı Hakkında Kanun. Burada, bildiğiniz 
gibi Kanunilar ve Kararlar Tetkik Dairesi var; asıl 
görevi bu, ama bir 'türlü bu 'işlevi yerilme getiremiyor. 

Sonra, Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Ne
şir ve İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanun var. 
Burada da nasıl yayımlanacakları adlatıllmışitır. Ol
dukça eski, 1928 tarihli bir Kanun. 

Daha sonra, bizim yine Anayasamızın 112 ve 
113 ncü maddeleri var; idari düzenıleyici işlemlerin 
hangi yetkilerle nasıl yapılacağını belirtiyor. 

Nihayet, bir arkadaşımızın 'belirttiği gibi, Danış
tay'ın, kanunlar konusunda istişari, fakat tüzükler 
konusunda icrai mütalaa verme yetkisi tanınmış. 

ıBütün bu yasalarla ilişkisi kurulması gerekiyor 
Yasa 'teklifinin. 

Daha sonra, yine personel mevzuatı bakımından 
son derece sakıncalı bir sistem getiriliyor. Üye gü
vencesiyle donatılmış bir kurul. Bunu anlamak olduk
ça güç. Çünkü üyeler neden % 50 tazminaüı güven
ceye kavuşturuluyor? Mümkün değil. Eğer istişari 
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nitelikle olacaksa hele, hiç mümkün değil. Son za- I 
manlarda modadır; çıkan yasalar en yüksek Devlet I 
memuru aylığından aşağı olmamak üzere bir ücret 
saptıyor, ondan sonra onun % 50'sûınıi de tazminat 
veriyor. Böyle bir yol açılmış ıgözüküyor nedense; 
bir başka kambur da 'böylelikle bu konuda yaratılmış I 
oluyor, I 

ibareler arasında da birçok çelişkiler var, onları 
yakalamak mümkün; bir yerde «yürürlük» diyor, bir 
yerde «geçeriillikı» diyor. Acajba (geçerlikten kasıtları 
yürürlük müdür, bilemiyorum? 

Kısaca belirtoıek gerekirse, kuşkusuz, mevzuatı- I 
ımızın arıtılması ve Ibundian sonra tespit edilecek mev- | 
zuat hazırlama modeli çerçevesinde yeni mevzuatın' 
oluşturulması hayati önem taşıyor, fakat gönül ister
di ki, Hükümetimiz, bunun ciddiyetiyle mütenasip 
hızla hareket etsin, bize sunacağı ilk tasarılar arasında 
böyle bir tasarı oflsun. Hemen ümitsizliğimi belirtmek 
isterim; Hükümetimizin çok kısa bir zamanda böyle' 
bir kapsamlı tasarıyı huzurunuza (getireceğinden bü
yük ölçüde endiışeliyim. I 

Bununla birlikte, bu Yasa teklifimin maddelerine 
geçmeden sanıyorum ki, büyük ölçüde olgunlaştınl-
ması gerekeceğimi de sayın teklif sahipleri de kabul1 

buyuracaklar. 
Adallet Komisyonuna benim sadece yöneltebilece

ğim bir eleştiri, Adalet Komisyonu işin kolayından I 
hareket ederek bunu reddetme yoluna gitmiş. Çok ki- J 
sa iki, üç gerekçeye dayanarak tokliifî dışlamıştır. I 
Oysa acaba bu teklif geliştıirilernez miydi? Benim öne
rim, eğer mümkünse acaba bu tek'Mf, bir yasama hu
kuk büro su halinde fbir müesseseyi yaratmaya yöne- I 
lik bir teklif haline .getirilemez mi? Ben, düşünüyo
rum ki, bundan sonra Hükümetimizin önümüze geti
receği tasarı, icra düzeyinde bu lişıi kesinkes bir çö
züme bağlasa 'bile, sanıyorum ki, Büyük Millet Mec- I 
lisine bağlı bir yasama bürosunun etkinlik kazanması, I 
böyle bir büronun oluşturulması, yünıe gerekebilecek-' 
tir. Bu teklifi böyle !bir teklife dönüştürmek pekâlâ 
mümkündür. Ancak, bu haliyle sanıyorum ki olduk
ça yetersiz bir tekliftir. 

Saygılarımı sunarım. ((Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
'Sayın üyeler; iki yeterlik önergesi vardır. Eski 

deyimle «Kifayetli müzakere». Biri Sayın Mehmet I 
Aydar'ın, diğeri, Sayın Turgut Yeğenağa'nm. Yeter- I 
lik önerıgelerinli... I 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, önergem... 
BAŞKAN — Sizin önergenizin Komisyona İadesi I 

şeklindedir önergeler de... | 
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MAHMUT AKKILIÇ — Üzerinde konuşacağım, 
yani yeterlik önergelerinden önce. 

Usul hakkında mı?.. 
A. PULAT GÖZÜBÜYÜK — Arkadaşımız söz 

rica etti. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi kifayeti müzakere 

için önerge verilmiştir, bunu sunacağım. Eğer sayın 
üyeler kabul 'ederse, tabii söz vermem imkânsız; ama 
kabul etmezlerse. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. 
FEVZİ UYGUNER — Komisyon adına. 

BAŞKAN — Komisyon adına şüphesiz verece
ğim, hem Komisyona vereceğim, hem Hükümete ve
receğim oya sunmadan evvel. Yalnız, kifayeti müza
kere önergelerinden daha evvel verilmiş olan önerge 
ile birlikte teklifin Komisyona iadesi istendiği için, 
önerge sahibine öncelikle söz verip, ondan sonra ki
fayeti müzakere için hem Komisyona, hem de Hü
kümete söz Vereceğim. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Tam iki saat oldu, bu teklif üzerinde görüşüyo
ruz. Eğer önergemiz daha önce oya konmuş olsaydı, 
tahmin ediyorum ki bu kadar görüşmemize yararlı 
olmasına rağmen mahal kalmayacaktı. Şöyle : 

Konuşan bütün üyeler teklifin yerinde olduğunu 
belirttiler ve teklifi verenleri tebrik ettiler, hatta Ko
misyon Sözcüsü dahi. Yalnız, aksaklıklarının bulun
duğunu yine aynı şekilde ifade ettiler. 

Şimdi takdir eden Komisyon teklifi tümüyle red
detmekten ziyade, bunun Hükümetten gelecek tasa-
rıyte birleştirilmek üzere bir süre istenmesi şeklinde 
bir öneriyle gelmiş olsalardı, tahmin ediyorum ki 
daha yapıcı bir yaklaşımla önergeyi ya da teklifi ele 
almış olurlardı. 

Şimdi Sayın öztürk'ün Verdiği teklifte bahsedili
yor; 1941 yılında Doktor Refik Saydam, 1949 yılın
da Şemsettin Günaltay ve ondan sonra 1956 yılında, 
1960 yıllarında ve en son 1981 yılında da Hükümet 
tarafından bu 'kabil girişimlerde bulunulduğu ifade 
edilmektedir. Öyle zannediyorum ki, Sayın öztürk 
ve arkadaşlarının getirdiği bu teklif, Hükümetin ta
sarıyı bir an evvel Meclise getirmesini çabuklaştıra
caktır. Eğer getirmeselerdi, tahmin ederim ki biz bir 
40 yıl daha bekleyecektik. O nedenle bu teklifin Ko
misyona iade edilmesinde bence hiçbir sakınca yok
tur. Sadece ve sadece Hükümetin tasarıyı bir an ev
vel Meclise sevk etmesini çabuklaştıracaktır. 
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Halk arasında maalesef Hükümetin çak yavaş ha
reket ettiği şeklinde kanılar vardır. Yaptığımız bir 
kongrede bir köylü, «Hükümet tavşanı kağnıyla ko
valıyor» deyimini kullandı, işte bu duruma düşül
memesi için, halkoyunda mevcut bu kanıyı yıkmak 
için, bu tasarının bir an evvel getirilmesi için biz 
arkadaşlarımızla birlikte bu teklifin Komisyona iade 
edilmesini ve Hükümetten gelecek tasarı ile birleşti
rilmek suretiyle çok büyük bir yara şeklinde ifade 
edilen ve yıllardan beri çözümüne imkân bulunama
mış olan bu yaraya bir an evvel melhem temin edil
mesi için bu önergeyi verdik. 

Sayın üyeler 'okudular, hiç birimiz anlayamadık, 
50'yi aşkın yaştayız ve yüksek tahsil yapmışız. Bu
gün hukuk fakültesini bitirecek bir hâkim ya da avu
kat adayı bu kanunları nasıl anlayacaktı?.. O halde 
buna bir an önce çözüm bulunması gerekir. 'Başba
kanlığa bağlı bir teşekkül kurulabilir, Devlet Planla
ma Teşkilatına bağlı bir teşekkül kurulabilir veya 
benzeri !bir teşekkül kurulabilir; ama verilen bu tek
lif yetersiz olabilir, Sayın Tutum belirli noktaları 
teknik bakımdan açıkladılar, eksiklikler vardır. Bu ek
siklikleri tamamlamak için bir an evvel fazla da uzat
madan teklifin Komisyona geri verilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU B A Ş K A N V E K Î I J Î M. 
FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

iki saatten beri huzurunuzda görüşülmekte olan 
kanun teklifi hakikaten çok kapsamlı ve biraz evvel 
de arkadaşların ifade ettikleri gibi uzun zamandan 
beri zaman zaman üzerinde durulmuş bir konudur. 

Gelen teklif Komisyonumuzda dikkatle ve titiz
likle incelendi. Teklifin genel gerekçesi ve lüzumu 
hakkında Komisyonumuzun hiçbir itirazı olamaz, 
yoktur. Hakikaten çok eski dille yazılmış kanunlar 
var, anlaşılması güç kanunlar var, yürürlükten kalk
tığı veya kalkmadığı belli olmayan kanunlar var ve 
bugünkü mevzuaitıimız oldukça önemli bir kargaşanın 
içerisindedir. Bunu Komisyon olarak biz de idrak 
ediyoruz ve huzurunuzda ifade ediyoruz. 

Yalnız, ortada teknik bir husus var. Bu kanun 
tasarı ve teklifleri ib yine Hükümetçe hazırlanması 
şimdiye kadar gelenek haline gelmiş olan ve daha 
doğrusu Hükümetçe hazırlanagelmekte olan diğer 
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mevzuat dediğimiz; tüzük, yönetmelik, karar, ka
rarname, sirküler, tebliğ gibi birtakım şeyler daha 
var. Şimdi bunlar Sayın Öztürk ve arkadaşlarının 
sundukları teklifte belirtildiği gibi Yasukar ismi al
tında kurulacak; yani Parlamento çatısı altında, Par
lamento Başkanlığına bağlı olarak kurulacak bir ku
rulda mı hazırlansın, yoksa yine Hükümetçe mi ha
zırlansın meselesi münakaşa ediliyor burada. 

Teklif sadece kanun tekliflerinden bahsetseydi, 
Komisyonumuzun hiçbir müdahalesi, hiçbir itirazı 
olmayacaktı. Çünkü, kanun tekliflerini içtüzüğümüz
de ve daha önceki içtüzüklerde de belirtildiği gibi 
Yasama IMeclisi üyeleri getirir ve Yasama 'Meclisi 
içerisinde olgunlaştırılması mümkündür, Umumi He
yete bu prosedür içerisinde intikal ettirilmesi her 
zaman mümkündür. Ancak, Kâzım Öztürk ve arka
daşları tarafından sunulan teklif, sadece kanun tek
lifleriyle iktifa etmemiştir, bunun yanında kanun ta
sarılarını da teklifin kapsamı içerisine almıştır. Ka
nun tasarıları, kanun tekliflerine nazaran çok daha 
özelliği olan belgelerdir. 

Şimdi izin verirseniz kanun tasarılarının özellik
lerine değinmek istiyorum. 

Kanun tasarıları hükümetlerce Veya hükümet bi
rimlerince uygulamada görülen aksaklıklar veya yi
ne uygulamada duyulan ihtiyaçlar için hazırlanır ve 
Parlamentoya getirilir. 'Bu ihtiyaçları kim tespit eder?.. 
'Bu ihtiyaçları ancak uygulamacı tespit eder; yani 
hadiselerin içinde olan ve hadiseleri yaşayan kurum 
ve kuruluşlar bu ihtiyaçları tespit eder. Bu ihtiyaç
lara kim çare arar?.. Yine bu ihtiyaçları tespit eden 
birimler çarelerini arar, bulur, tespit eder, onu tasarı 
haline (getirirler ve Parlamentolara intikal ettirirler. 

Şimdi teklifin getirmek istediği hususa değinece
ğim. Teklifi biz burada aynen kabul edersek, tasa
rılar bakımından şöyle bir durum ortaya çıkacak : 
Bir ihtiyaç hükümet birimlerince tespit edilecek ve 
bu bir raporla veya benzer bir şeyle Yasakur'a inti
kal ettirilecek. Yasakur bunu inceleyecek ve bunu 
kanun tasarısı taline getirecek; yani biçim itibariyle 
muhteva itibariyle maddelendirecek ve kanun tasa
rısı haline getirerek huzurlarınıza getirecek. 

Şimdi, biz diyoruz ki, ihtiyaçları mahallinde tes
pit eden Hükümet, bu ihtiyaçları organlarıyla, uz
manlarıyla en iyi biçimde kanun tasarısı haline ge
tirmeye muktedirdir ve en iyisini Hükümet yapar, 
yapacaktır. Bunun için ayrıca bir aracıya ihtiyaç 
yoktur. Üstelik, bu hususta Yasama Organıyla icra 
Organı arasında bazı sürtüşmeler de çıkabilir diyo
ruz. 
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Nasıl çıkar?.. Sayın öztürk bunu sordular. Mesela 
diyelim ki, Hükümet bazı prensipler üzerinde durdu, 
tasarının şu şekilde olmasını istedi. Yasakur aksi gö
rüşü savundu, başka bir şekilde olmasını önerdi ve 
bunda ısrar etti, Hükümet de ısrar etti. O zaman ne 
olacaktır?.. Bu 'kanun tasarısı hazırlanıp huzurlarını
za gelemeyecektir veya gelse 'bile uzun tartışmalar, 
uzun münakaşalar yapıldıktan sonra gelecektir, ge
cikmiş olarak gelecektir; biz bunu ifade etmek iste
dik. 

Üzerinde durulması gereken ikinci husus şudur : 
Tüzük, yönetmelik, karar, kararname, sirküler, tebliğ 
gibi Hükümetin doğrudan doğruya iç işleriyle kendi 
uygulamalarıyla ilgili işlerin de Yasakur'dan geçi
rilmesi öneriliyor teklifte. Bu ne demektir biliyor mu
sunuz arkadaşlarım?.. Şöyle sakıncalar ortaya getire
cektir : 

Birincisi; diyelim ki, Hükümet şeker fiyatlarıyla 
ilgili 'bir karar çıkartacak. Yasakur'a başvuracaktır, 
düşüncesini açıklayacaktır, Yasakur bu kararı hazır
layacaktır, ondan sonra Hükümete sunacaktır, Hü
kümet bu 'kararı ondan sonra çıkartacaktır. 

Hükümet, dış ticaret rejimiyle ilgili karar veya 
sirküler yayınlayacaktır. Yasakur'a müracaat edecek
tir, Yasakur bunun düzenlemesini yapacak, ondan 
sonra çıkacaktır. 

Gene Hükümet 1567 sayılı Türk Parasının Kıy
metinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince 
Türk parasının değeriyle ilgili bazı kararlar çıkara
caktır. Bunun için de Yasakur'a müracaat edecektir, 
Yasakur incelemelerini yapacaktır, bunu bir karar 
haline getirecektir, ondan sonra çıkacaktır. 

Şimdi, burada Yasakur'la Hükümet arasında bir
çok sürtüşmeler çıkabilir. Üstelik çök aceleliği olan 
kararlar vardır bunların içerisinde ;yani 24 saat zar
fında çıkması gereken kararlar vardır, hemen çık
ması gereken kararlar vardır ve Yasakur gibi bir ara
cı 'kullanılırsa, o takdirde bu kararlar büyük bir ge
cikme ile çıkar veya Yasakur başka bir metin üze
rinde durur da, Hükümet bu metni beğenmezse el
bette sürtüşme çıkar ve uzun münakaşalara sebebi
yet verir ve uzun zamanda çıkar. O zaman bu ka
rarlardan birçoğu aktivitesini kaybeder. Bu şekilde 
bir sakınca da ortadadır. 

Sayın Akkılıç ve arkadaşları verdikleri bir önerge 
ile Hükümet teklifinin gelmesinin beklenmesini ve 
Kâzım öztürk ve arkadaşlarının teklifinin Hükümet 
teklifi ile birleştirilmesini Önermektedirler . 

Değerli arkadaşlarım; 
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Hükümet teklifinin ne zaman geleceği, kaç ay 
sonra geleceği belli değil. Muhakkak ki Hükümet 
ciddiyetle üzerinde durmaktadır. Bunu biraz evvel 
arkadaşlarım izah ettiler. Keza Hükümet teklifinin ne 
biçimde geleceği de belli değil. Bakacaksınız ki, gelen 
teklif Sayın Öztürk ve arkadaşlarının teklifiyle taban 
tabana zıttır; bambaşka bir müessese getirecektir, 
bambaşka espriler getirecektir. O zaman her ikisi
nin telifi sureti katiyede mümkün olmayabilir. Çün
kü, bu kabil hazırlanan teklifler bir 'bütündür ve ku
ruluşuyla beraber getirilmiştir; yani Yasakur nasıl 
kurulacaktır, nereye bağlı olarak kurulacaktır, nasıl 
çalışacaktır; bunlar izah edilmiştir. Yarın Hükümet, 
«Ben Başbakanlığa bağlı olarak bir ünite kuruyorum, 
kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı bu ünitede ha
zırlayacağım ve bu ünite de şu şu şekilde çalışacak
tır» derse, o zaman her ikisini birleştirmeye imkân 
olmayabilir; yani bu bakımdan bu da 'bir çıkış yolu 
olmaz. Üstelik huzurunuza gelen tekliflerin kabulü 
veya reddi gerekir; yani diğer teklifi beklemek üzere 
Komisyonumuza iadesine içtüzük hükümleri manidir. 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, yeterlik önergesi 
hakkındaki görüşünüz nedir acaba? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 
FEVZÎ UYGUNER — Efendim, yeterlik önergesi 
yerinde değildir, görüşmelere devam edilmesini öne
riyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN —: Efendim, müsaade buyurun. Yeter

lik önergesi verildi. Yeterlik önergesi verildikten son
ra, hazırladığınız Tüzük gereğince Komisyona ve 
Hükümete s(öz vereceğim. Ondan sonra yeterlik öner
gesi aleyhinde görüşmek isteyen bir sayın üye varsa, 
sayın üyeye söz vereceğim, sonra oyunuza sunaca
ğım. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Ko
misyon adına maruzatım var efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşuldu efen
dim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Benim 
maruzatım başka noktayla ilgili efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik, önergesi üzerinde bir arka
daşımız yeterli efendim. 

Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 



Danışma Meclisi B : 20 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA, ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİPOĞLU — Sayın Başkan, 
yeterlik önergesi konusundaki takdir Yüce Meclisin
dir. O bakımdan biz bu takdiri Yüce Meclise bırakı
yoruz. 

BAŞKAN — Bu arada Hükümet olarak bu Ka
nun 'hakkındaki görüşünüzü belirttikten sonra yeter
lik önergesi hakkındaki görüşünüzü de alırım. 

Buyurun efendim... 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, Hükümet ye

terlik önergesi hakkında mütalaa beyan edebilir mi?.. 
Kanunun, teklifin esası üzerinde fikirlerini alalım. 

BAŞKAN — Alıyoruz efendim, peki. 
İSMAİL ARAR — Yeterlik önergesi hakkında 

Hükümetin burada söz hakkı yoktur. 
BAŞKAN — Görüşünü alıyoruz efendim. 
İSMAİL ARAR — Ne görüşü efendim, görüşü 

olur mu Hükümetin? 

BAŞKAN — Hayır, Kanun hakkındaki görüşünü 
alıyoruz. 

İSMAİL ARAR — Efendim, öyle ifade etmiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Değiştirdim efendim. 
İSMAİL ARAR — Kanunun, teklifin esası hak

kında Hükümet söz hakkına sahiptir; ama zatıâliniz, 
«yeterlik önergesi hakkında fikrinizi alalım» diyor
sunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurur musu
nuz? Bakın Tüzüğümüzde aynen böyle bir hüküm , 
var : «Yeterlik önergelerinin oylanmasından önce 
Hükümetin ve Komisyonun görüşü alınır» deniliyor. 
Binaenaleyh... 

İSMAİL ARAR — Esas hakkındaki görüşü efen
dim. 

BAŞKAN — Haklısınız, Hükümetimiz esas hak
kındaki görüşlerini bildirsinler, buyurun efendim. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA, ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, 
eğer yeterlik önergesi kabul edilmeyecekse, biz mü
saade ederseniz görüşmelerin sonunda tüm üyelerin 
görüşlerini karşılamak isteriz. O bakımdan, eğer gö
rüşmeler devam edecekse, son olarak müsaade eder
seniz... 

BAŞKAN — Efendim, siz görüşlerinizi beyan 
edin, eğer yeterlik önergesi kabul edilmezse, diğer 
üyelere de bilahara cevap vermiş olursunuz. 
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ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA, ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Emredersiniz. 

Sayın Başkan, 'Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Sayın Kâzım Öztürk ve dokuz arkadaşı tarafın

dan yapılan teklifin Hükümetimize gelmesi üzerine, 
her teklifte olduğu gibi konunun önemi ve Hüküme
tin Danışma Meclisine karşı olan sonsuz güveni ve 
saygısı gözönünde bulundurulmak suretiyle bu konu 
bir Kurul tarafından incelenmiştir. Kurula Devlet 
Bakanı Profesör İlhan Öztrak Başkanlık yapmış ve 
Kurula Danıştay temsilcisi, Devlet Planlama Teşki
latı temsilcisi, Türkiye ve Orto Doğu Amme İdaresi 
temsilcisi, Adalet 'Bakanlığı temsilcisi, Milli Savunma 
Bakanlığı temsilcisi, İçişleri Bakanlığı temsilcisi ve 
Mâliye Bakanlığı temsilcisi katılmıştır. Konu Komis
yonda bütün ayrıntılarıyla ele alınmış ve biraz evvel 
Sayın Enis Beyefendinin de işaret ettiği gibi, Sayın 
Başbakanımızın imzasını havi bir yazı Yüce Mec
lisinize intikal etmiştir. 

Bu yazımızda da açıklandığı üzere, mesele son 
derece önemlidir. Meselemin önemli1 ve bu-zamana ka-
darkd seyni 'konusu şüphesiz bir tarafa bırakılması ge
reken bir husustur; ama Hükümetimiz zamanında ele 
alınan hususlar ite, ayrıca insafla değerlendirilmesi 
gereken bir husus olması gerekir. 

Şöyl© İki; '1940 - 1950 - 1960'lar da başarısız bir
takım girişimler olmuştur. Bunun 'kabahatinin Hükü-
ım'etlimize yöneltilmemesi gerekir. Ancak, Hükümeti
miz Dördüncü 'Beş Yıllık KaÜlkıınıma Planında alınan 
ilkelere uygun olarak meseleyi ele alllmış ve bundan 
2 ay 17 gün önce bir Kararname çıkartmak suretiyle 
meseleyi bütün boyutlarıyla incelemeye başlamıştır. 

Hemen ifade edeyim ki, Türkiye'de kabul edilen 
1 noi ve 2 noi 5 Yıllık Kalkınma Planlarımda hukuka 
ilişkin bir tek cümle yoktur. Ancak, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında Adalet Bakanlığının önerisiyle bür 
tek cümlecik geçmiştir. Mesele Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planına alındığı zaman daha geniş 'boyutla
rıyla ele alınma yoluna gidilmiştir. O da, Devlet Plan
lama Teşkilatının bu çalışmalara esas olarak sunduğu 
yazıda da belirtildiği gibi şu şekilde olmuştur; 

1978 yılında 91 sayılı Kanun "hükmüne dayanarak 
planla hukuk ilişkileri; sürekli özelli ihtisas komisyonu, 
Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı organları, üniver
siteler, bakanlıklar, Türkiye Barolar Birliği temsilci
leri ve ilgili bakanlıklardan oluşan temsilcilerle 3 ko
misyon kurulmuştur. Bu komisyonlardan bir tanesli 
plan belgeleri teşkilatı ve uygulamallann izlenmesi ve 
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denetimiyle ilgili çalışına yapmıştır. Diğer komisyon 
hılkulk düzeninde kalkınıma ilişikilerini ve gelişmelerini 
engelleyici saptırıcı ve geciktirici nitelikteki geçerli res
mi metinlerin ayıManmasını üslenmiştir. Nihayet bi
zim Bakanlık olaraik katıldığımız ve şu anda değerli 
İter Temsilcimiz olan Sayın Turan'ın da içinizde 'bu
lunduğu bir çalışmayla yargı sistemimizin yeniden dü
zenlenmesi konusu bütün ayrıntılarıyla ele alınmış ve 
bu 'konuda önrapor hazırlanmıştır. 

Bu raporun ışığı altında hukukla tilişklii 21 tane 
anaillke, Dördüncü Beş Yıllılk Kallkınıma Planına geç-
tmıiış'fcir ve burada Sayın Öztürk'ün bu kere teklifinde 
ileri sürdüğü mevzuatın 'hazırlanması, ayıklanması, 
derlenmesi ve yayınlanmasına ilişkin kanuni! düzenle
melerin tespitli; Türk Kanun sistematiği ve Türk mev
zuatının bugünkü durumunun tespiti, mevzuatın yön
lendirilmesi, hazırlanması, ayıklanması, derlenmesi ve 
yayımıyla ilgili ilkelerin tespiti, mevzuatın hazırlama 
esaslarının tespiti, yeni mevzuat sistemi ve modelinin 
tespiti, merkezi mevzuat biriminin kurulması için ça
lışmalar yapılması, mevzuatın yayınlanma, dağıtım iş
lerinin yeniden düzenlenmesi, Türk hukuk enformati-
ğkıir* kurulması için çalışmalar yapılması ve nihayet 
yürürlükten kaldırılan kanun ve diğer mevzuatın tes
pitli 'konusu anaillke olarak Dördüncü Beş Yıllık Kal
lkınıma Planına girmiş ve yasalaşmıştır. 

Hükümetimiz, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında yer alan bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan, 
ilişik Türk mevzuatına yönetimi v« yeniden düzenlen-
mesii projesinin uygulama esaslarının yürürlüğe ko
nulmasını Balkanlar Kurulunun 14.8J1981! tarihinde al
tmış olduğu Kararla 24 Ekim 1981 gün ve 17464 sa
yılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Bu ilan edilen Ka
rarnameyle Sayın Öztürk'ün teklifi karşılaştırıldığında, 
pek çok konunun gerek teklif te, gerekse Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinde yer aldığı görülecektir. Ancak, 
burada tekliften ayrıldığımız husus; bu tür bir büro
nun veya bu tür bir teşkilatın Yasama Meclisli içeri
sinde mi, yoksa Hükümete bağlı bir kuruluş olarak mı 
elle alınması konusudur. 

O balkımdan, biz Adalet Komisyonunda meseleyi 
ımıüzakere ederken, elimizde bulunan Devlet Planla
ma Teşkilatının yazısını, Danıştay Başkanlığının görü
şünü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresinin görüşü
nü ve keza Milli Savunma, İçişleri, Adalet ve MaDiye 
'Bakanlıklarının görüşünü ayrı ayrı sunmak suretiyle 
bu neticeye varmalarını sağlamış 'bulunuyoruz, örne
ğin; Danıştayın görüşünde Türk hukuk mevzuatının 
düzenlenmesine ilişkin Yasa teklifi ve kurulması ön

görülen Yasakur'a verilen görev ve tanınan yetkiler, 
bugünkü Anayasa ve Milli Güvenlik Konseyince ka
bul edilen Anayasa Düzeni Hakkındatoj Kanunla bağ
daşamayacağı gibi, henüz hazırlık safhasında bulunan 
ve hangi anayasal demokratik sistemi benimseyeceği 
henüz bilinmeyen, gelecek Anayasa ve Anayasaya gö
re kurulacak yasama organına erken bir müdahale ni
teliğinde kabul etmiştir, bu teklifi, 

Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkülatı bu ko
nudaki büronun veya teşekkülün Yasama Meclisi içe
risinde kurulmuş olmasını, sosyal ve kültürel kallkın
ma ilkelerine doğrudan doğruya bir müdahale olarak 
kabul etmiş ve hazırlanacak yasaların her şeyden önce 
Ülkede siyasi dengemin ve düzenin kurulması, kanun
larla konulmaya çalışan hakların önemi, Devletin yet
ki ve yükümlülüğünün mümkün olan kesinlikle belir
lenmesi konularında büyük tereddütü olduğunu belir
lemiştir. 

Yine Devlet Planlama Teşkilatı tüm dünya mev
zuatını İlgilendirerek, bize bu konuda ışık tutan şu 
görüşünü ileri sürmüştür : Bu tür çalışmaların Yasa
ma Meclisleri içerisinde anoaik Ang'lo - Amerikan 
ülkelerinde kanun tasarı ve tekliflerinin modern yasa
ma teknik ve usullerine göre hazırlanması için ancak 
danışma bürolarının oluşturulabileceğinli, bu şekilde 
(Teklifte olduğu gibi) yürütmeye müdahale edilen bir 
görevin bu büroya verilemeyeceğini kesin olarak ve 
belgelere dayanarak ifade etmiştir. 

Sayın 'Başkan; 

O halde, Sayın Muraltoğlu'nun bize yardım sade
dinde Sayın Başbakanımızın imzasına havı yazımızda 
da işaret ettiği gibi, bu tür bir konuya Sayın Öztürk'ün 
parmak basmasını büyük bir memnuniyetle kabul edi
yoruz. Öyle zannediyorum ki, ileride yapacağımız ça
lışmalarda kendisinin teklifinden Hükümet olarak son 
derece istifade edeceğiz; ama burada önemli bir konu, 
bir büro görevi niteliğindeki bir çalışmanın Yasamaya 
müdahale niteliğideki bir kurula, Yasama Meclisinde 
'kurulacak bir kurulla verilmesini Hükümet olarak be
nimsemiyoruz. Bu balkımdan da Danışma Meclisli Ada
let Komisyonunda ifade 'ettiğimiz gibi, Hükümet ola
rak bu teklifin bir yerde biraz erken verilmiş oldu
ğunu düşünüyoruz ve üzülerek bu teklifin reddedilme
si yolunda oy verilmesini istirham ediyoruz. 

Saygıyla arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun zannederim ilave etmek istediği bîr 

açıklama vardır, Sayın Komisyon buyurun. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, konuşmaya 

geçmeden önce Hükümetten bir sorum var, aracılığınızı 
rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Rica ediyorum, bir dakika lütfen 
efendim, 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, usul hak
kında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET AYDAR — Zatıâliniz 70 nci maddeyi 

okudunuz. Komisyonun görüşü alındı, Hükümetlin gö
rüşü alındı. Verdiğâmiz önergenin oylanması iktiza 
eder, arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. Yalnız 'ben de şu
nu açıklamak zorundayım; Komisyondan bir üyeye 
bir söz verilir diye bir açıklık yok Tüzüğümüzde. 
Tüzüğümüzdeki hüküm aynen şöyle; «Hükümetin ve 
Komisyonun görüşü alınır.» diyor. Binaenaleyh Ko
misyonda bir arkadaşımız açıklamada bulundular, fa
kat o açıklamayı kendileri kâfi görmeyip de, 'ikindi 
bir üye marifetiyle görüşierinli belirtmek isterlerse, 
siöz vermek durumundayım. Rica ediyorum efendim. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, ko
misyon 15 kişidir ef endim, hatırlatırım. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Hükümetin 
konuşması devam ederken üyelerin soru sorması en ta
bii halklarıdır. Bu hakkımı bana bağışlarsanız... 

IBAŞKAN — Buyurun efendim, yerinizden lüt
fen. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hükümetin verdiği (izahat 
(karşısında, konusunda Komisyonun, hükümetin ve 
genel anlamda Meclisimfeün ittifak ettiği bu boşlu
ğun giderilmösti için Hükümet bize bir zaman verebilir 
mi? Yoksa 50 sene sonra mı gelir, veya 3 ay sonra mı 
gelir?... Böyle bir zaman tayin edebilirler mi?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın Hükümetin cevabı var mı?.., 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN

LAMA, ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KEMA-
LETIlN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan; 

Konunun önemi, bütün üyelerin konuşmalarıyla 
bir defa daha vurgulanmıştır. Bu, Hükümetimizce de 
bilinen bir husustur. Konunun kapsamı da gözönüne 
alınarak, diğer yasalarımızda olduğu gibi, zamanında 
bu konudaki tasarı Yüce Meclise intikal edecektir. 

Arz ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Zamanı ne zaman efen
dim?... 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, esası usule feda etme
mek gerekir. O itibarla, eğer Komisyonumuzun yapa
cakları açıklama iki görüşmecinin yaptığı açıklamanın 
dışında olacaksa, söz vereceğim; ama aynı konulara 
temas edecekseniz... 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — İki ke
lime ve dışında.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUHSİN ZEKAl BAYER — Sayın Başkan, Ko

misyon adına mı, şahsı adına mı?... 

BAŞKAN — Komisyon adına. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Başkan müsaade 

ediyorlar mı soralım efendim. 

BAŞKAN — Ediyorlar efendim Komisyon adı
na. 

Buyurun Sayın Gözübüyük, 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muhte
rem arkadaşlar; huzurunuzu 1 dakikadan fazla işgal 
etmeyeceğim. Söz almak mecburiyetinde kalmamın se
bebi tarihi bir Mecliste vazifemizi gereği gibi yapa
bilmek irade ve kararıdır, 

Netice : Şimdi değerli arkadaşlararruzm kanun tek
lifinde bir nokta var. Bu, 3 ncü madde başlığında, 
«görevleri» diyor ve sayıyor : «Yasa, yasama kararı, 
kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici 
'kuralların alanlarını belirlemek» diyor ve devam edi
yor. Bu, Anayasadaki kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bağ
daşmaz. Bu sebeple de Anayasaya uygun değildir. Tek
lifin reddi gerekir. 

Maruzatım budur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın üyeler, yeterlik önergelerini oyunuza suna

cağım. Yalnız şunu da açıklayayım : Bu hak, şüphesiz 
sizlerindir. Demlin bir sürçülisan oldu; yoksa Hükü
met üyesinin beyan edeceği bir bilgiye göre yeterlik 
önergesi üzerinde görüşecek değiliz. 

O itibarla yeterlik önergesinli oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Alkkılıç ve arkadaşlarının sundukları ömeav 
genin dikkate alınıp alınmamasını... 

TURGUT YEĞENAĞA — Bütün önergeleri okut
turun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge bir tane zaten, okutturuyo
rum efendim: 
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. ISayın Başkanlığa 

Kâzım Öztürk ve 9 arkadaşı ıtarafmdan hazırla
nan, Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine ilişkin Ya
sa teklifinin, bu 'konuda Hükümetten gelecek yasa ta
sarısıyla birleştirilmek ve ıbirlilkte 'dikkatte alınmak üzere, 
teklifin Komisyona geri verilmesi hususunun, Genel 
Kurulun tasvibine sunulmasını saygılarımızla arz ede
riz. 

Mahmut Akkılıç 
Abbas Gökçe 
Halil Akaydın 

Mehmet Akdemiir 

Erdoğan Bayık 
İhsan Göksel 

İbrahim G'öktepe 
Eşref Akıncı 

'BAŞKAN — Evet, diğer önergede de aynı istek var. 
Onu da okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakereler kifayetlidir. Müzakereler neticesi ko

nu aydınlanmıştır. Önergenin oya konularak tasarı
nın Komisyona iadesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Turgut Yeğenağa 

BAŞKAN — Önergelerin dikkate alınıp alınma
masını oyunuza sunacağım. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — En ay-
'kırısı reye konulur. 

BAŞKAN — Öyle yapalım, önergemin dikkate 
alınmamasını ve teklifin Komisyona, Hükümet tasa-1 

rısıyla birleştirilip tekrardan görüşülmemesi hususu
nu oyunuza sunuyorum... («Anlaşılmadı, anlaşılma
dı» sesleri.) 

Efendim, o halde müsaade buyurun da, olumlu kıs
mım oyunuza sunalım. Önergemin dikkate alınarak, 
Hükümet tasarısıyla birilikte bu teklifin müştereken 
görüşülmek üzere Komisyona iadesini oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. (Alkışlar) 

AKİF ERGÎNAY — Önerge reddedilmiştir, ni
ye kabul ettüriiz?.. 

(BAŞKAN — Önerge ka'bul edildi, Komisyona git^ 
ti. Böyle oyladık. Evvela aksini oylamıştık; üyeler, 
«Hayır, olumlu oylayalım.» dediler. 

AKÎF ERGÎNAY — Komisyon ret oyumu ver
di?.,. Yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Komisyon reddetti Sayın Erginay. 
KEMAL DAL — Sayılmasını istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, oylama bitmiştir. Gün-

demikn'izde görüşülecek bir konumuz yoktur. Yarın, 
12.1.1982 Salı, saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanınla Saati : 18.10ı 

»>e<ı 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

30 NCU BİRLEŞİM 

11 Ocak 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

1. — Danışıma Meclisi Başkanlık Divanının 1982 
Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Genel Kurulda 
Görüşme Usul ve Programına Dair 6.1.1982 tarih ve 
17 Sayılı Kararı. 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürfc ve 
9 Arlka'daşının, Türk Hulkuk Mevzuatının Düzenlen
mesine İlişiklin Yasa Teklifi ve Adallet Komisyonu Ra
poru. ı(2/l) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 8.1.1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 49 

Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürk ve 9 Arkadaşının, Türk 
Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet 

Komisyonu Raporu. ( 2 / 1 ) 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türk ;Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi» gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygıyla arz ederiz, 

27 Ekim 1981 

Kâzım ÖZTÜRK Fikri DEVRİMSEL Kamer GENÇ 
ıM'M Güvenilü'k' Konseyi Ankara Tunceli 

Özer GÜRBÜZ Sadan TUZCU Muammer Yazar 
Sinop Rize Artvin 

İsmail ARAR Ender CİNER Bekir TÜN AY 
Milli Güvenlik Konseyi Milli Güvenlik Konseyi Milli Güvenlik Konseyi 

Mehmet PAMAK 
Çanakkale 

TÜRK HUKUK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA TEKLİFİ 

GENEL GEREKÇE 

I. — Atatürk'ün Buyrukları : 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Yüce Atatürk, 1 Aralık 1921 tarihinde, TBMM'de, Yasa yapma sa
natına ilişkin düşüncelerini şöyle açıklıyordu : 

«... Konunun uzmanlarınca bilinmektedir ki, Kanun koyucu olan insanlar bir takım üstün niteliklere sahip 
olmak zorundadır, O niteliklerden birincisi şudur efendiler : Kanun teklif eden, kanun yapan, kanun koyan 
bir insan, insanlığın tüm duygularına, tüm aşırı isteklerine herkesten çok hâkim olmasını bilmelidir. Öz var
lığını herkesten çok ve tamamen, tüm kapsamıyla, bunlardan ayırmak güç ve yeteneğine sahip olmalıdır. Bu 
üstün özelliğe sahip olmayan insanlar toplum için kanun yapmak hak ve yetkisinden yasaklanmalıdır. Efen
diler : Kanun duygulara dayanarak ve uyularak yapılamaz.;» ( + > 

II. — Mevzuatımızın Genel Durumu ve Aksayan Yönleri : 

Mevzuat kavramı başta Anayasa olmak üzere, yasalar, yasama kararı, tüzük, yönetmelik ve çeşitli 
düzenleyici idari metinler ile yüksek yargı organlarının içtihatlarını, birleştirme kararlarını ifade etmektedir. 
Diğer bir deyişle, toplumu düzenleyen yazılı hukuk ku t allarına mevzuat denilmektedir. 

Ulu Önder Atatürk'ün buyruklarından bu yana yarım yüzyılı aşkın bir süre geçtiği halde, mevzuatımı
zın hazırlanması için belli bir metod ve koordinasyonu için yetkili ve sorumlu bir kuruluş oluşturulamamış-

( + ) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 1, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları : 1, (İstanbul, 1945), 
S. 193. 
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tır. Mevzuatın hazırlanması, düzenlenmesi ve yayımlanmasında pratik ve kalıcı bir sisteme sahip bulunma
yışımız mevzuatımızı, özellikle yasalarımızı «Karmaşık» bir hale getirmiştir. Gerek uygulayıcıları ve ge
rekse diğer ilgilileri, yürürlükte olan mevzuatımızı son metinleri ile bulmak, hükümlerini anlamak ve uygu
lamak yönünden büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır.! 

Türk Hulkıuik mevzuatının aksayan yönlerini şöylece özetleyebiliriz : 
\i ıRiimsel olarak mevzuatı hazırlaıma tekniği tespit olunmamıştır. 
a) Kanun yazma ve şekiliendkımede birilik yoktur. 
•b) Numaralandırma düzensizdir. 
c) Dil ve yazılış biçimimde çelişikler bulunmaktadır. 
d) Hükümlerde tutarsızlıklar varıdır. 
e*) Tasnif ve tertip sistamatize edilerek kodlandırılmamış ve ıtüim mevzuatı toplayan bir fihrist hazır

lanmamıştır. 
2, Toplumu düzenleyen 'kurallar değişlik biçimde ve adla karşımıza çııkmialfcta; Ikanun, yasama kararı, 

kararname, tüzük ve yönetmelik gibi huikük norimlarınıın alanı zaman zaman biribMyle çatışmaktadır. 
3̂  Mevzuatın yayımı düzensizdir. 
Kamu eliyle vatandaşa ulaştırılamamaktadır; mevzuat metinleri Resmi Gazete, Düstur, Kanunlar 

Dergisi gibi yayınlar arasında birbiriyle foağıntısız ve dağınık haldedir. 

IIL — Taıiihi Gelişim ve Mevzuatın Düzenlenmec3 İle İlgili Çalışmıalar : 

Türle mıevzuatıımin yenideni düzenlenmesi ve bir sisteme bağlanması Cumhuriyet döneminde zorunlu 
Sbiır lıtiyaç olarak doğmuş, ancalk çalışmalardan bir sonuç allınamamıştır. Dr. Refıilk SAYDAM (1941) ve 
Priof. Dr. Şemsettin GUNALTAY'ın (1949) Başbakarilılkları; Prof. Dr. Hüseyin Avni GÖÜKTÜRK 
(1956) Ve Amil ARTUS'un (1960) Adalet Bakanlılkları dö nemlerinde yapılan çalışmalar sonuçsuz kalmış
tır. 

Mevzuatıımızdalki a'ksaJklılklar, 1935'lerdien sonra sık silk, Tüırlk Hukuk Doikltrüniindn inceleme ve araş
tırıma konusu olmuştur. Özel çalışmalar ve derlemeler bir yana bırakılırsa, Ikurumsal nitelikteki çalışmiaları 
şöylece sıralayabiliriz : 

1. Mayıs 1959 tariıhinıde, Siyasal Bilgiler Fakıültesd İdari İlimler Enstitüsü «Kanun tekinliği ile ilgili 
(meseleler» üzerine bir seminer düzenlenmiştir. 

2. Kısaca Mehtap Raporu olarak anılan ve Bakanlar Kurulunun 13 . 2 R 1962 gün ve 6/209 sayılı 
kararıyla oluşturulan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporunda; mevzuatın hazırlanmıa-
sıındalki düzensizliğe temas edülmiiş, Ikanun tasarısı hazırlamanın bir uzmanlık işli olduğu belirtlere'k, 
«...Koordinasyonu ve ibeMii standartlara uygunluğu sağlamak için... merkezi bir organda incelenmesi 
şarttır.» denilmiştir. 

3. Türkiye ve Orta Doğu Amıme İdaresi Enstitüsü; 1970 yılı çalışma programı uyarınca, «dağınık 
mevzuatta yer lalara ve aynı konulara taalluk eden hükümlerin bu konuların tanımına yardımcı (belirli te
rimlere göre tasnifi ve böylece bir konuyla ilgili çeşitli mevzuatı bir arada gösterecek bir fihrist hazır
lanması» için 19 Şubat 1971 tarihinde bir toplantı dıüzeMemiştiır.ı 

4. 23 - 25 Nisan 1972 tarihleri arasında düzenlenen «Birinci Türk Hukuk Kongresi»'nde, çağdaş hu-
fculk çalişımalarına erişebilmenin zorunlu bir «Reform» olduğu görüşüne varılmıştır. 

5. 29 . 5 . 1971 tarih ve 7/2527 sayılı Kararname ile oluşturulan «idarenin Yeniden Düzenlenmesi, 
İlkeler ve Öneriler, idari Reform Danışma Kurulu Raporu»'nda; «Mevzuatın hazırlanması ve denetim 
esasları ile yayım ve dağıtım isterini düzenleyen yeni bir kanun çıkarılmalıdır.» sonucuna varılmıştır. 

6. 2 8 - 3 1 Ocak 1̂ 74 tarihlerinde, Milli Prodüktivite Merkezinde «Hukukta Sibernetik ve Bilgisayar 
Kullanımı Semineri»'nde, konu, bildiriler ve açık oturumlarda tartışılmış, sonuç bildirisinde bu konuda 
«Ulusal bir örgüt kurulması» temenni edilmiştir. 

7. Başbakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatındaki çalışmalar Sonucu Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında (1979 - 1983), sorun dile getirilmiş ve önlemler gösterilmiştir. 

Danışma! Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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Plan doğrultusunda hazırlanan 1979, 1980 ve 1981 yılları uygulama programlarında da aynı sorun tek
rarlanmıştır. 

8. Türk Hukuk Doktrini, konuyu bilimsel olarak ele almış ve Batı örneklerine uygun çözüm yolları 
üzerinde durarak önerilerini geliştirmiştir. 

IV.— Sonuç : 

Gumlhuıriyetıin ilk günlerinden. bu yana, «İnsan hak ve hürriyetlerinle saygılı, milli dayanışmayı ön-
plana alan, sosyali adaleti gerçekleştirecek demokratik, lâik ve sosyal1 hukuk kur allarına dayalı bir yöne
tim» ıgörüşü ile «Türk Hükulk Mevzuatının Düzentenmıesine İlişiklim Yasa» teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

(Madde : 1 
Türk hukuk mevzuatı, genel gerekçede belirtildiği gibi çeşitli yönleri ile aksamaktadır. Önce bu nok

sanlıkların giderilmesi ve yasalarımızın çağdaş tekniğe uygun hale (getirilmesi ile bu Yasanın kabulünden ön
ceki mevzuatın da bu tekniğe uygun hale dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

Madde : 2 
Yasaların yapımında, parlamento' üyesi dışında konunun tekniğine sahip uzman kişilerin katkısı önemli 

yer tutar. Parlamento üyesi çoğunlukla uzman olmayabilir. Demokratik düzende bunu beklemeye de yer 
yoktur. Üyenin uzman olması halinde bile konuya kendisini teksif etmeye fırsatı olmayacaktır. Bu nedenle 
yasaların, tekniğine uygun tertip ve düzeni ile yazım ve dil bütünlüğünü sağlayacak Batı örneklerine uy
gun bir yasama referans birimine ihtiyaç vardır. Bu birim, geleceğe yönelik hizmeti yanında, mevcut mev
zuatı da ayıklayıp arındırma gibi önemli bir görevi de yüklenmektedir Bu nedenle, bu birime «Yasama Re
ferans ve Düzenleme Kurulu» denmiş ve etkin görev yapalbilmesi için çeşitli makamlar yerline doğrudan 
doğruya Yasama Organı Başkanına bağlanmıştır. 

Kurula verilen görevin kapsam ve önemi dikkate alınarak duruma göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına 
ve yeterince uzman kadro personelinden yararlanmasına imkân verilmiştir. 

Madde : 3 
Görevin önemi ve kapasitesi dikkate alınarak, Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunun 7 kişiden oluş

ması öngörülmüştür. Bu üyelerin, konuya ilişkin üstün yetenekli olmaları doğaldır. Atamaları Yasama Organı 
Başkanınca yapılacaktır. Olağanüstü durum geçtikten sonra, Başkan bu tasarrufunu ancak Başkanlık Divanı
nın olumlu görüşünü aldıktan sonra yapacaktır. 

Kurul, görevin genişliği ve özelliğine uygun bir teşkilata sahip olacaktır. 

Madde : 4 
Kurulun, hiçbir endişeye kapılmadan ve etkide kalmadan bilimsel doğrultuda ve objektif olarak görevini 

yerine getirmesi için bir kısım güvence ile donatılması öngörülmüştür. 

Madde : 5 
Bu madde, Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunun görevlerini belirtmektedir. 
Mevzuatımızda içice girmiş hukuk normlarının alanı kesinlikle belirlenecek, yasa, karar, tüzük, kararna

me ve yönetmelik gibi düzenleyici kuralların alanları gösterilecektir. 
Yasama organındaki görüşmelerin yöntemleri genellikle içtüzüklerin konusu olmakla birlikte, çoğu kez 

içtüzük hükümlerinin parlamentonun bir kanadını bağlaması ve zaman zaman ihmali, yasaları teknik olgun
luktan yoksun bırakmaktadır. Bu nedenle yasama organındaki görüşmelerin bilimsel biçimde tespiti ile bir, 
yasaya bağlanmasında sayısız yararlar bulunmaktadır. 

Danışma Meciils'i ((S. Sayısı : 49) 
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Yasa teklif ve tasarılarının hazırlanmasından Parlamentoya sunulmasına ve Yasama Organınca kabulün
den sonraki aşamalarda yapılacak işlemlerin kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Kurulun çok önemli diğer bir görevi de, eskiyi ayıklayıp arındırmak oUduğu söz götürmez. 
Maddenin 2 nci fıkrası ile yasal düzenlemelere esas olacak, ilkelerin tespiti görevi verilmektedlir. 

Madde : 6 
Bu madde ile kurulun toplanma ve karar alma biçimi düzenlenmiştir. 

Madde : 7 
(Bu madde, yürürlükteki mevzuata ayıklanması için, Kurulca yapılacak işlemleri göstermektedir. 
Kurula, mevzuatımızın, sade «vatandaş tarafından anlaşılır 'biçime dönüştürülmesi, yasa dilinin bir esasa bağ

lanması, sistematize edilmesi gibi önemli görevler verilmiştir. 
Kurul, yasaların hükümlerinde değişiklik yapmadan metinleri birleştirip dilini ve tertibini düzenleyecektir. 

Uzak bir ihtimal olsa bile, herhangi bir yanlışlığa veya noksana yer vermemek için, yürürlükte olmadığını 
saptadığı metinler üzerinde kamunun ve ilgililerin denetimline imkân sağlanmıştır. Ayrıca Kurul çalışmalarının 
sonucu hükümete iletilmekte ve görüşü alınmaktadır. 

'Madde : 8 
7 nci maddede sözü edilen kamu denetimini sağlamak için yürürlükte olmayan yasalar Resmi Gazetede ya-

yjmlanmalklta, bu yayım üzerine kamu kurum ve kuruluşları ile uza!k veya yakım menfaat ilişkisi bulunan her
kes 90 gün içinde Kurula başvuraiblilmektedir. 

Kurut, görüş ve itirazları kendi yetkisi içinde değerlendirip yürürlükte olduğunu saptadığı «kod'u» buna 
göre düzeltecektir. Katılmadığı hususları da raporuna alacalk ve kesin karara bağlanmak üzere parlamentoya 
sunacaktır. 

Kurul, ayrıca bir çerçeve yasa metni düzenleyecek, bu çerçeve yasanın 1 nci maddesi yürürlükteki kod'u 
kapsayacak, 2 nci maddesi de bu kod içinde yer almayan hükümlerin geçersizliğini belirleyecektir. 

Kurul bu raporunu yasama organına, yasama organı başkanı aracılığı ile sunacaktır. 

Madde : 9 
'Bu madde ile Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunun ayıklayıp düzenlediği kötün teıknilk yapısını 

bozmamaya yönelik ve parlamento geleneğiimizdeki örneklerine uıygun biçimde özeli bir görüşme yöntemi ge
tirilmektedir. Rapor basılıp üyelere dağıtılacak, bu dağıtımdan başlayarak üyelerin incelemesine fırsat vere
cek makull bir süre Sonunda Genel Kurulda görüşülmesine başlanacaktır. Yeterlik gelinceye kadar süre tah
didi otaıalksızın, isteyen her üye düşüncesini açıklayabilecektir. Görüşmeler bittikten sonra, verilme zamanı 
smırlı olan önergeler üzerinde görüşme açılmaksızm okunup oylanmasından sonra çerçeve yasanın maddeleri 
okunup oylanmakla görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Madde : 10 
Parlamentonun onayından geçen TC Yasa kod'u Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Ayrıca 2 nci maddeye 

göre saptanacak ilkeler doğrultusunda ilgililerin yararlanmasına sunulmak üzere kamu eliyle yayımı sağlana
cak, takvim yıllı esas alınarak bu yayım sürdürülecektir. Böylece mevzuatımız, eksik ve yanlışlıkları berabe
rinde getiren özel girişlim konusu olmaktan çıkmış olacaktır.: 

Madde : 11 
Konusunda uzman, üstün yetenekli kişilerin görev alacağı Yasama Referans ve Düzenleme Kurulu per

soneline bir kısım özel haklar tanınması öngörülmüştür. 

Madde : 12 
Uzun yıllar çeşitli girişimler konuya çözüm getirememiştir. Bu, yapılacak işlin bir anlamda kolay olmadı

ğını belirler. Kurulun çalışmalarında gerek görülecek uzman personelin temini ve belgelerin elde edilmesi için 
kolaylıklar sağlanmıştır. 

Danışmai Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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Madde : 13 
Kurul personellinin, bu yasayla getirilen özel hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olacağı gö&terilmiştür. 

Madde : 14 
Yasanın uygulamasına ilişkin yönetmelik düzenleneceğini öngörmektedir. 

Geçici Maldde : 1 
Konunun sürüncemede kalmaması için makul ve belli süreler içinde tamamlanması öngörülmüştür. Bu 

nedenle, Yasama Referans ve Düzenleme Kurulu, ilke (kararlarım 6 ay; mevzuatı arındırma görevini de 18 
ay içinde tamamlayacaktır. 

Geçici Madde : 2 
Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunca; yeniden düzenlenen yürürlükteki yasa metinleri ile yürür

lükte olmadığı saptananlar hakkında Bakanlar Kurulu 6 ay içinde görüşünü bildirecektir. 

Geçidi Maldde : 3' 
Zorunlu hallerde, bu yasada belirtilen süreler biır katına kadar artırılabilecektir. 

Geçlici Madde : 4 
Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunun en kısa sürede oluşup çalışmalara başlayabilmesi için, bu ya

sanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 1 aylık bir süre tanınmıştır. 

Geçici Madde : 5 
Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunun giderlerini karşılamak üzere, Yasama Organının 1981 mali 

yılı bütçesinde özel bir tertip açılacağı ve Maliye Bakanllığınca bu terMbe yeterince ödenek aktaırılacağı, öngö
rülmektedir. 

Madde : 15 
Yürürlük maddesidir. 

Madde : 16 
Bu yasayı Yasama Organı Başkam ve Bakanlar Kurulunun yürüteceği öngörülmüştür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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Danışma Meclisi Üyesi Kâzım öztürk ve 9 Arkadaşmın, TUrk Hukuk Mevzuatımn Düzenlenmesine İlişkin Yasa 
Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kuruluş ve Görevler 

MADDE : 1 

Amaç 

Bu yasanın amacı; Türk Hukuk Mevzuatının bilimsel ve çağdaş esaslara uygun olarak yeniden düzenlen
mesi ve yönetimi ile mevcut mevzuatı tarayıp arındırmak ve yürürlükte olanları saptayıp yayınlamaktır, 

M A D D E : 2 

Kuruluş 

1. Bu yasada öngörülen amaca ulaşmak için Yasama Organı Başkanlığına bağlı kısa adı «YASAKUR» 
olan «Yasama Referans ve Düzenleme Kurulu» kurulmuştur.; 

2. Yasakur, kamu personelinden veya sözleşmeli uzmanlardan oluşan geçici uzmanlık komisyonları 
kurabilir. 

MADDE: 3 

Yasakurun Oluşumu ve Üyelik Şartları 

1. Yasama Referans ve Düzenleme Kurulu; bir başkan ve altı üyeden oluşur. Başkan ve üyeler en az 
15 yıl devlet hizmetinde bulunmuş, yükseköğrenimli ve bu konuda eser ve çalışmaları ile belirginleşmiş dene
yimli kimseler arasından Yasama Organı Başkanı (Başkanlık Divanı kararına dayalı olarak) tarafından atanır, 

2. Yasakur, üyeleri arasından birini idari görevleri yürütmek üzere, genel sekreter olarak seçer ve görevi 
gerçekleştirmek için gerekli birimleri kurar. 

M A D D E : 4 

Yasakur Üyelerinin Güvencesi 

1; Yasakur üyeleri görevlerinin yerine getirilmesinde görüş serbestisine sahiptirler. 
2. Kadrosunun daraltılması veya kaldırılması sebebine dayalı olsa bile maaş ve ödeneklerinden yoksun 

bırakılamaz; 
Başkanlık emrine alınamaz. 
3, Yasalarda yer alan haller dışında kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamaz. 

MADDE : 5 
Yasakur'un Görevleri 

I* Yasakur'un görevleri şunlardır : 
a) Yasa, yasama kararı, kararneme, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici kuralların alanlarını belirle

mek; { 
b) Yasama organındaki görüşmelerin genel yöntemlerini saptamak; 
c) Mevzuatı hukuk tekniğine uygun olarak hazırlamak, yazımı ile biçimlendirilmesini sağlamak, mevzu-: 

atın bütünlüğünü korumak ve derleyip sistematize etmek; 
d) Tüm mevzuatı tarayarak yürürlükte olanları saptayıp kamu eliyle yayımlamak ve yayımını sürdürmek' 
2. Yasalarn bilimsel ve teknik bütünlük içinde oluşumunu sağlamak üzere yasama organının her kademe

sinde danışmanlık yapmaktır, , 
3- Yasakur, yasal düzenlemelere esas olmak üzere, 1 nci fıkranın a, b ve c bentlerinde belirtilen görev

lerle ilgili ilke kararlarını saptar ve bağlayıcı ilke karar larını Resmi Gazete ile yayımlar^ 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Düzeni 

MADDE : 6 

Yasakur'un Kararları 

Yasakur, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği 
halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Çekinser oy, ret sayılır, 

MADDE : 7 

Yasakur'ca Yapılacak İşlemler 

1. İmparatorluk döneminde yürürlüğe girmiş ve halen geçerli olan 'kanun, kanunu muvakkat, nizamname, 
irade ve fermanlar dahil olmak üzere 23 Nisan 1920'den bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yürürlü
ğe konulmuş tüm yasalar, geçerlilik yönünden incelenerek görüşülür. 

2. Yasakur, inceleme ve ayıklama sonucu; 
a) Yürürlükteki tüm yasalarla bir kısım hükümleri geçerli olanların, bu madde ve fıkraları, ek ve değişik

likleri anametinde yer almak üzere, hüküm, dil, yasa tekniği yönlerinden birlik ve tutarlılığını sağlar. 
'b) Yasanın tedvin amacında ve esas hükümlerinde değişiklik yapmaksızın bir metin düzenler. 
3. Geçerli olmayan yasalar, başlık, numara ve tarihleri belirtilerek açıklamalarıyla birlikte saptanır. 
4. Yeniden düzenlenen yürürlükteki yasa metinleri ile yürürlükte olmadığı saptananlar ayrı ayrı açıklama

larıyla birlikte Bakanlar Kurulunun görüşü alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir. 

MADDE : 8 

Yürürlükte Olmadığı Saptanan Yasalar ve İtiraz 

1. Yasakur'ca, 7 nci maddeye göre yürürlükte olmadığı saptanan yasalar, kamunun denetimine sunul
mak üzere Resmi Gazetede yayımlanır. 

2. Kamu kurum ve kuruluşları ile, ilişkisi bulunan «gerçek ve tüzelkişiler, bu işlem aleyhine, yayımı tari
hinden başlayarak 90 gün içinde Yasakur'a başvurabilirler. 

3. Yasakur, Balkanlar Kurulunun görüşü ve itirazların incelenmesi sonunda yürürlükteki yasaların met
nini yeniden düzenler. Bir çerçeve yasaya bağladığı bu mdtni ve katılmadığı görüş ve itirazları bir raporla ke
sin sonuca bağlanmak üzere Yasama Organı Başkanı aracılığı ile Yasama Organına sunar. 

MADDE : 9 

Yasama Organında Görüşme ve Kabul 

Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunca Genel Kurula sunulan bu rapor üzerinde genel görüşme açı
lır. Bu görüşme sonunda çerçeve yasa maddeleri ve değişiklik önergeleri üzerinde görüşme yapılmaksızın oku
nur ve oylanır. 

MADDE : 10 

Türkiye Cumhuriyeti Yasa Kodu ye Yayımı 

Bu yasaya göre hazırlanan metinler ile bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra kaibul edilen yasalar, 
2 nci maddeye göre belirlenecek ilke kararları doğrultusunda ve tek metin halinde «TC Yasalar Kodu» ola
rak Başbakanlıkça yayımlanır. Bu yayım takvim yılı esas alınarak, yayının sürekliliği sağlanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Pensond işleri1 

MADDE : 11 

Ücretler ve Ödenekler 

1. Yasama Referans ve Düzenleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Devlet Memurları Yasasına göre en yük
sek Devlet memurlarına yapılan ek gösterge dahil aylıik ve diğer ödemeler toplamı üzerinden aylıik ve aylık 
tutarlarının % 50'sl oıramntda ödenek verilir. 

2. 'Bu üyelerin kamu görevlisi olmaları halinde, kendileri istemedikçe kadroları ile ilişjk'ileri kesilmez. Bu 
göröVleri devam etiği sürece kendi kurum ya da kuruluşlarından aldıkları her tür'lü özlük ve sosyal hakları 
saklı kalmalk üzere aylifcsız veya ücretsiz izinli sayılırlar, izinli sayıldıkları süreler yükselmelerinde, 'kesenek
lerinin kendileri ve karşılıklarının da Yasamaı Organı bütçesin den ödenmesi kaydı ile emekliliklerinde fiili 
hizmet olarak hesaba katılır. 

3. Yasakur emrinde geçici olarak görevlendiırileri uzman kamu personeline Kurul emrinde çalışmaları 
karşılığı olarak kadro aylığı brüt tutarının % 50'si tutarında ödenek verilir. Bunların kendi kurumlarındaki 
aylık, ödenek, yoîlulk, yanödeme ve diğer sosyal haklarının kurumlarınca ödenmesine devam olunur. 

4. Sözleşmeli uzmanların ücretleri, yollukları ve diğer çalışıma şartları Yasa'kur'ca belirlenir. 
5. Yasakur üyeleri ve sözleşmeli uzmanlara ödenecek ücretler, kendilerine sosyal güvenlik kuruluşlarınca 

bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödeneklerin kesilmesini gerektirmez. 
6. Yasa'kur üyeleri ve Genel Sekreterlik idari personeli ile sözleşmeli ve geçici uzmanlara bu madde uya

rınca yapılacak ödemeler, Yasama Organı Bütçesinden karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE : 12 

Kamu Kuruluşlarının Yükümlülüğü 

1. Kamu kurum ve kuruluşları, Yasama Referans ve Düzenleme Kurulu tarafından gerek görülecek, uz
man personeli, Kurul Genel Sekreterinin isteği üzerine, Yasakur Başkanlığı emrine geçici olarak göndermek ve 
gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdürler. 

2. Yasakur tarafından veya bağlı birimlerce yapılacak inceleme, araştırma ve çalışmalarda, ilgili kuruluş
lar, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi verirler. 

MADDE : 13 

Uygulanacak Yasa Hükümleri 

Yasakur üyeleri ve personeli, bu yasayla düzenlenen hususlar dışındaki konularda Devlet memurlarına iliş
kin hükümlere bağlıdır. 

MADDE : 14 

Yönetmelik 

iBu yasanın uygulanmasına ilişkin hususlar ile Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunun teşkilat ve 
çalışma düzeni, Yasama Organı Başkanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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BESİNCİ IBÖDÜM 

Son Hükümler 

GEÇtOİ MADDE : 1' 

Yasakur'un Yapacağı İşlerin Süresi 

Yasama Referans ve Düzenleme Kurulu, bu yasanın 5 nci maddesinde belirtilen görevi ile ilgili çalışma
larını, Yasakur'un oluşumundan başlayarak; 

a) İlke kararlarım, yasal düzenlemelere esas olacak biçimde en geç 6 ay içinde; 
fe) Mevzuatı tarayıp yürürlükteki yasaların ayıklanıp armdırıtaasını en geç 18 ay içinde; 

tamamlayarak Yasama Organına sunar.. 

GEÇİCİ MIADDE : 2 

Bakanlar Kurulunun Süresi 

7 nci maddeye ıgöre Başbakanlığa gönderilen yasalar ıhaJklkmda, Bakanlar Kurulu, gönderme tarihinden 
başlayarak 6 ay içinde görüşünü Yasama, Referans ve Düzenleme Kuruluna bildirir. 

GEÇİCİ MADDE : 3 

Sürelerin Uzatılması 

Zorunlu hallerde, Yasama Referans ve Düzenleme Kurulunun oybirliği ve Yasama Organı Başkanının 
»(Başkanlık Divanı kararı ile) onayı ile bu yasada belirtilen süreler bir katına kadar artırılabilir. 

GEÇİCİ MADDE : 4 

Yasakur'un Oluşum Süresi 

Yasama Referans ve Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ilk atanmaları, bu yasanın yürürlüğe gir
diği tarihten başlalyaralk 1 ay içinde tamamlanır. ' 

OEÇtCÎ MADDE : 5 

Yasakur'un Giderleri 

Yasama, Referans ve Düzenleme Kurulunun giderlerini karşılamak üzere, Yasama Organının 1981 Mali 
Yılı Bütçesinde özel bir tertip açılır ve Maliye Bakanınca bu tertibe yeterince ödentk aktarılır. 

MADDE : 15 

Yürürlük 

Bu yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE •: İtf 

Yürütme 

Bu yasanın kendileriyle ilgili hükümlerini Yasama Organı Başkanı ve Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 5 Ocak 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/1 
Karar No. : 14 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

«Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi» ve gerekçesi, teklif sahiplerinden Danış
ma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ile ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca 
incelenip görüşüldü., 

Söz konusu teklif hükümlerine göre, Yasama Organı Başkanlığına bağlı olarak kurulması öngörülen 
YASAKUR adıyla anılacak olan kuruluşa; yasa, yasama karan, kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici kuralların alanlarım belirlemek; yasama organlarındaki görüşmelerin yöntemlerini saptamak; mev
zuatı hukuk tekniğine uygun olarak hazırlamak, yazımı üe biçimlendirilmesini sağlamak, mevzuatın bütünlü
ğünü korumak ve derleyip sistematize etmek; tüm mevzuatı tarayarak yürürlükte olanları saptayıp kamu 
eliyle yayımlamak ve yayımım sürdürmek görevleri verilmektedir, 

Cumhuriyet döneminde yasama organlarına intikal ettirilen kanun tasarı ve tekliflerinin hazırlanması ve 
bunlara kanun tekniğine uygun biçim verilmesi hususları hiçbir kurala bağlanmadığından, yasama meclisle
rinden geçerek kanunlaşan söz konusu tasan ve tekliflerin yeteri kadar olgunlaşamaması nedeniyle uygulama
da bir çok aksaklıkların ortaya çıktığı ve bu yüzden uygulayıcılar arasında bir takım tereddütler doğduğu 
bilinen gerçeklerdir^ 

Kanunlarımızın hazırlanması aşamasında görülen bu noksanlığın giderilmesi bu alandaki büyük bir boşlu
ğun giderilmesini sağlayacaktır. 

Ancak, tüm kanun tasarı ve tekliflerinin Yasama Meclisi Başkanlığına bağlı bir kuruluşta hazırlanmasının 
çeşitli sakıncaları da beraberinde getireceği gözden uzak tutulmamalıdır, Komisyonumuzca belirlenen bu sakın
calar aşağıda açıklanmıştır, ' 

1« Kanun tasarıları Hükümetçe hazırlanmaktadır. 
Hükümetin birimlerini teşkil eden bakanlıklar ve Başbakanlığa bağlı müstakil kuruluşlar, uygulama ala

nında tespit ettikleri ihtiyaçlann karşılanması veya mer'i mevzuatta ortaya çıkan noksanlıklar veya aksaklıkların 
giderilmesi amaçları ile hazırladıktan kanun tasarılarım Hükümete sunmakta ve bu tasarılar Hükümetçe alman 
birer kararla Yasama Meclislerine sunulmaktadır. Halen uygulanmakta olan bu prosedürün seyrinden de 
anlaşılacağı üzere kanun tasarısına duyulacak ihtiyacı belirleyecek olan merci uygulamanın içerisinde olan 
Hükümet birimidir. Yasama organı veya bu organ içerisinde kurulacak olan herhangi bir kuruluşun, bu 
ihtiyaçları tespit etmesi veya kanunların uygulamadaki aksaklıkları bulup çıkarması mümkün olmadığı gibi, 
Hükümietçe ortaya Îkonulacaik olan verileri değerlendirerek hadiselere derinlemesine nüfuz etmesi ve ihtiyacı 
gerektiği gibi kavrayarak tasarı hazırlaması başarılması hemen hemen imkânsız (bir iş olacaktır. Bu ne
denle kanun tasarılarının, ihtiyaçları ve âksaklıklan uygulama alanında tespit eden Hükümetin teknik daire
lerinde hazırlanması en uygun hal çaresini teşkil etmektedir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli 
husus, yukarıda açıklanan nedenlerle Hükümet birimlerince hazırlanacak olan kanun tasarılarının gerek 
içeriği yönünden ve gerek teknik yönden kusursuz bir duruma getirilmesi ve diğer kanunlarla çelişkiye düşül-
masinin önlenmesi olacaıktır. Hükümetçe hazırlanmasında zorunluluk bulunan kanun tasarılarının böyle bir 
süzgeçten geçirilmesi için yasama organı bünyesinde özel bir birim kurulmasına lüzum ve ihtiyaç bulunmamak-ı 
tadır, 

2. Teklif, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuatın hazırlanması işlerini de yasama organı bün-ı 
yesinde kurulacak olan aynı kuruluşa yükletmektedir. Bilindiği üzere tüzük ve yönetmeliklerle, tebliğ, sirküler, 
kararname, karar gibi diğer düzenleyici mevzuat, kanun hükümlerini açıklamak veya Devlet kuruluşlannın 
çalışmalarını düzenlemek ya da vatandaşların veya bir kısım meslek erbabımn uyması gereken kuralları açık
layıcı hükümler ihtiva eden hukuki belgelerdir.; Bu sayılanlardan bir kısmı Hükümetin veya bakanlıkların kendi 
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teşkilâtına verdiği emir ve talimatları ihtiva eder ve bir kısım ise iş sahiplerinin veya bazı meslek erbabının 
uyması gereken kurallarla birlikte başvuracakları resmi mercilerin ve bu mercilerce yapılacak işlemleri göste
rip Sayılan bu düzenleyici mevzuat yukarıda açıklandığı üzere tümü ile Hükümetin ve Hükümet birimlerinin 
uygulamaları ile ilgilidir. Hükümetin doğrudan doğruya uygulamaları ile ilgili konularda yasama organı içe
risinde kurulacak olan bir birimin düzenlemelere girişmesi çok zaman alıcı bir işlem olacağı gibi uygulamada 
mevcut esnekliği de tamamen ortadan kaldıracaktır. Diğer yönden bu yoldaki uygulamalar yasama organı 
ile icra organı olan Hükümeti sık sık karşı karşıya getirecek ve zaman zaman gereksiz sürtüşmelere yol aça
caktır. Bir başka yönden, tüzük, yönetmelik, kararname, karar, tebliğ ve sirküler gibi Hükümetin veya 
bakanlıkların ya da resmi diğer kuruluşların emir veya talimat niteliğinde olan ya da doğrudan doğruya kendi 
uygulamaları ile ilgili bulunan mevzuatın, Hükümetin yetkili organlarınca hazırlanması ve gerektiğinde kısa 
zamanda değiştirilebilmesi uygulamada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Söz konusu mevzuatın Parlamento 
içerisinde kurulacak bir birimde hazırlanması bu kolaylıkları ve mevcut esnekliği ortadan kaldıracaktır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle tüzük, yönetmelik, kararname, karar, sirküler ve tebliğ gibi mevzuatın 
eskiden olduğu gibi Hükümetçe veya Hükümet birimlerince hazırlanması daha yararlı olacaktır., 

3. Hükümet temsilcileri, Hükümetimizin teklifte yer alan 'konularla ilgili çalışmaları bulunduğunu ve bu 
amaca yönelik oiaraık Balkanlar Kurulunca alman «Türk Mevzuatının Yönetimi ve Yeniden Düzenlenmesi 
Esaslarının Yürüttüğe Konulmasına dair Kararın 24 Elkim 1981 taaıiMi Resmi Gazetede yaytrrtlandığmı ve 
Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde konu ile ilgili çalışmalar yapıldığını, bu çalışmalar sonuçlandığında mev
zuatın hazırlanması ile çalışmaların Hükümet bünyesinde yapılacağını, Yasama Meclisi bünlyeisinide bu konuda 
bir kuruluş meydana getirilmesinin fayda sağlamayacağı gibi ortaya bir takım sakıncalar çıkarabileceğini ifade 
etmişlerdir. 

214 Eikim 1981 tariihft Resmi Gazetede yayımlanan 14.8.1981 tarih ve 8/3463 saydı Bakanlar Kurulu Ka
rarından, Hükümetin, kanun taşanlarının hazırlanması, mevzuatın derlenmesi, ayıklanması ve yayınıma ilişkin 
kanuni düzenlemelerin tespiti konularında çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır.: 

Sonuç :' Yukarıda açıklanan gerekçelerde gösterilen nedenler karşısında Komisyonumuz : 
1. Teklifin konu ve amaçlarından önemli bölümünü teşkil eden kanun tasarıları ile tüzük, yönetmelik gibi 

diğer mevzuatın hazırlanması işlerinin Yasama Meclisi içerisinde yer alacak bir kuruluşa verilmesinin yuka
rıda belirtilen sakıncalara yol açacağı, 

2. 'Söz konusu mevzuatın Hükümet kademelerince hazırlanarak, Hükümet bünyesinde kurulacak bir bi
rimde hazırlanmasının pratik yönden daha yararlı olacağı, 
kanısma varmış olduğundan sözü edilen kanun teklifinin reddine karar verilmiştir. 

Raporumuz, gereği yapılmak üzere saygı Be arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

5. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUN ER 
Başkanveki'li 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
(Söz hakkım mahfuzdur.) 

Üye 

İsa VARDAL 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

)>m<i 
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