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I. — GEÇEN TU 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

Milletlerarası özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak
kında Kanun Tasarısının maddeleri üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak, maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

Rapor 
1. — 477 Sayılı DislipMn Mahkemeleri Kuruluşu, 

Yargılama Usulü ve Diıslipdlin Suç ve Cezaları Hak
kımda' Kamumun 52 udi Maddesinin Değişt'irilllmıeısiine 

Sayfa 
rnıek üzere geri gömderilmesime dair Başbakam-
lılk tezkeresi. (3/13.1) 620 

11. — Danışma Meclisi içtüzüğünüm 47 
nci maddesi gereğince Hazırlıamam Anayasa 
Komisyonumun Aylık Çaılışma Raporu. (3/1123) 
(IV) (S. Sayısı: 103) 620:621 

12. — Sağlık ve Sosyal işler Komliısyo-
mumda açık bulunan 1 üyeliğe seçim. 621':622 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 62)2 
1. — 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Ku

ruluşu, Yargılama Usulü ve DiısipllÜm Suç ve 
Cezaları Hakkımda Kamunun 52 möi Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasa
rısı ve Adalıet ve Millî Savunma, içişleri va 
Dışişleri Kpmisyonıları Raporları. (1/131) 
(S. Sayısı : 104) 622 

ÖZETt 

29 Mart 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Fenni İSLİMYEÜ 
Başkan 

ıBaşkanvekli 
İmren AYKUT Kemer GENÇ 

(Kâtip Üye .Kâtip Üye 

İlişkin Kamum Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
Içişlieni ye Dişiişîeri komisyonları raporları. (1/131) 
(Raporum Başkanlığa geliş taıriM : 24.3.198 2) (S Sa
yısı : 104) (Dağıtma tarM : 25.3.1982) 
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BtRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 73 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Muzaffer Ender'in, 12 EyM'den sonra bü
rokrasi hakkında gündem dışı konuşması. 

(BAŞKAN — Değerli üyelör, 
Gündem dışı üç konuşma isteği vardır. Değerli 

konuşmacılardan, Tüzüğümüz hükmüme uyarak, gün
dem «dışı konuşmalarında beş dakikayı geçirmısmeleri 
hususunu ken'dileıfine btiır daha hatırlatır ve rica ede-

'Sayın Bnlder'!İ!n gündem dışı söz aısteği önergesini 
okutuyorum. 

Danışma MecM Başkanilıığına 
29 Mart 1982 Pazartesi günkü Birleşimde, «12 Ey-

lül'den sonra Bürokrasi» konusunda gündem dıışı bir 
konuşma yapmak isıtliyoruffi. 

(Saygılarımla arz edenim. 
Muzaffer ENDER 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değeri 

üye arkadaşlarım; 
Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, ne kadar 

fiyi nüyetlıe yapılırsa yapılsın ve işin başındaki liderler, 
ma kadar içten davranırlarsa davransınlar; bir top
lumlun, bir mDüietin hayatını etkileyen büyük hare
ketler, ancak bu davaya inanan kadroları kurabliir-
ıse başarıya ulaşabilir. Aksi hal/de; en meşıru hıaırekıet-
ler, kötü ve inançsız bir kadro ellimde gayri meşru 
bir havaya sokulur ve haklaflar suçlu duruma düşü
rtülerek sonunda hesap vermek zorunda hile bırakılır. 

Değerli arkadaşlarım; 
M'Metlerin hayatiyeti ve devletlerin ölimezliğıi söz 

konusu olduğunda, artık kişi varlığımın bir anlamı 
kaJmaz ve kişi, bütün bir miletikı saadeti, devlıetinıin 
ebediliği için kendini feda etmek zorundadır. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Atatürk'ün sağlığında Mekke'de toplanacak bir 

İslâm kongresine Türkiye'den de delege gönderiflıme-
si istenmiş ve Atatürk'ün takınacağı tavır bir me
rak konusu olmuştur. Kıyafet ve şapka inkılabı ye
ni yapılmıştı ve Atatürk, Mekke'ye şapka ile girile
meyeceğini biliyordu; ama başlık ve kıyafet değiş
tirmekle dimin değişmediğini de biliyordu. MiMetve-
kilerinden Edip Servet Tör'ü çağırdı: 

«Mekke'ye gidip benli temsil edeceksin. Türk'sün 
ve Müslüman'sın. Türklük, Müsîüımantoğın öncüsü 
ve kılavuzudur Mekke'ye şapka, ile gireceksin. Kaıraı 
taassup seni parçalamaya kalksa, başını vereceksin; 
fakat eğilmeyeceksin:» dedi. 

IBM 500 yıl öncesinden, diğeri genç Cuımhurtiyeti-
rnizin Atatürk albümünden getirdiğimiz bu iki ör
nek, bize millet varlığının ne derece önemli olduğu-' 
nu ve büyük davaların ne kadar cesur ve inançlı gö-
nüler istediğini açıkça göstermektedir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Nitekim; istanbul Fatihi II nci Mehmet, Karaun-
namelerine şöyle bir madlde koydurmuştur : 

«Ve her kimesneye evlâdımdaın sallltamaıt müyesser 
ola, nlizam-ı âlem içtin karımdaşlıanını dahi katletmek 
münasiptir. Ekser ulemâ ânında tecviz olaliar.» 

Yani, «Çocuklarımdan her kime salltanaıt müyesser 
olur da, padişahlık makamına oturursa, toplumun 
düzemi, mutluluğu için kardeslıerini bile öldürebilir. 
Bütün illim adamları bunu böyle biMnlıer.» demiştir. 

ölümünden hemen sonra, oğuMaırı Cem ve II nci 
Baıyazıt arasında çıkan saltanat kavgasında binlerce 
Osmanlı genci 'hayatını kaybetmiş ve bu büyük hü
kümdarın iileri görüşünün ne kadar hakîl olduğu he
men anlaşılmıştır. 

— 613 — 
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Tarihlimizin her devrinde benzerlerine sık sık rast
ladığımız ve millî varlığımıza hayat veren, onu asır
larca canlı tutan bu ölümsüz hatıraları, 12 Eylül son-' 
rasındaki Devlet kadrosunda yer alaın bürokrasi mik
ropları sebebiyle bir kere daha anımak ve batırlaıt-
ımak lüzumunu duydum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İnsan tabiatı geçmişi çabuk unutuyor ve rahata, 

huzura kavuştuğu anıda acı hatıralar kalasımdan ko
laylıkla siliniyor, kendini bugünün santiarına nemlen 
adapte ediveriyor. 

.Sanki, bir yıl öncesine kadar yaşaman korkunç 
anarşik olaylar, kızıl ihtilal provaları, adam ölıdtür-
oıelıer, sarayları, vapurları yakmalar, banlka sıoymaı-
liar, bakanlık işgal etoefer, Devlet dairelerinde atı
lan slogan'lar, kurtarılmış bölgs rezaletleri Türkiye'
de geçmemiş; sanki, bir yıl önceslime kadar dükkânımı 
açmaktan, güneş battıktan sonra dışarıda kalmaktan 
korkan, okuldan dönecek yaıvrularımızı endişe için
de bekleyen. cenaze marşı dinlem'ekten sinıiriıeri. yıp
ranan bizler değilmişiz gibi!.. 

Ama, ne acıdır ki; daha anarşik örgütlerin üste
si bile tamamlanmadan; televizyon ve radyolarımız
da haberleri bile bitmeden, bunJıarı yarataMan, ko
ruyanları ve organize edenleri bilerek veya bilmeye
rek yahut da Türk MilÜıötii adıma kaıraır veren yülklsieik 
Danışıfcayınuzım kararlarına uyarak, yenliden Devlet 
dairelerimde üst düzeylere yerleştirdik ve bu defa da 
anarşiyi, kurşunla değil, kalemHe bürokrasiden baş
lattık. 

Aziz arkadaşlarım; 
Devlet daireleri bugün 112 EyMün felsefesin» 

ayak uyduracak, memleket ve milletin huzurunu ve 
geleceğini sağlayacak nüfcellik ve hassaaliyetıtelki kadro
lara sahip değildir. Hatta, o kadar saihip değilldlir ki, 
slogan atan memurları makam arabasında dolaştıran; 
onun, yerinde kalabillrn-esi için Ankara'ya kadar ge
lip uğraşan 12 Eylül valilerimin varlığımdan söz edile
biliyor. Nazım Hikmıet hayranı büyükelçilerimiz yurlt 
dışında 12 Eylülü savunabiliyor, bir Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığında bir Deniz Baykall dilediği gi
bi borusunu öttürebiliyor, görünen kabinenin dışın
daki gizli kabimeîerle devlet daireleri dışarıdan yöne-
ıtilebilyor ve dıevlet memurları, çok yakında siyasî 
hayata dönüleceği hesapları içinde, bugünkü gerçek 
bakanlarına göre değffl, gelecekteki muhıternel efendi
lerine göre hareket 'edebiliyorlar. Vicdanları müsait 
olanlar da, ülkenin bu kadar çok derdi yanımda 1,5 
2 yılık bir geçiş dönemlinde nasıl oltsa hesap sormaya 

vakit bulamazlar düşüncesiyle büyük yolsuzlukların 
paşinidedirler. 

,Bu korkunç ariayış önllenemez, bu ruhsuz, inanç-1 

ısız ve haltta ihanet içindeki bürokrasi bir düzene so-
Ikulıamazsa, birkaç yû sonra gfirilecek siyasî paırtliıler 
dönemli hiç şüphemiz olmasın ki, 12 Eylülü linıamçla 
(savunanlar için bir (hesap verme, hatta bir malhıkemıe 
dönemi olacaktır. Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyetli 
Hükümetlinin bütün bakamları, size gönülden sesle
niyorum; her şeyi bir tarafa bırakıp, devlet denen 
ulu çınar ağacını içinden kemiren küçük kurtları ayak
larınızın atana alıp azliniz. (Afllkıışllar) 

Bürokrasi mikropları, bulgun silahlı anarşiden da
ha zararlı boyutlara ulaşmaktadır. 12 Eylülü küçül-
ıtücü durumları yaratmak, vatandaşı bugünkü idare
den soğutmak için en haklı dosyalarda dahi akllla ha
yale gelmedik zorluklar çıkarmakta; binlerde kilo
metre uzaktan ve yurt dışından gelen iş sahiplerimi 
bezdirmektedirler. Nutukları hayalerimize göre atıp, 
Sayın Dövlet Başkanımızı ve Millî Güvenlik Kionisıe-
yi üyelerimizi, Sayın Başbakanımızı yanılltımayınız. 
Etrafınızdaki gerçekleri görmeye, ısliyaset sahnesinde 
her devirde göbek atmasını bilen şarlatan ve datavuk-
(Iiarı .temizleyip, bir inançlı Atatürkçü ve milliyetçıi 
kadro kurmaya çalışınız. Çünkü, bu dava ancak böy
le bir kadroyla zafere ulaşabilir. 

Eğer, her türlü çirkin hareketleri dosyalarla tes
pit edip, önünüze getirilen bir M görevlinizi yerliniz
den alacak kadar dirayetli değilseniz, namusluca bir 
hareket ve nazik bir jestle lütfen liistifa dilekçenizi 
verip, bu kadroları düzenleyebilecek yetenekteki 
kimselere fırsat yaratınız. Bu da asili ve büyük bir 
duygudur. Aksi hailde, bu kürsüden ilsımıen ve delüllller-
le açıklama yapıldığı an, bir dakika bile yerlinizde 
otunmıamanız gerekecektir. 

Değeri arkadaşlarım; 
,Daıva çok büyük, zaman çok azıdır. Bu büyük 

dava içim hayatlarını ortaya koyan Sayın Devlet Baş
kanımız ve Güvenillik Konseyi üyelerimizi, Sayın ıBıaş-
bakamımizı müşkül durumda bırakmaya, üzmeye ve 
yormaya hiç k'imsıenin hakkı yoktur, iyi bir kadro 
yaratarak, hepimiz onlara yardımcı olmak, haklı ve 
büyük davalarımda omları zafere ulaştırmak zorunda
yız-

(Hepinize en derin saygılarımı sunlaırım. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
2. — Hidayet Uğur'un, Anayasa çalışmaları ve 

diğer konularda koordinasyonu hakkında gündem dı
şı konuşması. 

— 614 — 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Hidayet Uğur'un gündem dışı söz isteği 

vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa çalışmaları ve diğer konularla koordi

nasyonu hakkında 29 Mart 1982 tarihindeki Birle
şimde gündem dışı bir konuşma, yapmak istiyorum. 
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Hidayet UĞUR 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Günler geçtikçe, Anayasa konusunun daha aktü

el bir hale gelmesi tabiîdir. Konu üzerinde yapıcı 
eleştirilerin değerli olduğundan şüphe yoktur. An
cak, yersiz bir endişe ve ivedilik içinde etkili olmak 
çabasıyla ve hatta baskı niteliğinde eleştiriler yönel
tenlerin gayelerinin incelenmesinde yararlar bulundu
ğu kanaatimi belirtmek isterim. Bu arada, geçmişte 
devlet müeseseselerine karşı girişilen kötüleme faali
yetlerinin menfi etkilerine dikkati çkmekle yetinece
ğim. 

Danışma Meclisine görev tevcih eden, demokra
siyi tekrar kuruş programının zamanında ve en iyi 
bir şekilde sonuçlandırılması hepimizin hassasiyetle 
üzerinde durduğumuz hedeftir. Bunun bilinç ve idra
ki içindeyiz. Anayasa Komisyonunun yoğun bir ça
lışma düzeyinde ve Başkanlık Divanımızın konuyla 
yakınen ilgili ve yardımcı olduğundan şüphe yoktur. 
Ancak, görevlerin en iyi şekilde yapılmasında, Mec
listeki eleştiri, teklif ve değerlendirmeler önem taşı
dığından, burada Anayasa çalışmaları ve diğer konu
larla koordinasyonu konusunda birkaç noktaya kısa
ca değinmek istiyorum. 

En iyi bir Anayasa yapmak arzusu çalışmaları 
hâkimdir. Bu maksatla yapılmakta olan incelemeler 
malumunuzdur. Bunlar arasında halkın görüş ve fi
kirlerinin alınması tedbirine de Komisyonca yer ve
rilmesi, Anayasayı kabul, edecek kitlenin görüşleri
nin daha evvelden bilinmesi bakımından büyük önem 
taşır. Her milletin özellikleri, Anayasada çok etkin 
rol oynayacağından, bu bilgiler bizim için en medeni 
devlet anayasasından edineceğimiz bilgilerden daha 
değerlidir. Bu bilgiler bir anket ile sağlanacağından, 
tasnif ve incelenmesi fazla zaman almaz, hatta for
müle edilirse bilgisayarla birkaç gün içinde anaso-
ruların cevaplan alınabilir. Baskı, yayın ve sonucu
nun alınması için lüzumlu masrafları karşılayacak 
olan tahsisatı Bütçeden kolaylıkla temin mümkündür 

ve maksat için tahsise değer. Sonunda, basit neden
lerle beklenmeyen durumlarla karşılaşmamak bakı
mından bu husus ivedilikle ele alınmalıdır. Bu önem 
vermeyenler veya lüzumsuz görenler varsa, Anayasa 
oylamasının geçmişteki parti seçimlerine benzemeye
ceğini düşünmelidirler. Esasen, Anayasa bugün ya
zılmaya başlanmış olsa bile, anket sonuçları onu de
ğiştirecek değildir. Bazı revizyonlar ise, gereklidir ve 
gerekebilir. İdeal olmaktan ziyade, toplumda uygu
lanabilir Anayasa kıymetli olur. 

Diğer taraftan, en iyisini yapmak arzusu, daha 
fazla incelemelere dalarak verilen hedefe zamanında 
ulaşmayı engellememelidir. Daha iyisini yapmak ça
lışmalarının sonu yoktur. Daha iyi ve hatta en iyi 
metni meydana getirmek mümkün olsa da, zama
nında uygulama olanağı bulunması daha çok önem 
taşıyabilir. 

Anayasa taslağını yazma safhasına gelmekteyiz. 
Komisyonda tasarlanan program dahilinde, alt ko
misyonlarca kaleme alınacak bölümler bittikçe, Ko
misyonda revizyonda tabi tutulmayı müteakip, sıra 
gözetmeden Genel Kurula getirilmesi ve müzakere
sinde faydalar vardır. Değil yalnız bölümler, bazı 
maddelerin de Genel Kurulda tartışılması istenebilir. 
Hatta, bazı konular son şekil verilmek üzere müza
kereye sunulabilirler. Çeşitli görüşleri yansıtan tek
lifler böyle bir görüşmeyi zorunlu kılacak nitelikte
dir. 

Bu bakımdan, Anayasanın temel ilkelerini belir
leyen Komisyon, evvelâ bunu Genel Kurula suna
rak, müzakere edilmelidir. Böyle bir çalışma yapı
lırsa, Genel Kurul, anakonulara şimdiden eğilmek 
olanağı bulacak, daha sonra Anayasa sıkışık bir za
manda oldubittiye gelmekten kurtulacak, ayrıca da
ha iyisini yapabilmek için Genel Kurulun katkısı da 
çoğalacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anayasa çıkar çıkmaz her şey düzelip, güllük 

gülistanlık olacak değildir. Böyle bir beklenti için
de, Anayasayı bir hastalığın kesin ilacı gibi düşünen
lerin hayal kırıklığına uğramaları sosyal düzende hu
zursuzluklar yaratır. Birçok düzenlemeler için Ana
yasayı beklemek yanlış olur. Anayasa, yeni bir sis
tem ve düzen getirecek değildir; demokratik düzenin 
esasları bellidir. Bunların yozlaştırılmalarına neden 
olan mevzuatın bu kürsüde yapılan yeminde özünü 
bulan esaslar dahilinde düzenlenmesi ve her türlü 
aşırı faaliyetlerin sistemin sınırları içine sokulması 
uygulamalarının, bu dönemde Anayasa çalışmalarına 
paralel olarak yürütülmesi de çok önemlidir. 
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12 Eylül öncesine göz atarken, emniyet teşekkül
lerinin ne hale geldiği, partilerin ve idarenin ne du
rumda olduğu gibi konuları ele alarak bunları dü^ 
zenlemenin, zorunlu olmakla beraber yeterli olabi
leceği kanaatinde değilim. 

Her teşkilat toplumun bir parçasıdır. Sayılabilen 
bozukluklar daha evvel yoktu ve kuruluşlar saygın
lıklarını koruyabiliyorlardı. İleride de bozukluklar 
olmayacağı iddia edilemez. Bir bozulma olmuş ise 
o halini mütalaadan ziyade nedenlerine daha derin
liğine eğilmek zorunludur. 

Sayın Devlet Başkanının 12 Eylül sonrası yurdun 
çeşitli bölgelerinde yaptıkları konuşmalar durumu 
ve alınması gereken tedbirleri en iyi şekilde yansıttı
ğından, tekrar titizlikle incelenmesinde yararlar ve 
zorunluluk bulunduğuna kaniim. 

Devlet otoritesinin, tarih boyunca teşekkül etmiş 
stratejik esaslara göre nasıl kurulabileceği ve devam
lılığı hususuna ve bununla ilgili bazı konulara Büt
çe görüşmeleri sırasındaki konuşmamda değinmiş
tim. Her ne sebeple olursa olsun ilgililerden bir ce
vap alamadığım gibi, hangi çalışmaların yapıldığını 
da bilmiyoruz. 

Şimdiye kadar Yüce Meclisi çoğunlukla meşgul 
eden madde değişiklikleri gibi kanun tasarıları ile sö
zü edilen devleti tekrar kurma çalışmaları arasında 
ciddî bir irtibat bulmak güçtür. Anayasa çalışmala
rına paralel olarak köklü hukukî, idarî, iktisadî ve 
sosyal yasal düzenleme ve uygulamalar ihtiyacını 
yüksek görüşlerinize ve ilgililerin dikkatine arz ede
rim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
3. — Zeki Özkaya'nın, Türk çiftçisi ve toprak re

formu hakkında gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Sayın özkaya'nın gündem dışı bir 

konuşma isteği vardır; okutuyorum. 

Yüce Divan Başkanlığına 
29 Mart 1982 Pazartesi günü 73 ncü Birleşimde, 

Toprak Reformu hakkında gündem dışı bir konuş
ma yapmak istiyorum. 

Keyfiyeti müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki ÖZKAYA 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özkaya. 
ZEKÎ ÖZKAYA — Yüce Meclisin Sayın Baş

kanı ve değerli üyeleri; 
Devletine en kutsal duygular ile bağlı olan, gü

vence ve inanç dolu Türk çiftçisi ve onunla ilgili ola
rak Toprak Reformundan kısaca söz edeceğim. 
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Türk çiftçisi yıllarca Toprak Reformunun ken
disine getirebileceği sonuçları merakla beklemekte, 
bu yolda atılacak adımların ölçüsü ve tutarlılığım 
izlemekte, üretim politikasıyla mülkiyet ilişkilerinin 
ana yapılarında oluşan yaralara sıkıntı ile bakmakta 
ve karar merkezlerini iyi teşhis etmeye çalışmaktadır. 

Biraz geriye dönelim. Bundan tam 45 yıl önce 
Büyük Atatürk'ün bir direktifi vardı; önemsenmedi. 
Şöyle diyordu : «Bir ziraat siyaseti tespit etmek la
zımdır.» 

Bunca yıl bu tespit yapılmadı. Tarımın bütün ge
lişim fonksiyonları bu kavramın içinde idi. Bir zi
raat siyaseti tespit edilmediği içindir ki, üzerinde bir
kaç çalı bitkisi bulunan en iyi muz, narenciye, tur
fanda sebze arazisini orman saydık ve uzun yıllar 
Türk çiftçisi ile çetin ihtilaflara düştük, çekiştik dur
duk. Diğer milletlerin bu kaynaklardan sağladığı mil
yarlarca dolarlık dövizi görmemezlikten geldik. 

Atatürk'e göre, tarım kesimi ulusun temeli idi. 
Tarımsal üretim ise ekonominin belkemiği idi ve 
şöyle ilave ediyordu; «Memleketimizin kesbi servet 
etmesi yolunu her şeyden evvel ziraatte ve sanayii 
ziraiyede arıyoruz.» diyerek hedefi gösteriyordu. 
Bunlar önemsenmedi. Yıllarca Toprak Reformu di
ye kimden ne miktarda, kime hangi vade ve usuller
le toprak alıp vermek üzerinde hevesle, gayretle ça
lışıldı?.. Büyük bir himmetle taslaklar, tasarılar ve 
hatta kanunlar hazırlandı; ancak, meydana getiri
len tahribat da görmemezlikten gelindi. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Konunun derinliğine müdrik olarak Yüce Heye

tinize sesleniyorum. Lütfen beni dinleyiniz. Dilerim 
ki, çiftçiyi özlemine kavuşturmak sizlere, bu Yüce 
Meclise nasip olsun. Memleketin derinliklerinden ge
len bir içtenlikle ve sıcaklıkla doğal kaynaklarımıza 
lütfen bir göz atalım. Türkiyemizde tarım, iktisadî 
hayatımızın en sağlam, en güvenli ve en başarılı sek
törüdür. tyi bir planlama ile çiftçimiz dünya eko
nomisinin nefesini kesecek bir düzeye gelecektir, çift
çimizin buna istidadı vardır. Ancak, Türkiyemizde 
kaynakların kullanış tarzına aldırış etmeden, ihra
cat artıyor diye dayanak verip rahatlayanlara şunu 
hatırlatmak gerekir ki, önce kaynakları geliştirelim. 
Türkiyemizde tarımın yatırımlardaki payı son derece 
düşüktür, bunu bilmelidirler, örneğin; Irak bizden 
1,5 misli, Suriye bizden 2,5 misli daha fazla tarıma 
yatırım yapmaktadırlar. Bunu hiç düşündüler mi?.. 
Birim alana gübre tüketimimiz dünya ortalamasının 
yarısı altındadır. Yunanistan 5 katımız, Mısır 6 ka
tımız, Bulgaristan 8 katımız gübre kullanmaktadır. 
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Dış ticaretimiz yıldan yıla artan açıklar vermek- ı 
tedir. Biz bir yandan milyonlarca işçimize iş, öbür 
yandan ticaret açığımızı kapatmak ve borç para bul- I 
mak için dış ülkelerde kapı kapı dolaşmaktayız. Ya
pılacak asıl iş şu; kaynaklarımızı en iyi şekilde iş
letmektir. Üretim kaynaklarını tüketerek değil, bes
leyerek ihracatı hızlandırmaktır. Tarımsal üretimi kı
sıtlayan engelleri ortadan kaldıralım diyoruz. Dere
lerimizi boşa akıtmayalım, tohumlarımızı yenileye
lim, mekanizasyonu güçlendirelim, teknoloji, araş
tırma ve eğitime geniş yer verelim, tarım sanayini ge
liştirelim, çiftçiyi organize edelim ve tarımı planla
yarak üreticinin sorunlarını bir an önce gündeme ge
tirelim diyoruz. Şimdi hiçbir memlekette başarıya 
ulaşamayan bu tip toprak reformu ile nereye gidile
cektir?.. Yıllarca oturmuş tarım işletmelerini tedir- I 
gin etmekten, kuşkulandırmaktan, endişelendirmek- I 
ten hangi sonuç beklenecektir?.. («Bravo» sesleri.) 

Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölge- I 
si, doğusu ile batısı ile memleketimiz başlı başına 
birer servet kaynağıdır. Buralarda hayvancılık daha 
geliştirilemez mi?.. Toprak altında çürütülen binler- I 
ce ton buğday kurtarılamaz mı?.. En kaliteli meyve 
ve sebzelerimiz dünya standartlarına göre ambalaj- | 
lanamaz mı?.. Sanayi bitkilerimiz ve baklagillerimi- I 
zin üretimi çoğaltılamaz mı?.. Tarım ürünlerimiz iş- I 
lenerek dünya pazarlarında daha iyi değerlendirile
mez mi?.. 

Toprak Reformundan söz edenler en basitinden 
tarım alanlarının henüz yarısının tapuya tescil edil
mediğini, tarımın bölünmez bir parçası olan istatis- I 
tiklerin dahi henüz hizmetten pek uzak kaldığını bil
miyorlar mı?.. («Bravo» sesleri.) I 

Dünyanın en kaliteli tütününü yetiştirdiğimiz hal- I 
de ülkede kaçak sigaradan geçilmediğini; sigaramızı 
düzeltmenin tedbirleri, ekonomistlerimizi veya başka 
bir deyişle «ihracatımız artıyor» diyenlerimizi hiç 
mi ilgilendirmemektedir?.. 

Herkesin ineği yılda 4 bin ilâ 6 bin kilo süt ve
rirken, bizim ineklerimizin 6 kiloda takılıp kalması 
hiç mi bir şey ifade etmemektedir. («Bravo» sesleri 
ve alkışlar.) I 

Sularımızı boşa akıtırken, gübreyi toprağa ver- I 
meyip yakarken ve komşu memleketler asgari 5 ka- j 
timiz suni gübre kullanırken, reformcularımız hangi 
toprakla uğraşıyorlar?.. 

En değerli tarım arazisinin inşaat istilasına uğra
yarak elden çıkması çok önemsiz bir olay mıdır?.. | 
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Daha önce bu Yüce Kürsüden gıda sanayi veya 
tarım sanayi dalında üretimini durduran fabrikaların 
sayısını soran sayın üyelerimize yazılı cevap verile
cekti, ne cevap verildi bilmiyorum. 

Evet, biz de topraksız çiftçiler topraklandırılma-
lıdır fikrini savunuyoruz; fakat araziyi kazanmanın 
yolunu başka türlü düşünüyoruz, başka türlü seçi
yoruz. Arazi, önce orman sınırları dışına çıkarıla
cak tarıma elverişli alanlarda aranmalıdır diyoruz. 
Kimse merak etmesin, gerçek ormanları asla, asla dü
şünmüyoruz. Ancak adı orman; fakat dünyada ben
zeri az bulunan ve dört mevsim güneş enerjisi altın
da, bir dönümü dahi bereket ve servet olan bu alan
ları istiyoruz, bunlar hangi mantıkla atıl tutulur? 

Çiftçimiz bilinçlidir. Sırtında toprak taşıyarak 
çıplak kayalar üzerinde tarla ve bahçe oluşturmak
tadır. İnanılmaz; fakat gerçektir. Gerçek bir azim ve 
gayretle acımadan terini dökmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, sözümü bağlıyorum. 
Ülkemizin kalkınması, gerekli dövizi sağlayacak olan 
ihracaatm artması, halkımızın mutlu kılınması ve 
gelirinin yükselmesi, üretimimizin sürekli olarak ar
tırılmasında ve doğal kaynaklarımızın geliştirilmesin
de düğümlenmektedir. Çiftçimizin en duyarlı oldu
ğu konu, topraktır. Her şeye rağmen, kararlı ve mut
lu olan bu insanları, bu mukaddes varlığı daha de
rinden düşünelim, programlarımızı onların gerçeği
ne göre daha derin bir yaklaşımla hazırlayalım. Üz
günüm ki, en önemli olan zaman israfında çok ted
birli olalım. Türk çiftçisi bizden bir şey istemiyor, 
bari biz ne yaptığımızı bilelim. Türk çiftçisi onuru-
muzdur, Türk çiftçisi özümüz ve gücümüzdür, töre
miz ve karakterimizdir, mazimiz ve geleceğimizdir. 
O'nun hakkında işlenen hataların nispeti ne olursa 
olsun, sonunda zafer Türk çiftçisinindir ve onun de
vamı olan sevgili Büyük Türk Milletinindir. 

Saygılar sunarım. («Bravo» sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 

4. — Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın, Muzaffer 
Ender'in 12 Eylül'den sonra bürokrasi, Hidayet Uğur' 
un Anayasa çalışmaları, Zeki Özkaya'nın Toprak ve 
Tarım Reformu hakkında yaptıkları gündem dışı ko
nuşmalar üzerine açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ibu konuşmalara cevap 
verecek misiniz? Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bugün Toprak Reformu ile ilgili -gündem dışı ko-
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nuşmaya anında cevap verebilmek için burada hazır 
bulunuyordum. Bu esnada üç değerli Danışma Mec
lisi Üyesi, diğer konularda da fikirlerini beyan etti
ler. Hükümet adına burada bulunduğuma göre, ko
nuşmanın biri dalha çok Anayasa ile ilgili olduğu 
için Danışma Meclisini iligilendirir; birinci konuşma 
hakkında da kısaca cevapta ve açıklamada bulunmak 
İsterim. 

Sayın Muzaffer Ender, 12 Eylül'de Türkiye'nin 
nasıl bir uçurumun eşiğinde olduğunu, ondan Türk 
Ordusunun zamanında müdahalesiyle kurtulduğunu; 
ancak 'bürokraside 'bu yeni ruha uygun olmayan ba
zı tutumların hâlâ devam etmekte olduğunu, dile 
getirdi. 

Hemen şunu belirtmek isterim ki, 12 Eylül Hare
kâtıyla görev başına gelen Hükümetimiz, b'ürokrasidte 
tam anlamıyla tarafsızlığı; ama Devletin emrinde 
olmayı esas prensip telakki etmiş ve bu amaçla ge
rek yasal yönden düzenlemelerde bulunmuş, gerek
se birtakım atamalar ve yer değiştirmelerle ilgili ta
sarruflara girişmiştir. Amacımız, Devletin valisi, 
Devletin kaymakamı, Devletin emniyet müdürü ve 
Devletin personelini bu memlekette yerleşmiş bir 
anane haline getirmektir. 

Uzun yıllanın tahribatını çok kısa bir zamanda 
düzeltmeye imkân olmadığını sizlerde takdir buyu
rursunuz. 1'2 Eylülde görev başında bulunduğumuz 
andan 'itibaren, bütün ıbu noktalara azamî titizlik gös-
terf mistir. Buna rağmen, gözden kaçmış veya yapıl
mamış bazı durumlarda olabilir. Bunların müşahhas 
olarak dile getirilmesi halinde durum, bütün dikkatle 
incelenecek ve gerekli tasarruflar yapılacaktır. 

•Bugünkü Yönetimin tek arzusu; Türkiye'yi, de
mokrasinin arızasız işleyeceği bir ortama kavuştur
maktır. Bu amaçla lüzumsuz gİbü görülen; fakat esa
sında hayatî önem taşıyan birçok yasal düzenleme
ler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelerle birlikte idarî 
tasarruflar yapılmıştır. Yalnız zamanın çok hızlı geç
tiğini, bugünkü Yönetimin haksızlık yapmamak ko
nusunda çok titiz davrandığını da gözönüinde tutar
sa sayın üyeler; bugüne kadar olan gelişmeyi bu ba
kımdan değerlendirdikleri zaman tablonun korkula
cak derecede karanlık olmadığını, bilakis memnuni
yet verici bir tablo içinde bulunduğumuzu takdir bu
yuracaklardır. 

IBu noktadaki cevabımı kısaca arz ettikten sonra; 
önemli bir konuşma idi, bu konuşmayı bilerek hazır
lıklı gelmedim; ama hemen cevap vermek Danışma 
'Meclisine olan saygımızın bir gereği telakki ettim ve 
hemen cevap vermeyi arzuladım. 

w 'Sayın Hidayet Uğur'un konuşması daha çok Da
nışma Meclisinin kendi çalışma düzenine yönelikti. 
Yalnız bu arada bir noktaya işaret buyurdular. Da
nışma Meclisinin çok önemli fonksiyonları ve görev
leri olduğunu bunları yerine getirmek için dalha çok 
kendisini Anayasa konusuna teksif etmek mecburi
yetinde bulunduğunu dile getirdiler ve Danışma Mec
lisinim birtakım lüzumsuz yasa tasarılarıyla meşjgul 
edilmemesi gerektiğini beyan ettiler. 

Türkiye'nin ihtiyaçları çok fazla. O yüzden 12 
Eylülden sonra Türk bürokrasisi süratli bir yasal dü
zenlemeler yoluna gitti. Tabiî hepsini bu zamana 
sığdırmaya imkân yok. Mühim olanları öne almak, 
diğerlerinden vazgeçmek veya onları daha arkada, 
daha sonra sıra gelirse ele almak daha isabetli olur. ' 
Bu konuda Danışma Meclisi Başkanlık Di'vanıyla 
Hükümetimiz devamlı olarak temas halindedir. Za
man zaman bazı tasarıları geri çökmekteyiz, belki 
yenilerini de çekebiliriz. Mesele, Danışma Meclisinin 
faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesidir. An
cak, şunu söyleyeyim ki, bazı tasarılar, ilk bakışta 
lüzumsuz gibi görülürse de bunların, demin birinci 
hatibin işaret buyurduğu gibi, Türkiye'nin administ-
rasyonunu sağlam temellere oturtmak bakımından 
gerekli olduğu da bir hakikattir. Bunu da kısaca be
lirtmek isterim. 

Sayın özkayan'ın Toprak Reformuyla ilgili ko
nuşmasına da kısaca değinmek istiyorum. 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Biliyorsunuz ki, 1961 Anayasasının 37 nci mad

desi Devlette Toprak Reformu konusunda bir görev 
vermiştir. (Bugün yürürlükte olan bu maddenin gere
ğini yerine getirmek için, gerekli bütün çalışmalar 
yapılmıştır. Bir yasa tasarısı hazırlanarak Danışma 
M'eel'isine sunulmuştur. Ancak, zaman içinde tasarı
ları tekrar gözden geçirmek, bazı noktalarında deği
şiklik yapmak gerekip gerekmediğini değerlendirmek 
için tasarıyı Millî Güvenlik Konseyine sunduğumuz 
tarihten sonra devamlı değerlendirmeye tabi tuttuk. 

Aynı zamanda burada bir hususa, daha riayet et
mek gereğiyle karşı karşıya kaldık. Danışma Mecli
sinin süresi kısıtlı, çok önemli görevleri var. Kanun 
maddeleri çok kabarık olursa Danışma Meclisini çok 
fazla meşgul edebilir, böylece Danışma Meclisinin 
çalışmaları başka yöne gitmek gerekirken gidemez 
veyahut sunulan tasarı çıkmaz; her ikisi de sakıncalı 
olduğu için gerekirse maddelerde 'eksiltme gibi, za
man zaman başvurduğumuz hususlara da burada 
başvuracağız. Çok kısa bir süre içinde, birkaç gün 
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İçinde Hükümet son değerlendirmeyi bitirmiş olacak. 
Ben de Hükümetin nihaî görüşünü açıklamak duru
munda bulunacağım. 

Yalnız, şunu hemen belirteyim. Memleketimizde 
her zaman : «Toprak Reformunu yapalım mı, yap
mayalım mı, Topralk Reformu mu, Tarım Reformu 
mu?..» gibi konuşmalar geçer. Esasında Tarım Refor
mu, Toprak Reformsuz olmaz. Toprak Reformunu 
geniş anlamda aldığımız zaman, bu Tarım Reformu
nu da içinde getirir. Üretimi düşürecek, herkesi se-
faılete sürükleyecek döktriner bir Toprak Reformu 
uygulaması herhalde Türküye Cumhuriyeti sınırları 
içinde yer alamaz. Ancak, Türkiye'de bir gerçek de 
vardır, Türkiye'deki bu gerçek karşısında topraksız 
çiftçiyi, mümkün olduğu ölçüler içinde toprağa ka
vuşturmak zorundayız. 

Türkiye'de 693 köy üzerinde hiç mülkiyeti olma
yan insanlar işçi olarak çalışmaktadır, bunların mül
kiyeti başkasına asittir. UrfaMa uyguladığımız Toprak 
Reformuyla 115 köy eksilmiştir. Bu gerçeğe de eğil
mek zorundayız. Sosyali adalet ve verim birbirinden 
ayrılamayacak iki tane hedefimizdir. Bir taraftan ta
rımda birim alandan azamî verim almak, diğer ta
raftan vatandaşın mülkiyetine tam saygıyı sağlamak 
ve üçüncü olarak da, ısosyal adalet ilkeleri içinde 
ümitsiz duruma düşmüş olan bazı insanlara; bir kıs
mına sanayi sektöründe, diğer kısmına ise toprakta ya
şam imkânı sağlamaktır. Onun için yeni tasarı bu gö
rüşlerin ışığı altın'da tekrar gözden geçirildikten, Ko-
mlisyondan da geçtikten sonra huzurunuza gelecek
tir. Orada, tasarı üzerinde geniş, arizamik konuş
malar yapılacak, o konuşmaların ışığı altında Yasama 
Organının iradesi tecelli edecektir. 

Şunu hiç unutmayalım : Bazı yerlerde topraksız 
durumda olan insanları köle gibi yaşamaktan kur
tarmak zorundayız. Bunu muhakkak gerçekleştirmek 
zorundadır Türkiye; ama mülkiyet düşmanlığı yapa
rak değil. («Bravo» sesleri) 

Hükümetlinizin, bunun ikisini de bağdaştırmak 
görevinin şuuru içinde olduğuna inanmanızı rica ede
rim, 

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

5. ı— 23 - 24 Mart 1982 ı tarihlerinde Denver 
(ABD)'de düzenlenecek olan NATO {Nükleer Planla
ma Grubu Bakanlar toplantısına; 'ye müteakiben Ka
nada Millî Savunma Bakanı ile 'görüşmeler \yapmak 
üzere 20 Mart - 2 Nisan 1982 tarihleri arasında Ka
nada'ya gidecek ,olan Millî Savunma Bakanı Ümit 

Halûk Bayülken'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Zeyyat Baykara'nın vekillik /etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/125) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sunuşlarda, Sayın Devlet Başkanımızın bir tezke

resi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

23 - 24 Mart 1982 tarihlerinde Denver (ABD)'de 
düzenlenecek olan NATO Nükleer Planlama Grubu 
Bakanlar Toplantısına katılmak, Washington'da res
mî temaslarda bulunmak ve müteakiben Kanada Mil
lî Savunma Bakanı ile görüşmeler yapmak üzere 
20 Mart - 2 Nisan 1982 tarihileri arasında Amerika 
Birleşik Devletleri ve Kanada'ya gidecek olan Millî 
Savunma Balkanı Ümit Halûk Bayülken'in dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı ve 
Başlbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın vekillik et
mesinin, Baş'bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
6. <— Hükümetimiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında ekonomik münasebetlerin ele alın
ması maksadıyla 21 - 25 Mart 1982 tarihleri arasında 
Şam'da yapılacak Ortak Ekonomik Komisyon toplan
tısına ıkatılmak üzere, ^Suriye'ye gidecek olan Devlet 
Bakanı ,ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'a, Ma
liye Bakanı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/124) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın bir di
ğer tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma 'MeclM Başkanlığına 
Hükümetimiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hü

kümeti arasında ekonomik münasebetlerin ele alınması 
maksadıyla 21 - 25 Mart 1982 tarihleri arasında Şam' 
da yapılacak Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısına 
katıılmalk üzere, Suriye'ye gidecek olan Devlet Ba
kanı ve Barbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, 
Maliye Bakanı Kaya Erdem'ıin vekillik etmesinin, 
Baş'bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
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7. — 20 - >22 Mart 1982 tarihleri arasında Ku
veyt'e gidecek olan Ticaret Bakanı Kemal Çantürk'e, 
Tarım ve Orman Bakanı Sabahattin Özbek'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. (3/126) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın diğer bir 
tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

20 - 22 Mart 1982 tarihleri arasında Kuveyt'e gi
decek olan Ticaret Bakanı Kemal Cantüdc'ün dönü
şüne kadar; Ticaret Bakanlığına Tarım ve Orman Ba
kanı Prof. Dr. Sabahattin Özbek'in vekillik eltmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

8. — 20 - 22 Mart 1982 tarihleri arasında Ku
veyt'e gidecek olan Sanayi (ve Teknoloji Bakanı Meh
met Turgut'a, Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi. (3/127) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın diğer 
bir tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 

20 - 22 Mart 1982 tarihileri arasında Kuveyt'e gi
decek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Tur
gut'un dönüşüne kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığına, Ulaşitırma Bakanı Prof. Dr. Mustafa Aysan'ın 
vekillik etmesinin Barbakanın teklifli üzerine uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunaırım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

9. — 20 - 22 Mart 1982 tarihleri arasında Ku
veyt'e gidecek olan Dışişleri Bakanı \llter Türkmen'e, 
Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. 
(3/128) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın diğer 
bir tezkereleri var, okutuyorum. 
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'Danışma Meclisi Başkanlığına 
20 - 22 Mart 1982 tarihleri arasında Kuveyt'e gi

decek olan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in dönü
şüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. 
Dr. İlhan Öztrak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
10. — Turizm ve Seyahat Acentaları ve Türkiye 

Turizm Seyahat Acentaları Birliği Kanun Tasarısı
nın, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73 \ncü maddesi 
uyarınca yeniden incelenmek üzere geri gönderilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/131) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar; 
Sayın Başbakanın bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
îlgÜ : 22.7.1981 tarihli ve 101-777/05199 sayılı ya

zımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Millî Güvenlik Konseyi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan «Turizm ve Seyahat Acentaları ve Türkiye 
Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Tasa
rısının Danışma Meclisi içtüzüğünün 73 ncü mad
desi uyarınca yeniden incelenmek üzere geri gönde
rilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
11. — Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Mad

desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 
Aylık Çalışma Raporu. (3/123) (IV) (S. Sayısı: 103) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun Aylık Ça
lışma Raporunu okutuyorum. 

{Anayasa Komisyonunun Aylık Çalışma Raporu 
okundu) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Raporu bilgilerinize sunduktan sonra, Raporun 

Genel Kurula sunuluş biçimi üzerinde usul hakkın
da Sayın Devrimsel söz istiyorlar. 

Buyurunuz Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri; 

(1) 103 S- Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

\ 
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Ben, Anayasa Komisyonumuzun, içtüzüğün 47 nci 
maddesi gereğince hazırlayıp Danışma Meclisi Baş
kanlığına sundukları Raporun bize dağılmasıyla ve 
Komisyonun Danışma Meclisi Başkanlığına sunduğu 
Raporun sunuluş biçîırtiyle ilgili olarak: söz almış 
bulunuyorum. 

Bize sunulan Rapor, görüldüğü gibi bir kâğıttan 
ibarettir. 

Şimdi, Anayasa Komisyonu İçtüzüğün 47 nci 
maddesinin ilgili fıkrası gereğince, çalışmaların gidiş 
ve sonuçlarını bir raporla Danışma Meclisi Başkanlı
ğına bildiriyor ve Danışma Meclîsi Başkanlığı da 
bizlere dağıtıyor. 

Bendeniz, bize sunulan bu Raporun, İçtüzüğün 
belirttiği «Çalışmaların sonuçları» cümlesindeki geniş
liği kapsamadığı kanısındayım. 

Şimdi, birçok arkadaşımız Anayasa Komisyonu
na, Anayasa ile ilgili görüşlerini bildiriyorlar. Bu 
arada Anayasa Komisyonu kuruluşlardan görüş alı
yor; bunların hepsi güzel şeyler. 

Şimdi, esas görevimizin Anayasa yapmak olduğu
nu bir an için düşünürsek; arkadaşlarımızın Komis
yona açıkladıkları Anayasa görüşleri oradaki zabıt
larda 'kalıyor; ancak fırsat bulup bu açıklamalar ya
pılırken dinleyebilen arkadaşlarımız bu görüşlerden 
yararlanabiliyorlar. 

Diğer kuruluşlardan gelen görüşler de keza orada 
zabıtlarda kalıyor, Anayasa Komisyonu üyelerinin 
dışında diğer arkadaşlarımızın bilgileri olmuyor. Ta
biî ki, Anayasa Komisyonuna gidip bu bilgiler!! öğ
renme imkânımız var; ancak takdir edersiniz ki, üye
lerin birer birer gidip orada açıklanan görüşleri tu
tanaklardan okuyup incelemeye zamanları yoktur. 

Bu nedenle, Anayasa Komisyonunun çalışmala
rının diğer komisyonlar gibi kapalı olduğunu da bi
lerek söylüyorum. Bu kapalılık, tabiî ki gizlilik an
lamına gelmediğinden, ben, yaklaşan Anayasa çalış
maları nedeniyle metnin herhalde bir, iki aya ka
dar huzurumuza geleceğini de düşünerek, üyelerin kol-
ılektif bir Anayasa şuuru içinde Anayasa metnini bu 
Genel Kurulda tartışmaya hazırlıklı olmamız gerek
tiğini düşünüyorum. 

Şalhıs olarak hepimizin ayrı ayrı düşünceleri var; 
ama Danışma Meclisi üyeleri arasında kollektif bir 
Anayasa şuuru henüz oluşmuş değil; çünkü birbiri-
mizin düşüncelerini bilmiyoruz. Fikirden tabiî ki ye
ni bir fikir doğacaktır; bir üyenin düşüncesini diğer 
üye öğrenirse, belki kendi düşüncelerinin bir kısmın
dan vazgeçecektir, onun düşüncesiyle beraber kendi 
düşüncesini oluşturacaktır. Onun için, Anayasa Genel 

Kurula geldiği zaman daha bilinçli alarak bu Kurul
da Anayasa çalışmalarını yapabilmemiz bakımından, 
Anayasa çalışmalarının sonuçlan olarak Komisyona 
gelen görüşler ve üyelerin yaptıkları açıklamalar, ba
na göre, (Şahsen ben ihtiyaç duyuyorum) mümkün 
değil mi acaba, Içlfcüzüğün bu «Sonuçları» sözcüğü
nün amacına da uygun olarak bastırılıp, şu «Rapor ve 
ekleri» diye bir kâğıt değil de, diğer görüşler de biz
lere dağııtılsa, evlerimizde bunları incelese'k, diğer ar
kadaşlarımızın görüşlerini öğrensek, acaba kişisel gö
rüşlerimizden ne kadar fedakârlık yapabiliriz diye dü
şünsek. Çünkü bir arkadaşın açıkladığı bir görüş çok 
enteresan olabilir, yeni bir müessesenin oluşumunu, 
tartışma zeminini hazırlar. 

Bu nedenle, Danışma Meclisinin Anayasa çalışma
larına bilinçli olarak hazırlanmasını ve Anayasa met
nine bu Genel Kurulda çok iyi katkılarda bulunması
nı sağlamak bakımından, Sayın Anayasa Komisyonu 
bu Raporu sadece bir kâğıt olarak değil de, şu arka
sında yazdıkları hususları, galen sonuçları (Eğer me
tinler çdk fazlaysa basım imkânsızlığı nedeniyle bize 
ulaştıırıiamıyorsa; ki, bunu da Anayasa gibli önemli 
bir konuda kabul etmek biraz mümkün değÜl tabiî) 
hiç olmazsa özet olarak bizlere dağıtırlarsa çok iyi 
olur. 

Aksi takdirde, içtüzüğümüz gereği, diğer yasa
larda olduğu 48 saat önce dolabımızda bulup, eğer 
Genel Kurulda bunu tartışmaya başlarsak, o zaman 
da, diğer yasalarda olduğu gibi, (K) harfi mi büyük 
olacak, yoksa üstünde şapka mı olacak tartışmalarıy
la bu Anayasa önümüzden geçer gider; endişem bu
dur efendim. 

Bu nedenle, Anayasa Komisyonumuzun gelen gö
rüşleri bizlere, ya tam metin olarak yahut da özet 
olarak raporda beraber, İçtüzüğün de amaçladığı doğ
rultuda, sunarsa çok memnun olurum. 

Bunu temenni olarak söyledim, dinlediğiniz için 
teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Değerli üyeler; 
Bu konuda kısa bir bilgi arz etmek istiyorum; Sa

yın Devrimsel'in temas öttükleri konu üzerinde Baş
kanlık Divanı bir karar almıştır. Çeşitli kuruluşlar
dan geden Anayasa raporları ve eski anayasalar, baş
ka devletlerin anayasaları bastırılacak ve sayın üye
lere sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. (Alkışlar) 
12. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık 

bulunan 1 üyeliğe seçim. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Gündemimizin seçim bölümüne geçiyoruz. Sağ
lık ve Sosyal lîşlor Komisyonunda 'bir açık üyelik 
vardır, bu üyelik için iki sayın üyemiz başvurmuş-
dardı, ıbu iki sayın üyeden biri taleplerini geri almış
lardır, bir üyemiz isteklidir; Sayın «ismail Arar. 

Bu iitib'arl'a, tek üye olunca, daha evvel de yaptı
ğımız gibi, tek üye için işaret oyuyla seçim yapa
cağız. Onun için Sayın İsmail Arar'ın Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonuna üye olarak seçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
/ittifakla seçilmişlerdir. Sayın Arar'a hayırlı çalışma
lar dilleriz. (Alkışlar) 

v. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hak
kında Kanunun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/131) 
(S, Sayısı : 104) (1) 

[BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemlimizin «Kanun tasarı ve teklifleri» bö

lümlüne geçiyoruz. Görüşeceğimiz Kanun 477 sayılı 
Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü 
ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 52 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı
sıdır. 

Değerli üyeler; 
Tasarının ismini bizlere arz ettim; fakat hemen 

içişleri ve Dışişleri Komisyonundan bir önerge geldi, 
önergeyi okutuyorum. 

(1) 104 S. Sayılı Basmayazı 
eklidir. 

Tutanağın sonuna 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan 477 sayılı Disiplin Mahke

meleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç 
ve Cezaları Ha'klkında Kanunun 52 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, aynı Kanu
nun 13 ncü Maddesi «istirdat ve tazminat hüküm 
yetkisi» ile ilgili (bulunduğundan ve bu Maddenin 
de değişmesi gereğine inandığımız için Komisyon 
olarak Tasarıyı geriye alıyoruz. 

Saygıyla arz ederiz* 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başikanı 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tüzüğümüzün 83 ncü maddesine göre bu isteği 

görüşmesiz yerine getiriyoruz ve Tasarıyı Komis
yona iade ediyoruz. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir konumuz 
yoktur. 31 Mart 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te 
'toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

tKapiaınımiaı Saati : 15.10i 

>>©-« .<.. 

— 622 — 



Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

73 iNDÜ BİRLEŞİM 

29 Mart 1982 Panavtasa 

Saat : 14.00 

1. —BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

ı(l) — Danışmıa Meclisi tç'büzüğün'ün 47 nci 
Maddesi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyo
nunun Aylık Çalışma Raporu. (3/ıl23) (IV) (ıS. Sa
yısı : 103) (Dağıtma Taıritoi: 25.3.19812) 

2. — SEÇİM 
(1) — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık 

bulunan 1 üyeliğe seçim. 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKDfPLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

>('l) — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kurulu
şu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan 
Haklkında Kanunun 5l2 nci Maddesiınin Değiştiril-
ımesine Iliş'k'in Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları. (1/131) (S. Saıyısı : 104) tfDağutma tarihi : 
25 . 3 . 1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 103 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Maddesi Gereğince Hazır
lanan Anayasa Komisyonunun Ayhk Çalışma Raporu. (3 /123) 

(IV) 

TC 
Danışma Meclisi 

Ariayasa Komisyonu 23 Mart 1982 
Sıra No. : 343 

Danışma Meclisi Başkaldırma 

içtüzüğümüzün 47 noi maddesi gereğince Komisyonumuzun aylık çalışma raporu ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini sağılarımla arz edlerim. 

Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Anayasa Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 23 Mart 1982 
Esas No. : 

Karar No. : 13 

ANAYASA KOMİSYONU IV NUMARALI ÇALİŞMA RAPORU 

Anayasa Komisyonunun 23 Şulbat - 22 Mart 1982 tarihleri arasındaki faaliyeti aşağıda özetlenmiştir : 
A) 'Danışma Meclisi Üyelerinin Görüşlerinin Belirlenmesi : 

Danışma Meclisi üyeterİ sayın arkadaşlarımız Cahit TUTUM, Mahmut AKKILIÇ, Mehmet PAMAK, 
Bahtiyar UZUNOĞLU, Tülay ÖNEY, Hayati GÜRTAN, Aydemir AŞKIN, Beşir HÂMlTOĞULLARI ve 
Nuri ÖZGÖKER yeni Anayasa hakkındaki görüşlerini açıklamışlardır. Bu şekilde bugüne kadar otuzbir üye 
yeni Anayasa hakkındaki görüşlerini Komisyonumuza bildirmıiş olmaktadırlar. 

Ancak, Danışma Meclisi üyeleri bundan sonra da görüşlerini yazılı olarak Komisyonumuza ıtuaştırabilfe-
ceklerdir. 

Bugüne kadar Komisyonumuzda konuşan Danışma Meclisi üyelerinin görüşleri tutanaklardan çıkarılarak 
sistematik biçimde toplanmıştır. Aynı şekilde kamu kuruluşları ve valilerle vatandaşlarımızdan gelen görüşler 
de siistematik biçimde toplanıp değerlendirilmektedir. 23 Şubat tarihinden sonra görüş bildiren kuruluş ve 
valiliklerin listesi ilişikte sunulmuştur. 

B) Anayasa Komisyonunun îç Faaliyeti : 
1. Yeni Anayasanın temel ilkelerinin belirlenmesi faaliyetinin bir parçası olarak bazı temel konularda 

1924 - 1960 ve 1961 - 1980 dönemlerinin incelenmesine devam edilmektedir. Bu incelemelerin tamamlanma
sından sonra temel ilkelerin (belirlenmesine geçilecektir. 
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2. Komisyonumuz Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında Kanun Tasarısını görüşmüş, mütalaasını Danışma Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 

Raporumuz; saygı ile sunulur. 

Orhan ALDIK AÇTI 
Başkan 

Turgut TAN 
Kâtip 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERÎÇ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkanvekili 

İmzada bulunamadı. 
İzinli 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Feridun ERGİN 
Üye 

Rafet İBRAHİMOGLU 
Üye 

İmzada bulunamadı. 
Raporlu 

Teoman ÖZALP 
Üye 

İmzada bulunamadı. 
İzinli 

Şener AK YOL 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 

ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE . AKADEMİ - ENSTİTÜLERDEN GELEN ANAYASAYA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLER 

Istanlbul Üniversitesi Hukulk Faikültesi İdare Hukuku ve İdari İlimleri Enstitüsü Müdürlüğü. 
İstanbul Üniversitesi Hulkulk Fakültesi Dekanlığı. 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı. 
Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğü. 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü. 
Istanlbul Üniversitesi Rektörlüğü. 

YARGI KURULUŞLARININ ANAYASAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
Yargıtay Birinci Başkanlığı. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. 

VALİLİKLERDEN GELEN ANAYASAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
tscanfbul Valiliği. 
Kahramanmaraş VUiıliği. 
Çanakkale Valiliği. 
Erzincan Valiliği. 
Bingöl Valiliği. 
Zonguldak Valililiği. 
Hakkâri Valiliği. 

KURULUŞLARDAN GELEN ANAYASAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. 
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti. , 
Türkiye Odalar Birliği. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 103) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 104 

477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 52 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Milli Savun

ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /131) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Ocak 1982 

Sayı : KKTD/101-1153/07624 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

MÜH Savunma Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.12.1981 tarihinde 
kararlaştırılan «477 Sayüa Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usufii ye Disiplin Suç ve Cezalan 
Hakkında Kanunun 52 nci Maddesinin Değiştirifanesine İlişkin Kanun Tasarısı ile gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir^ 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

OENEL GEREKÇE 

26.6.1964 tarihlinden ıberi yürüdükte olan 477 sayılı Disiplin MaMcelmıelerî Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları HaiklkıındaM Kanun, o günün koşularına göre hazırlanmış ve değdri. 250 TL. sına 
ikaıdar olan Asikeri eşyayı kaybetmek yahut hara'biyetinıe ıseibelbiiıyet vermelk filleri dislipMn suçu olarak İkaibul 
edilerek 52 nci ımaddie tedvin edilmiştir. 

Halbuki 1964 yıllından hu güne kadar, para değeri Ibir hayli düşmüş olduğumdan 250 TL^ değerindb as
keri eşya hemen hemön kallmamış gibidir. Bu nedenle, bu ıgün genellikle 2 - 3 talbağı 'kıran ya da doğuşta biir 
camın kırılmasına neden olanlar, husule getirdikleri hasar 250 TL. sini geçtiği için, askeri mahkemede yargı
lanmaktadırlar. Bu kadar basit 'bir davanın askeri mahkemede görülmesi askeri mahkemelerin işlerini çoğalt
tığı gi'bi, davanın sonuçlanması da uzamaktadır. Basit davaların disiplin mahkemelerinde kısa sürede çözünv 
lenmesi ve 'bozulan disiplinin süratle iadesi asıl olduğundan, basit suçlarla ilgili davaların askeri mahkeme-
lerce görülmesinde yarar görülmemektedir. 

Bu günkü koşullarda, 250 TL. çok cüzi ıbir miktar olduğundan, bu miktar artırılarak 10 C00 TL. olarak 
kabul edilmiştir., 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 477 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.6.1964 tarihinden beri para değerinde çok fazla 
düşüşler olduğu için 52 nci maddede yer alan ve Disiplin Mahkemesinin görevini tayin eden 250 Liralık li
mit günümüz koşullarında çok cüzi kalmıştır. Cüzi değerde askeri eşyaların kaybı veya harap olmasına 
ilişkin basit davalar Askeri Mahkemelerin işlerini çoğaltmakta olup, ayrıca davaların uzaması nedeniyle bo
zulan disiplinin teessüsü gecikmektedir. 477 sayılı Kanunun 52 nci maddesindeki 250 TL. limit 10 000 TL. 
sına çıkarılarak değeri 10 000 Liraya kadar hizmete mahsus eşyayı özürsüz kaybedenler veya harap olması* 
na sebebiyet verenlerin davalarının Disiplin Mahkemelerinde görülmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Madde 3. — Kanunu Milli Savunma Bakanı yürüteceiktirj 



_ 2 — 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/131 
Karar No. : 29 

23 Şubat 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Ka
nunun 52 nci Maddesinin Değiştiril'mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilgili Bakanlıklar temsilcileri
nin katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve malddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek, tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabuü edildi. 

Raporumuz, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUN ER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye, 

(Bulunmadı) 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunmadı) 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Danışma' Meclisi (S. Sayısı : 104) 
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Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/131 
Karar No. : 38 

22 Mart 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargiama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Ka
nunun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine llişikin Kanun Tasarısı ve gerekçesi, konuya ait Adalet Komis
yonu raporu, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayn ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek, tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur, 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BANAZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFYÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KAR AL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Falırı ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Danışma! Meclisi (S. Sayısı : 104)' 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri 
Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezalan Hakkımda 
Kanunun 52 nci Maddesinin De-

ğiştiritmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 16.6.1964 tarilhli 
ve 477 sayılı Disiplin Mafoikemele-
ni Kuruluşu, Yargılama usulü ve 
Dislipio Suç ve Cözaları Hakkım
da Kanıunun 52 nıai maddesi aşa-
ğıdalki şekiılde değişffiılilimişitAr. 

«Madde 52. — Hizmete mahsus 
ve değeri onlbin 'lirayı geçmeyen 
»eşyayı, özürsüz kay bedenliler veya 
naraip otaasına sebebiyet verent-
ler, eşyanın değeri de gözöntine 
aknarak sildi aya Ikadıar oda veya 
göz hapsi dile cezalandırılır,:» 

MADDE 2.; — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe gLrer. 

MADDE 3. — 'Bu Kanunu Mil
li Savuruma Balkanı yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bak. - Başbalkan 
Yrd. 

Z.ı Baykara 
Devlet Balkanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

İ. Türkmen 
Ticaret Balkanı 

K. Cantürk 
Tanm ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

ADALET, KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri 
Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezalan Hakkmda 
Kanunun 52 nci Maddesinin De

ğiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bininci 
mıaddâsü Komisyonumuzca aynen 
»kabu'l edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi Komisyonumuzca ay
nen ikabui1 edıilimliştary 

MADDE 3.: -^~ Tasarının üçün
cü ımaddesli Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ 
VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

477 Saydı Disiplin Mahkemeleri 
Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezalan Hakkında 
Kanunun 52 nci Maddesinin De-

ğiştkilmesîne İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1, — Tasarının birin
ci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
ka'bul edilmiştir, 

MADDE 3. — Tasarının üçün
cü maddesi Koımisyonumuzca ay
nen kabul edilmliştir. 

Devlet Bak. * Başbakan 
Yrd, 

7/, özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 

Devlet 'Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

MMli Eğitim Balkanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut 
İmar ve İskân Bakanı Köy İsteri ve Köop. Bak. 

Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 
Sosyali Güvenlik Balkanı Kültür Bakanı V. 

S. Side İ. Evliyaoğlu 

29 a 12 . 1981 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

İbişleri Bakanı 
S. Çettner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
AT. Özgür 

Enerji ve Tabi Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

***m 
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