
C I L T : 5 YASAMA YILI : î 
• • • • • • • • » • • » • » » » • • • » . » » » » » » 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

82 nci Birleşim 

19 Nisan 1982 Pazartesi 

t C İ N D E 

Sayta I 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 52 

II. — GEDEN KÂĞITLAR 52:54 

III. — YOKLAMA 54 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 54 I 

1. — Nuri özgöker'in, Anayasa Tasarısı
nın Danışma MıecüM Genel Kurulunda görü
şülme 'biçimi ve yömtemi 'ile bu çalışmalara bü
tün üyelerin 'katkıda bulunmadan konusunda 
gündem dışı konuşması, 54:58 ( 

2. — Danışma MeclM Başkanı Sadii Lv 
maik'ın, Nuri Özgöker'in, Anayasa Tasansının 
Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülme 
'biçimi ve yönıtemii ile ıbu çalışmalara bütümi 
üyelerin katkıda bulunmaları konusundaki 
gündem dıişı konuşması üzerime açıklaması. 58:59 

K Î L E R 

Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 59 
1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 

nci Maddesine Bir Fıkra, Ek 19 ncu Maddeci
min 5 No. lu Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine 
Daiir Kanun Talsarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler, fkltisa'dî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/21) (S. Sa
yısı : 107'yel nci ek) 59:n 

2. — Danışma MecliiSii Üyesi Muzaffer Sa-
ğışman ve 13 arkadaşının, Yükseköğretimin 
Son Sınıfında, 4 yıî Süreli Olanların 3 ncü Sı
nıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 
5 nci Sınıfında Bulunup Başarısızilık Dolayısıy
la Belge 'Alan öğrencilere Yeniden Îmtlilhanl 
Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve M'Ilî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (2/125) (S. Sayısı : 
109) j ,72 

• • » • ^ > » < » ••<••• 



Danışma Meclisi B : 82 19 . 4 . 1982 O : 1 

I. —GEÇEN1] 

Zefki Çakmakçı, Doğu Karadeniz, Bölgesinin ula
şım ısörunTarı die Tralbzon havaaHanı yeni pdsıtinıin in
şaatı 'konusunda gündem dışı Ikonuşma yapıtı. 

Bayındırlılk Balkanı Tahsin Önalp, gündem dışı ya
pılan konuşma üzerine aÇılklaimiada ibulundu. 

1580 sayılı 'Belediye Kanununun 15 nci Madde
sinle 'Bir Fi'kra, 'Bk 19 ncu iMıaddesinin 5 No,lu Fık-
ralsına Bir Berit 'Eklenmesine Dair Kanun Tasarısına 
ait Mıilllî Savunima, içişleri ve Dışişilerâ Komisyonu
nun hazırladığı yeni metnin 'basım işleminin tamam
lanmaması nedeniyle görüşülmesi ertelendi. 

Tasarılar 
'1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 

Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/230) (M. 
G. K. den devir) '(D. M. Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

2. — Peitrol Da'iresi (Başkanlığı 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/231) ((M. G. K. den 
devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 197I0İ Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 1(1/232) (M. G. K. den 
devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) . 

4. — iktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1970 
Bültçe Yılı Kesinihesap Kanunu Tasarısı. (1/233) (M. 
G. K.| den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

5. — Karayolları Genel 'Müdürlüğü 1970 Bütçe 
Yilı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/234) (M. G. K. 
den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna) (19.4.19'8ı2) 

6. — İstanbul Üniversitesi 1970 'Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/235) (M. G. K. den 
devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme Ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/236) 
(M. GJ K. den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 Büftçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (Ü/237) (M. G. K.; 
den devir) ı(D. İM. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna) (19.4.1982) 

TANAK ÖZETİ 

ıSabri Altay Hakkındialki Ölüm Cezasının Yerine 
GetMtaesine Dair Kanun Tasarısının maddeleri ve 
tümü kalbul edildi. 

19 Nisan 1982 Pazartesi günü saat 14.0Ûİ'tte top
lanmak Üzerle ©'Meşime saat 15.35'te son Verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Baş'kanvekili 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/2318) (İM. G. K. den devir) (D, M, Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

10. — Petrol Dairesi 'Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/239) (M. G. K. den 
devir) (D. M- Hesaplarını İnceleme Ve Sayıştay Ko
misyonuna) ı(19,4,19'82) 

111. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinihesap Kanunu Tasarısı. (1/240) (M. G. K. den 
devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) 

12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
•Müdürlüğü 1971 ıBütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı, (1/241) (M. G, K.: den devir) (D. M. Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

13. —- Hacettepe! Üniversitesinin 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/242) (M. G. K. den 
deVir) (D. M. Hesaplarını İnceleme Ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1968, 1969, 
1790 ve 1971 Yılları Kesinihesap Kanunu Tasarısı. 
(1/243) (M, G. K. den devir) (D. M. Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

15. — 'Beden TertoiiyeSi Genel Müdürlüğü 1971 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. »(1/244) (M. 
G.. K. den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/245) (M.; 
G. K. den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
iSayuşjtay Komisyonuna) (19.44982) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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17< — Orman Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/246) (M; G. K. den 
devir) (D. MJ Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) 

18. — Ankara Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/247) ı(IM. G. den de
vir) (D.. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) 

19. — Ege Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı, (1/248) (M. G. K. den devir) 
(D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyo
nuna) (19.4,1982) 

20. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı.; (1/249) (M, G. K. 
den devir) (D. M. Hesaiplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna) (19.4.1982) 

21. — İktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1971 
Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/250) (M. 
G. K. den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

22. — İstanbul Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/251) (M. G. K. den de
vir) '(İD. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yonuna) (il 9.4.1982) 

23. — 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı. (1/252) (M. G. K, den devir) (D. M. Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

24. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1972 iBültçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı. (1/252) (M. G.: K. den devir) (D. M. Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

25. — Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/254) (M. G. K. den de
vir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yonuna) (19.4.1982) 

26. — Bge Üniversitesi 1972 'Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı. (1/255) (M. G, K. den devir) 
(D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyo
nuna) (19.4.1982) 

27. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 
ıBü'tçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/256) (M. 
G. K. den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

28. — IBeden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 
iBültçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/257) (M. 
G. K. den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna) (19.4:1982) 

29. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/258) (M. G. K. den 
devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4Jİ982) 

30. — 1971 IBütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasa
rısı. (1/259) (M. G. K. den devir) (Dt M. Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4,1982) 

31. — Orman Genel MüdürDüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/260) (M. G. K. den 
devir) (D. M, Hesaplarımı İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) 

32. — îstanlbul Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/261) (M. G. K. den de
vir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yonuna) (19.4.1982) 

33. — Devlet Ürdtme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı, (1/262) (M. G. K. den devir) (D. M. Hesapla
rını 'İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

34. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/263) (M. G. K, den devir) (D. M. Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

35. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
'Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/264) (M.-
G. K. den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna) (19.4.1982) 

36. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/265) (M. G. K. 
den devir) (D. M, Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna) (19.4.1982) 

37. — îstanlbul Tekni'k Üniversitesi 1972 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/266) '(M. G. K. 
den devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna) (19.4.1982) 

3*8. — Ankara Üniversitesi 1972 Bütçe Yıl". Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/267) (M. G. K. den de
vir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4,1982) 

39. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/268) (M. G. K, den 
devir) (D. M. Hesaplarınş İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4.1982) 

40. — Vakıflar Genel Mü'dÜMüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/269) (M. G, K. den 
devir) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonuna) (19.4,1982) 
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41« — Orman Genel Müdürlüğünün 1973 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. ('1/270) (M. G. K. 
den 'devir) OD. İM. Hesaplarını inceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna) 019,4.1982) 

42. — Devlett Ürdtme Çiftliikferi Genel Müdür
lüğünün 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(11/271) (M, G. K. den devir) >(D, M. Hesaplarını İn
celeme ve (Sayıştay Komisyonuna) 019.4.1982) 

Raporlar 
43. — Abdullah Aıksel'e Vatanî Hizmet Tertibin

den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

IBütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/151) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1982) {S, Sayısı : 110) 
ı(Dağıtma tarühi : 16.4.1982) 

44. — Cengiz Baktemur Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komîsyonu Raporu.; (3/63) (Raporun Başkan
lığa geliş tarihi : 12.4.1982) (S, Sayısı : 111) (Dağıt
ma tarihi : 16.4.1982) 

45. — Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet ve İktisadî İşler komisyonları ra
porları. (1/40) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
13.4-1982) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 16.4.1982) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekİH M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : EvKya PARLAK, Mehmet PAMAK 

'BAŞKAN — 8(2 nci IBirleışilmitı birinci dturuımunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Nuri Özgöker'in, Anayasa Tasarısının Da
nışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülme biçimi ve 
yöntemi ile bu çalışmalara bütün üyelerin katkıda 
bulunmaları konusunda gündem dışı konuşması. 

,'BAŞKAN — Değerli üyelör; Sayın Özgökıerlin 
gündem dışı söz isteği vardır, okutuyorum. 

Danışına Medüsli Başkanlığına 
Hazırlamakla görevli olduğumuz Yeni Anayasa 

tasarının Danışma Meclisi Genel Kurulunda görü
şülmesi biçimi ve yöntemi ile bütün üyelerin bu çalış
malara katkıları üzerinde görüşlerimi açıklamak ama
cıyla gündem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 57 nci maddesi uya
rınca söz verilmesine müsaadelerini saygılarımla arz 
ederim. 

Nuri ÖZGÖKER 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgöker. 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri ; 
Hazırlamakla görevli olduğumuz yeni Anayasa 

tasarısının Danışma Meclisi Genel Kurulunda görü
şülmesi şekli ve yöntemiyle, bütün üyelerin Anayasa
nın hazırlanmasına katkıları ve bundan sonraki yo
ğun Anayasa çalışmalarında uygulanabilecek prog
ram üzerindeki görüşlerimi sunmaya çalışacağım. 

Bu arada, Anayasa çalışmalarımızla ilgili olarak 
iç ve dış müdahaleler üzerinde de duracağım. Bu ko
nuşmamda ayrıca, Anayasa hazırlık çalışmalarında 
çeşitli sorumlulukları bulunan bazı yetkililerin be
yanlarını da ele almak istiyorum. 

Danışma Meclisinin en başta gelen görevlerinden 
biri ve aslî görevi, Kurucu Meclis Hakkındaki 2485 



Danışma Meclisi B : 82 19 . 4 . 1982 O : 1 

sayılı Kanunda açık ifadesini bulduğu şekilde yeni 
Anayasayı hazırlamaktır. Üyelere verilen görevlerin 
yerine getirilmesi için hazırlanan ve kabul edilen İç
tüzük gereğince işbölümü yapılmış ve teknik komis
yonlar kurulmuş olup, kanunlar ve İçtüzük gereğin
ce çalışmalar yürütülmektedir. 

Yasama görevimizi sürdürürken, her ne kadar 
Anayasa taslağını hazırlamakla görevli özel bir Ko
misyon kurulmuş ve bu Komisyon uygulamaya koy
duğu program gereğince çalışmalarını bugüne kadar 
yürütmüşse de, bu hiçbir zaman Danışma Meclisinin 
diğer üyelerini bu çalışmanın dışında bırakmak ve 
Anayasanın hazırlanmasındaki katkılarını ikinci 
planda düşünmek anlamına gelmez. Diğer ihtisas ko
misyonlarımızın üyeleri, bir yandan kendilerine ha
vale edilen tasarı ve teklifler üzerinde çalışırken, bir 
yandan da en başta gelen görevleri olan Anayasayı 
hazırlamaktaki rollerini devamlı olarak gözönünde 
bulundurmak durumundadırlar. Böyle bir çalışma, 
üyelere kanunla verilen bir görevdir. Bu görevi nasıl 
ifa edeceğimiz hususunda bugüne kadar henüz bir 
yöntem geliştirilmemiş ve bir program yapılmamış
tır. 

Bugüne kadar Anayasa hazırlanması konusunda 
yapılan işin, daha ziyade Anayasa Komisyonunun 
çok ayrıntılı, esaslı ve derinliğe inen bir araştırma, 
inceleme ve etüt çalışmalarını yürütmesi biçiminde ge
liştiği görülmektedir. Çok geniş ve zengin bir bilgi 
hazinesi, istatistikler, üniversitelerimizin, bilim çev
relerinin, çeşitli kamu kuruluş ve kurumlarıyla iş 
çevrelerinin, çeşitli meslek gruplarıyla meslek ve işçi 
gruplarının görüşleri derlenmiş ve sağlanmıştır. Ay
rıca, bir kısım Danışma Meclisi üyeleri görüşlerini 
Komisyonda açıklamışlar, bir kısmı da yazılı görüş 
bildirme tarzını benimsemişlerdir. Bundan başka, 
Anayasa Komisyonu üyelerinin eski anayasalarımız 
ve birçok ülkenin anayasalarını da etüt ettiklerini, ra
por ve beyanlarından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, bütün bu derlenen bilgilerin ışığında Ana
yasanın şekillendirme aşamasına gelindiğini ve çok 
yakında Genel Kurula getirileceğini, Meclis dışı be
yan ve açıklamalardan öğreniyoruz. Bugüne kadarki 
Anayasa çalışmalarını, görevli bir teknik komisyon 
olan Anayasa Komisyonu sistemli olarak yalnızca 
kendisi yapmıştır; fakat bundan sonraki çalışmaları 
artık kendi bünyesi içerisinde yalnız olarak yapamaz. 
Bu aşamada Genel Kurulun devreye girmesi ve bü
tün üyelerinin, görevleri icabı, Anayasa hazırlanma

sındaki rollerini ve ne gibi katkıda bulunabilecekleri
ni ortaya koymaları gerekir. 

Şimdi, Tasarının Genel Kurulda nasıl ele alınaca
ğı ve bundan sonraki çalışmalarımıza ait yöntem ve 
program üzerindeki görüşlerimi açıklamak istiyorum 
ve hemen şunu öneriyorum : İsteyen üyeler bu husus
taki görüşlerini Genel Kurulun bu toplantılarında 
gündem maddelerinin ilki halinde belirtirler. Bir -
iki hafta içerisinde yapılacak açıklamalardan ve ge
rekli görüşmelerden sonra Geneli Kurulun saptaya
cağı yönıtem ve program çterçeveslinıdıe Anayasa tasa
rısının amahaitlarının kaleme aluuması görüşülmesine 
alit esaslar beli olur. Şu anda çok basit alan blir ha
reket tarzını sunuyorum. 

YaÜnız, 'bundan önce çok önemHi olan bir mokıta-
taıya da değiinımelk iistiyoruım. Eğer Anayasa ıtasarıısı-
oım göflüşütaesinde, İçtüzüğün Genel Kuruıllda görü-
şütaeslinde izlenen yolu (tutacak otosak, buradan hiç-
Ibir sonuç alımamayacağımı peşlin olarak kabul etmek 
'gerekir. Elde esM Millet Meclisliyle Senatonun İçtü
zükleri olduğu h&Dde ve bunları hazırlayan veya uy-
'guÜayanlaıtdaın bir kısmı da seçilen Komisyonda bu-
ıhımdıulküan hailde, görüşmelere kâfi zaman ayrılmadı
ğından, oldukça basit olan ve sadece bir - İM yıllık 
blir çalışmayı kapsayacak nitelikteki bir içtüzük, nor
mal «işjimlizî düzgün bir şekilde ve iistenlilien zaimanda 
yapmamıza engel teşkil öden bir manzara aırz etme
ye başladı ve bM çok sıkıntılarla karşı karşıya bı
raktı. Aradan daha tilkli - üç ay geçmeden İçtüzüğün 
revizyonuna ve hatta yenliden elıe altamasına Myaç 
duyuldu. Bu amaçla, yenıi bir 'komisyon kurulmasına 
bile karar verilmtiş bulunuluyor. 

İçtüzüğün böyle (bir değişikliğe tahammülü var
ıdır; fakat Anayasa lioın böyle Wir şey düşünülemez. 
Kusa zamanda ihtiyaçlara cevtap veremeyeceği aralası-
lıan bir Anayasa tasarısını, zıaten hatamız da benlim-
ısemez. Büyük ve ciddî bir beklenti 'içlinde olan mfilllıe-
Himlize, töstek ve ihıfatyaclarınıa uzum yıllar cevap vere-
ıbileoek ve mÜUöüi ısıkımltııya sokmayacak, Devleti kısa 
zamanda yeniden çöküntüye uğramaya sebep 'olma
yacak bir Anayasa takdim etmeye mecburuz. 

/Bu düşünceden hareketle, yeni Anayasamın ha
zırlanmasıyla ilgili olarak 'bundan sonraki aşamada 
toplu çaJhşmaılarıımız liçfitı şu yöntemi önermek Astliyo-
rum : 

Anayasa Komisyonunca bugün© kadar derlenmiş 
bulunan bütün görüşîer ve Wü(giJer belirli kategorİe-
•re tasnif edilmiştir. Bunlar; Türkiye Büyük Mliitat 
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Mecalinin1 teşekkül (tarzı, Devletini yapısı, görevleri, 
Devlet Başkanının sefilimle 'tarzı, lanayasal kurullüşlar, 
görevleri, Devletin, vataınıdaştorım görev ve sorartu-
krkları, vatandaş - Devlet münasebetleri ve diiğetr hu-
kulkî /düzenlemelerdir., 

Bütün bunları birkaç temel kategoride toplamak 
mümkündür. İşte, böyle bir genel tasniften sonra 
Anayasa Komisyonu, çeşitli görüşleri yansıtan mad
deleri Genel Kurula getirir, kendi tercihini de orta
ya koyar; Genel Kurulda bundan sonra görüşme açı
lır ve anailkeler tayin edilir. Bundan sonra da sıra
sıyla ayrıntılara inilir. Haftanın iki toplantı günü Ana
yasa çalışmalarına, bir gün, diğer yasalara bırakılır. 
Haftanın diğer iki günü de üyelerin bireysel hazırlık 
ve değerlendirme çalışmalarına tahsis edilir. 

Aksi takdirde, yeterli görüşmeler yapılmadan çı
karılacak bir Anayasa, ne hazırlayanları, ne uygula
yıcıları, ne de halkımızı memnun eder. 

Anayasa hazırlıkları üzerindeki çalışmaların ma
hiyetini ve ayrıntılarını bilmeyenler ve kendilerine bu 
hususta yeterli bilgi verilmeyenler, Anayasanın sade
ce hazırlanması zamanını dikkate alırlar ve eleştirile
rini sadece zaman faktörü üzerinde yaparlar. Halbu
ki, basit bir kanunun Meclisimizde nasıl ele alındığı
nı ve çıkarıldığını açıklayınca, zaman faktörünün 
ağırlığı kolayca anlaşılır. Müsaadenizle çok basit bir 
örnek vereyim : 

7129 sayılı Bankalar Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Ait Kanun Tasarısı 3 aydan fazla 
bir zamandır ilgili komisyonlarda görüşülmektedir ve 
henüz çıkarılamamıştır. Bunda en küçük bir ihmal 
veya geri bırakma söz konusu değildir. Tüzük gere
ğince, tasarıların komisyonlarda görüşülmesi belirli 
bir zamanım harcanmasını gerektirmektedir. Tasarı 
üzerinde belirli araştırma ve linc/eleıme yapılimadan, 
görüşüp tartışmadan, geldiği gibi çıkarıilııp kamun ha
llinle ıgeöiıtilıerntez. 

Diğer güncel /bir örnek de; bankerlerle ıllıgiîli kanun 
hükmündeki kararnamelerim kanun halline götıirlillme-
slı çahşmıalariidır. Üzerimde Hükümteltiimliızıin çok bü
yük bir iönem ve hasısasliyeitle durduğu, «n hızlı bir 
sek'idıe Ihazıırlanımasıma öziel bir (itina gösıterdiğli, bir 
kısım halikımızın da çektiği ıstırap dolayısıyla ibaıskı 
yaptığı Kanun Tasarısı, Adalet Komisyonunum müs
tesna gayretlerine ırağmen, ancak bugünıllerde îKomlis-
yotnulmuıza tirutlikal ötiirelbüimıişıtlr. Bizden siönra da Ma
lî İşler Komüısyomuma ıgidecekltir. 

Görülüyor M, bir tek kanun bile ayları alıyor. Bu 
çalışmallıarda en küçük bir İhmal söz konusu değüHdlir. 

Şu hailde, bütün Devlet mekariiziması ve Miıaıyalsall 
kurumılariın çalışmaları Anayasaya dayaoıdırıilaeağım-
ıdara, Anayasa kısa za/rnamda herhangi bir değüşıMği 
gerektirecek bir belge olmaz. 

.1961 Anayasasını Kurucu Meclis 10 aydan önce 
Ihaızıırlayaımadı. O zaman siyasî partiler vardı, onla
rım özel uzman grupları varidi. Yenli bir Anayasa üçi/n 
uzun süren hazırlık çalifşımaî/an «vardı ve nihayet yıfli-
larea eski Anayasanın eleştiri ve değerlemdirmıelıeri 
partilerce halk huzurunda tartışıyordu. Ne yapmak 
fistediiklleri az - çok beli ildi .Ayrıca, Kurucu Mıeolıi-
se pek fazla başka kanun tasarıları verilimem'iş; ihait-
'ta Anayasadan başka kanun çıkarılmasını listeyenlier 
de çok aizdı, denilebilir. Bunlardan çok daha önemli 
olarak, Devlet bu /derece .talhrüp öditoiş değildir. İde
olojik bir iç harp (tehlikesi ve bölünme çabaları yok
tu, sadece politik bir (harp vardı ve 12 Eylül önedsliy-
ıle hiçbir şekilde mukayese ©dlemıeyecek kadar önem
siz kliıtle hareketüeri ve ölüm olayları mevcuttu. 

Bütün bu çok daha az teblıikelli şartlara rağmien, 
10 ayda hazırlanabil/em bir Anayasanın, ülkemin 1,2 
Eylül'e gelmesinde büyük bir roJlü olduğu illeri sü
rülmüş ve bugün varılan noktaya gelinmiştir. Her
halde, benzer bir kötü tecrübeye ülkemizin tabi tu
tulması asla düşünülemıez. 

(Şimdi, dış müdahalelere ve Sayım Başkanımızın 
basında çıkan bazı beyanlarına değinmek işitiyorum. 

Danışma M'edüısıi, görevlini Kamu/nidan ve Sayın 
Devlet Başkanımızın dlirektiflertodıen atoruştıır. Bu iki 
unsurun /dışımda hüçıbir yabancı dıevlieıt veya devletliler 
grubu, yabancı topluluk, kişi, kurum ve ulusilararası 
kuruluş, dış ve iç basın, dıışarıda ve içeride bazı kişi 
ve kuruluşlar bize direktif vermieye kalkışamaz, «Şu 
işıi şu güme kadar bittir» diyemez, bizi incelemeye ve 
/kontrole gelemez. Geleneksel mlisafirperverfliğSımiiz-
den yararlanabilider. Buyursunlar, yurdumuzu ge
zip görsünler; fakat dçişlerimfae karışmaya hiçbir su
rette iyelltenm'eslimler. 

Biz, Atatürk'ün politikasını sadakatle izliyoruz. 
Komşularımız ve bütün .diğer üflkeferlıe iyi üişkiıler 
liçerisindeyiz. Birçok ülkeyle ekonomik, siyasî kültü
rel ve askerî işbirliği liçJindeyiz; fakat hiçbir ülkenin 
içişlerine karışmayız. Buna karşılık, kendi hükümran
lık baklanımıza da kimseyi karıştınmayız ve kimsenin 
buna dokunmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. 
Ataitürk'üm bize en büyülk emamıeiti, bağımsızMc ve 
özgürMğümüzJdür. Bunların nasıl elde edilıeceğinli ve 
ktoruımacağımı Atafürk, bizlere ve bütün dünyaya gös
termiştir. 

56 — 
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iBmgüın ıBiriıeşm'iş Mıüıetlller 120'nıin üzerinde mıiie-
ıte ulaşmıştır. Bu devtlaflıer arasında sadece 5 - 10 ta-
nıesü .kesMMa, yönfeitüiyar, 'Biz bu ülkelere, «Sizin rai
ye hâlâ. kralımız var? Dünyada sizin gibi sadece birkaç 
devlıeit var. Niçin sizlin 'hâlâ prensesiniz, dükferliniz, 
lordUarmıız vaıtfdır?.. Dünyadaki sösıyal gdıişmelenden 
haberiniz yok mu?..» diyor muyuz?.. Öyleyse nıe hak
ta Ibize, Devletlimlizi yenliden kurmaya çalıştığımız bu 
geçidi dönemde, «Bir an evvel sekilen bize benzeme
ye çaÜıışımıazsıanız, ekonomıiık yardımı keseriz» dem'eye 
fcaJkıışıyori&r? 

Bize Ortak Pazarda tahditler koymaya kalkarken, 
Ortak Pazar üyasii olmayan bir kısım Kuzey Afrika 
üMlertiyle, IsraliH ve Ortadoğu üHketerine bizden faz
la ıtaıVizÜıer vermıelerM nasıl izah (edebiliriz?.. Ne Or
tak Pazar, ne NATO ve nıe de Avrupa Konseyi üye
sii otea/yan Yugoısilıavya'ya .büzden fazla ekionomik 
yardım ve hatta asıkıerî yardım yapmayı nasıl "izah 
edebiliriz?.. Bütün bu andlaşmaların dışında ve kar
şısında olan Varşova Pak'tı üyesi 've solsyal'îst blok 
mensubu Polonya'ya 20 milyar doların üzerinde bor
cu varken, ekonomik ve malî yardım yapmayı kendi 
mantıklarıyla nasıl bağdaştırabiliyorlar?.. 

Bütün yaptıkları, bizden devamlı taviz koparma
ya yönelik bir politikanın uygulamasından ibarettir. 
Türkiye, böyle bir oyuna gelemez; kendi idaresini ken
disi düzenler ve bu hususta kimsenin yardımına ve 
aklına ihtiyacı yoktur. 

Sayın Başkanımızın, Anayasanın halkoyuna su
nulması hakkındaki zamanlama direktiflerine gelince; 
eğer basında bu konuda çıkan yazıları doğru anlaya-
bilmişsem, pek Sayın Başkanın yine basında bir yan
lış beyanı olduğunu zannediyorum. 

Sayın Devlet Başkanımız Anayasanın hazırlan
masına ait takvimi bu yılın başında dünyaya ilan et
miştir. Tarih olarak, bu yılın sonbaharı veya gelecek 
yılın ilkbaharı olarak demişlerdir. Danışma Meclisi
nin Sayın Başkanı bu yaz başında Anayasanın hazır
lanmış olacağını ifade buyurmuşlar. Danışma Mec
lisine, Anayasa Komisyonu henüz bu hususta bir bil
gi vermeden, daha Meclisimizde nasıl görüşüleceği 
bile saptanmadan Sayın Başkan nasıl oluyor da böy
le bir tarih ortaya atabiliyorlar?.. Sayın Devlet Baş
kanımız, en az 6 ila 8 aylık bir tolerans tanırken, 
Sayın Başkan çok daha ileri giderek, neden saat, ay 
tasrih ediyor?... 

Danışma Meclisi Başkanlığının görevleri arasında, 
Anayasanın hazırlanması gereken tarih hakkında 
Meclise direktif verme hakkı ve yetkisi yoktur. Sa-

— 57 

19 . 4 . 1982 O : 1 

yın Devlet Başkanımızın açıklama ve direktifleri dı
şında bir mühlet vermeye ve termin bildirmeye kim
senin yetkisi yoktur, 

Hal böyle iken, iç ve dış basınla temaslarda, içe
ride ve dışarıdaki nutuk ve beyanlarda, hiç beklenil
meyen bir şekilde Meclisimize danışmadan zaman
lama hakkında beyanda bulunmaları, herhalde sakın
calı olabilir. Sayın Başkan bu beyanlarında çok dik
katli olurlarsa, büyük takdir kazanırlar. 

Özellikle dış çevreler, Avrupa Topluluğu ve dış 
basından bu konuda bir istek veya telkin yapıldığın
da veya soru sorulduğunda, böyle bir davranışın hü
kümranlık haklarımızı zedeleyici olduğunu belirte
rek, derhal reddetmeli ve bir daha böyle müdahalede 
bulunmalarına asla imkân vermemeli ve müsaade et
memelidir. 

Sayın Başkanın arasıra ortaya çıkan bu gibi dav
ranışları ve beyanları dolayısıyla basın, büyük bir dik
kat ve hassasiyetle Anayasanın tamamlanacağı günü 
hesaplamakta, bundan başka bir sorun yokmuş gö
rünümü yaratılarak, bu yönde kamuoyu oluşturma
ya çalışılmaktadır. Sanki anadava, yeni Anayasanın 
bir an önce çıkmasıdır. Bundan sonra bütün sorunlar 
kendiliğinden çözülecekmiş gibi bir durum yaratılı
yor. Kanımca, Milletimizin beklentisi «Şu yeni Ana
yasayı yarın bitirin gidin de, biz ne yapacağımızı bi
liriz» tarzında bir davranış değildir. Milletimizin is
teği güvenlik, huzur ve asayiş içerisinde yaşamak, ha
yatını kazanmak ve idame ettirmektir. 

tki temel unsur var burada. Biri, güvenlik içeri
sinde, huzur ve sükunla yaşamak, ikincisi ekonomik 
yönden ayakta durabilme imkânını bulmak ve bunu 
geliştirmek. 

Birincisini askerî yönetim kendi imkânları içeri
sinde bulunması dolayısıyla çok kısa bir zamanda 
gerçekleştirmiştir ve bu başarılı yönetimi aksamadan 
devam etmektedir. Ancak, ikinci faktörü teşkil eden 
ekonomik durum, kısa zamanda düzeltilemeyecek 
kadar çok boyutlu, çok zor ve ancak makul ölçüler 
içerisinde orta vadeli olarak değerlendirilebilecek bir 
sorundur. 

îşte Anayasa bugünkü gibi güven verici bir ida
renin milletin istediği şekil ve biçimde devam ettiril
mesini sağlayacak bir belge olacaktır. Asıl olan bu 
yasanın milletimiz tarafından büyük bir çoğunlukla 
benimsenmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Özgöker, gündem dışı konuş
ma için verilen süreyi aşmış bulunuyoruz. Lütfen 
toparlayalım. 
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jNURÎ ÖZGÖKER — İki sayfam var, müsaade ı 
ederseniz okuyayım. («Devam etsin» sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
NURl ÖZGÖKER — Bu Anayasanın iki ay ev

vel veya bir ay sonra çıkarılmış olması Milletimizin 
hasretini çektiği bir husus değildir, fakat kamuoyu
nu tahrik ederek ve Danışma Meclisini baskı altında I 
tutmaya çalışarak bu belgenin büyük bir heyecan ve 
iştiyakla derhal yayınlanmasını isteyenlerin amaçları 
meydandadır. Bu idare bir an evvel son bulsun, ken
dileri bildikleri ve eskiden olduğu gibi son gelişme
lerden de ders alarak kendilerine göre çok daha uy- I 
gun olan ve bu devrede gizlice yarattıkları imkân- I 
lar içerisinde eski yaşantılarını ihya etmek. Bu amaç
la içeride ve dışarıda bütün destekçilerini harekete 
geçirerek faaliyetlerini azimli ve ısrarlı bir şekilde 
ve gizlemeye lüzum görmeden çeşitli isimler, kuruluş
lar, birlikler, ilmî toplantılar, benzeri toplantılar ha
linde sürdürmektedirler. 

İşte değişik türdeki yıkıcı faaliyetlerle özel bir şe
kilde tezahür eden bir örtülü terörden başka bir şey 
olmayan bu durumun etkisi altında kalmadan, düzen- I 
li çalışmalarımıza vicdanımızın sesine uyarak devam 
edebilir ve tarihî görevimizi şerefle sonuçlandırabili- I 
riz. Böylece, her türlü etkiden uzak olarak saptaya- I 
cağımız bir yöntemle yeni Anayasayı Sayın Devlet 
Başkanımızın işaret buyurdukları süre içerisinde en I 
iyi bir şekilde tamamlayabiliriz. 

Bu arada hiçbir kimse Danışma Meclisi adına ya- I 
bancılara, Avrupa Topluluğunun desteğini kazanabil- I 
mek veya yardım alabilmek maksadı ile Sayın Dev- I 
let Başkanımızın direktifleri dışında bir termin vere- I 
mez. I 

Yukarıda arz ettiğim nedenlerle ve her türlü yan- I 
lış anlayış ve yanlış yola sevk edilişi önlemek ama- I 
cıyla yeni Anayasa Tasarısının Danışma Meclisi Ge- I 
nel Kurulunda nasıl ele alınacağının en kısa bir za- I 
manda saptanmasını yüksek tensiplerinize sunarım. I 

önerilerimi müsaadenizle özetliyorum : I 
1. önce Genel Kuntla çeşitli görüşlerin tasnif ve I 

değerlendirmeleri sonucu elde edilen iskelet taslak
ları takdim edilir, I 

2. Bunlar arasından Anayasa Komisyonunun I 
tercihleri de önceliklerine göre belirtilir, I 

3. Genel Kurulda bu yönde görüşme açılır, I 
4. Genel Kurulun temayülü istikametinde nihaî I 

taslağın anahatları belirlenir, I 
5. Bundan sonra Anayasa Komisyonu bütün ay- I 

rıntıları bu iskelet üzerine işlemeye başlar, gövdeyi I 
tamamlar ve Danışma Meclisine son taslağı getirir, j 
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6. Danışma Meclisinde bu taslak halkımızın gö
zü önünde ve halkımızın katkısı ve teşviki de dikka
te alınarak etraflıca tartışılır ve böylece halkoyuna 
sunulacak metin hazırlanmış olur, 

7. Halkımızı bu tasarı üzerinde iyice aydınlattık
tan sonra, Tasarı halkoyuna sunulur, Artık bu aşa
mada hiçbir üye bu yöntemle ortaya çıkacak müddet 
dışında şekil, metot ve termin üzerinde beyanda bu
lunmaz ve hele yabancılara hiçbir şekilde hesap ver
me mecburiyetini duymaz ve yabancılara müdahale 
hakkı tanımaz. 

Maruzatıma burada son verir, saygılarımı sunarım 
efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 

2. — Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak'm, Nu
ri Özgöker'in, Anayasa Tasarısının Danışma Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülme biçimi ve yöntemi ile 
bu çalışmalara bütün üyelerin katkıda bulunmaları 
konusundaki gündem dışı konuşması üzerine açıkla
ması. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI SADİ IR
MAK — İzin verirseniz ufak bir açıklama yapmak 
'istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan, 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI SADİ IR

MAK — Kıymetli arkadaşımıza, memleketimizin bu
gün en mühim sorunlarından birisi olan bir konuyu 
buraya getirmiş olmasından dolayı teşekkür ederim, 

Ayrıca, ileri sürdüğü tekliflerin hemen hepsi ile 
de tamamiyle mutabık bulunuyorum ve yalnız mu
tabık olmakla kalmayıp, Anayasa Komisyonumuzun 
çalışmalarına elimden geldiği kadar ve salahiyetleri
min hududu içerisinde daima destek olmaya da gay
ret etmekteyim; fakat sanıyorum ki, bir haberi çok 
yanlış bir membadan almışlar, 

Bendenizin daima gerek yerli, gerek yabancı ga
zetecilerin suallerine karşı söylediğim bir tek şey var
dır, kimse meraka kapılmasın, Anayasa ve bize tev
di edilmiş olan iki kanun Devlet Başkanımızın ten
sip ettiği miatta çıkarılmış olacaktır, bundan bizim 
hiçbir endişemiz yoktur. Bunu söylemişimdir, bunun 
haricinde acele edilsin, şu yapılsın, bu yapılsın, şu ta
rihte diye asla benim ağzımdan bir tek söz ne yerli 
basma, ne yabancı basına intikal etmiş değildir. 

Vazifem iktizası elbette Anayasa Komisyonumu
zun ihtiyaçlarım sık sık soruyorum. Elimizden Baş
kanlık Divanı olarak gelebilecek herhangi bir yar
dım varsa onu daima soruyorum, yapmaya gayret 
ediyorum ve gezdiğim yerlerde de Komisyonumuzun 
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çalışmalarının ciddî bir surette, başarılı bir surette 
devam etmekte olduğunu söylüyorum, fakat hiçbir 
yerde bir tarih tespit etmedim, Ancak, Devlet Reisi
mizin tespit ettikleri miatta herşeyin çıkmış olacağı-
kanaatinde ve izleniminde olduğumu (Bugün Hürri
yet Gazetesinde gene var) tekrarlamışımdır. 

Durum bundan ibaret. Onun haricinde arkadaşım
la tamamiyle aynı kanaatte olarak Komisyonda ça
lışan arkadaşlarımın memleket efkârı ile geniş ölçü-

1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
Maddesine Bir Fıkra, Ek 19 ncu Maddesinin 5 No. 
lu Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İsler, İktisadî İşler ve Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/27) (S. Sayısı : 107 ve 107lye 1 nci ek) 
O) (2) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleri bölü

münde, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci Mad
desine Bir Fıkra, Ek 19 ncu Maddesinin 5 Numa
ralı Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı var, bu tasarıyı görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet temsilcisi 
lütfen yerlerini alsınlar. 

Değerli üyeler; 
İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının tem

silcilerinin tezkerelerini okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanununun Danışma Mec
lisi Genel Kurulunda müzakeresi sırasında hüviyeti 
aşağıda yazılı kişilerin yetkilendirilmiş olduğunu arz 
ederim. 

Selâhattin ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Adı ve Soyadı : Şerafettin TARHAN 
Görev Unvanı : Tetkik Planlama ve Koordinas

yon Kurul Üyesi 

Adı ve Soyadı : Baybars SEZERLER 
Görev Unvanı : Tetkik Planlama ve Koordinas

yon Kurul Üyesi 

(1) 107 S. Sayılı Basmayazı 12.4.1982 tarihli 
79 ncu Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

(2) 107"ye 1 nci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

de temasını temin etmelerindeki öneme ben de inan
maktayım ve bunu desteklemek için de âcizane elim
den gelen her şeyi yapmaktayım. Şahsıma gönderi
len dünyanın birçok neşriyatını da günü gününe, sa
ati saatine Komisyonumuza intikal ettirmekteyim. 

Hakikat bundan ibarettir, arz ederim efendim 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci Madde

sine Bir Fıkra, Ek 19 ncu Maddesinin 5 No. lu Fık
rasına Bir Bent Eklenmesine Dair Olan Kanun Ta
sarısının 19 Nisan 1982 Pazartesi ve müteakip gün
lerde Genel Kurulunuzda yapılacak görüşmelerine, 
Bakanlığımız adına KÎT Dairesi Başkanvekili îsmet 
Durmuş ile KİT Dairesi Başkanlığı Müşaviri îsmet 
Kaplan iştirak edeceklerdir. 

Arz ederim. 
Kemal CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu tasarı bildiğiniz veçhile daha evvel Genel Ku

rulumuzda görüşülmüş, raporu okunmuş, madde
lere geçilmesi oylanmış ve bilahara 1 nci madde 
okunduktan sonra İçişleri Komisyonu tarafından, 
verilen önergelerle birlikte geri alınmıştı. 

Komisyon, önergelerdeki istekleri de nazarı dik
kate alarak maddeyi yeniden hazırlamış ve verilen 
önergelerin, hangilerinden ne şekilde istifade edile
rek maddenin düzenlendiğini de raporlarında belirt
mişlerdir. 

Bu itibarla, daha evvel bu tasarının raporu, Ge
nel Kurulumuzda okunmuş bulunmakla beraber, ta
mamen değişen maddenin, neden bu şekli aldığını 
belirten bu yeni raporu da okutmak suretiyle müza
keresine başlayacağız. 

Bu nedenle, raporun okutulup, okutulmaması hu
susunu oylarınıza sunmadan, raporun okutulmasına 
başlıyoruz. 

Buyurun efendim, raporu okuyunuz. 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu tasarının tümü üzerinde görüşmeler yapılmış 

ve maddelere geçilmesi oylanmış, 1 nci madde de 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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okunmuştu. 1 nci madde okunduktan sonra, demin 
arz ettiğim gibi, tasarı, önergelerle birlikte geri 
alınmıştı. 

Yeni düzenlenen maddeyi, tekrar bilgilerinize 
sunmak ve üzerinde, gerekirse müzakere yapılmak 
üzere okutuyorum. 

1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 nci Maddesinin 
İkinci Fıkrasına Bir Bent, 19 ncu Maddesinin 5 No. lu 
Bendine Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3.4.1930 tarihli 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 15 nci Maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«77) Yukarıda 6 nci bentte yer alan hükümler, 
belediyelerin gerekli muayeneleri yapmak yetkileri 
ve karşılığındaki hakları ile ilgili diğer mevzuat hü
kümleri saklı kalmak kaydıyla, günün kesim teknolo
jisine ve sağlık şartlarına uygun nitelikte hayvan ke
simi, et ve et mamulleri ve her türlü yan ürünlerinin 
(Bağırsak dahil) üretimi, bunların işlenmesi iç ve dış 
piyasalarda pazarlanması ve taşınması konularında 
çalışmak üzere, Devlet Planlama Teşkilâtı ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Tarım ve Orman bakanlıklarının 
görüşleri de alınarak Ticaret Bakanlığınca kurulma
sına izin verilecek özel ve resmî kombinalar için uy
gulanmaz.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu

muz bu maddeyi, daha önce, sayın üyelerin verdik
leri önerilerden faydalanarak hazırlamışlardır. Bu 
itibarla üzerinde görüşüleceğini pek tahmin etmiyo
rum... 

MAHMUT AKKILIÇ — Madde üzerinde söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
(MAHIMUT AK/KILIÇ >— Sayın Başkan, Danış

ma Mecl'isiinıia sayın üyeleri; 
Bir kanuna bir madde ilavesi ya da bir maddenin 

değiştirilmesi hakkında, Meclisimize gelen kanun 
teklif veya basanlarında maalesef, bugüne kadar bir
kaç kez rica efımemıize ırağmem, kanunun esas ilk 
metni ya <da esası maalesef igetirilmemiştir. Nedir 
acaba?.. 

Burada biraz eVvel Sayın 'Kâtip Üye arkadaşımız 
okuduğu 15180 ısayıh Kanunun 15 nci maddesine 7İ7 
nci ıfikıra olarak eklenen husus; «Yunamda 6 nci bent
te yer alan hükümler, belediyelerin hususi hakları 
mahfuz kalmak üzere» dfyor, ama sonunda, «...izlin 
verilecek özel ve resmî kombinalar için uygu'lanmaz» 
diyor; bu bir, 

I 'İkincisi; «1580 Sayılı Belediye Kanununun il5 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki bent eMenmiş-
ıti'in» diyor. 

lîkinlci Ifikıra nedir acaba?.. Müsaadenizle 1580 Sa-
I yılı Kanunun ıl!5 nci maddesinin 2 nci fıkrasını oku

yalım:; 
«Yenilecek, içilecek /ve umumun sıhhatine müteal-

I İlik kulanıılaca'k şeylerle »yerlerinin mahsus kamun, m-
I zaımname veya talimatnamesine tevfikan murakabe

si..» 

I Şimdi ben burada anlayamadım; «ıMurakebesine 
I talbi olmaz» diye buraya bir husus getiriyor, ama 'di

ğer taraftan 'diyor ki, «(Belediyenin hakları mahfuz 
kaİmak Üzere.» Ne hakkı?.. Bir defa bu hakkı elin-

I den alıyor, murakabesinin dışına çıkıyor. O haklımdan 
(burada benim amlayamadılğıım bir husus var, Sayın 
'Komisyon ve Sayım Hükümet temsilcisi bunu lültifen 

I açıklasınlar. Eğer biz belediyenin '2 nci ımaddedeki 
veya bentteki murakabe hakkını elinden alıyorsak '(ki, 
burada açıkça söylüyor); Ibu 2 nci madde, «Ticaret 
Bakanlığınca 'kurulmasına izin verilecek özel1 ve res
mî kombinalar için uygulanmaz» diyor, yani muraka-

I 'be kalkıyor. O lyukarıdaki hususla bir çelişki mıeydana 
geitiriyor, 

I Ayrıca bunum kaldırılması sonucu belediye sınır
ları dışında da kurulabileceği 'gözönüne alındığı tak-

I dirde büyük bir mevzuat 'boşluğu ortaya çıkıyor, ya
ni bunların sıhhi kontroılarının tam -olarak nereye 
bağlı olacağı ve nasıl yapıla'bileeeği şüpheli. Şöyle; 

I bir kere belediyeler, belediye sınıflarının 30-40 kilb-
j metre dışındaki hu gibi yerleri mütemadiyen ve çok 
I dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri mümkün değildir. 

Ancak, haftada bir, ayda bir 'gidip kontrol edebilir
ler. /Bu birimcisi.. 

(İkincisi; 'bu tür müesseseler küçük olabilir, büyük 
olabilir, günde 5004 000-̂ 2 000-5 000 batta 10 000 

I koyunun kesilebileceği yerler olabilir, çünkü bir çoğu
nuzun (da dikkatini çeklm'iş olması ıgereken 'bir husus 
Var; İli Nisan 19812 tarihli Resmî Gazetede U98I2 ve 
1983 yılları için ve hatta 1984 yılı için Devlet Planla
ma Teşkilâtı tarafından verilmiş olan teşvik kredileri 
Var. Bu teşvik kredilbri içeri'sinde toplamı 11,5 mil
yarı bulan; Gaziantep, Istambuıl1, Aydın, Sakarya, 
Bursa, Ankara, İzmir gibi illerde bu tür büyük ölçü
de kombinaların kurulması teşvik edilmiş, bunun için 

I müsaade verilmiş ve ıResrnf Gazetede yayınlanmıştır. 
Örneğin; 'Bursa'da kurulan bir tesis için verilen •teş-

I vik kredisi (2 milyar &60 milyon Türk Lirasıdır. Bu 
I 2 milyar 860 milyon Türk Liralık bir tesis tahminim-

60 — 
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ce herhalde güride '5 'bin ile 10 bin 'koyunun ya da 
1 000-11 500-2 000 ısığırm kesileceği bir yerdir. 

-Burada bu müessese sahibi bir ve'fceriner tutarsa 
ımuıayene için, (tahmin ediyorum, 'bu Kanuna göre 
«Sen iki tane ;tut» -dijye kilmıse bir şey söyleyemeyecek-' 
tir. O nedenle bu müesseselerin sağlık koritrollarının 
çok 'titiz 'bir biçimde yapılabilmesi için "bazı müeyyi
deler getirmek lazımıdır. Haliyle diğer kanunlarla çe
lişkili olmaması Ve kanunların etkinliğini bozmaması 
(için buraya ayrı bir Ihusus getirelim demiyorum, yal
nız simidi Sayın Başkanlığa takdim edeceğim, önerge
de de arz etitiğim gibi, 'bunu düzenleyecek 'bir yönet
melik, yani buna ayrı bir yönetimelik lazımıdır. 

77 nci fıkra, «Kombinalar için uygulanmaz» di
yor, ancak entegre çalışan !bu tür tesisler'de sağlık 
kontrol ive muayene hizmetlerinin tam ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi bir yönetmelikle düzenlenir 
diye bir öneride bulunmak istiyorum. Aksi takdirde 
buıgün başka müesseseler için -yürürlükte bulunan bir 
yönetmeliğe göre, bir veteriner bekim bu gibi yerler
de ancak 250 koyunu sağlık bakımından muayene 
edebilir, ya da 75 sığırı muayene edebilir. iBin, 2 bin 
ya da 5 bin tane koyunun kesildiği bir yerde bir veya 
iki veteriner hekim tutarsa, bu takdirde haliyle bu 
kontrol değil sadece bir bakım olabilir. Bu birincisi. 

İkincisi; buraida çalışan veteriner beikimleriin hiz
metlerini mutlaka müstakil ve bağımsız yürütebile
cekleri bir biçimde düzenlemek lazımidır. Çünkü, gün
de kesilen bin tane sığırdan 5 bin tanesi hastalıklı 
cılktı ve vdtteriner hekim buruların imha edilmesine ka
rar verecek... 'Buıgün bir sığırın maliyeti 100 bin Ira
dır, 5 tane sığırı imha ettinizmi 500 bin liradır. O 
ba'kımdan oradaki çalıştırılacak veteriner hekimle mü
essese sahibi arasında mütemadiyen sürtüşmeler olur 
ve hakkın sağlığıyla oynanabilir. 

(Geçenlerde bu Kanun Tasarısı buraida görüşülür
ken bazı götfüşîerimü açılklaldım, 'bu arada bazı ar
kadaşlarını haliyle bazı soruliaır yönelttiler. Arkadaş
lar, vataridaşın sağlığıyla oynatmaya lıiç binimizin, 
hiç kimsenin de hakkı yoktur ve biz maalesef buigüne 
İkadar bu işlierti halfife allıyoruz. Şöyle hafife alıyo
ruz; bilirsiniz yalbancı ilkelerde gittiğiniz zaman, bir 
ekmekçiden ekmeği alacağınız zaman, size ekmeği el-
letoez, ekmeğe dokunamazsınız, ama biz gideniz 10 
tane '20 tane dkimeğe elleriz, ondan sonra bir tane
sini seçer alırız. OraJda ekmeği bize elletmezler. Bu 
balkımdan yine bahsetmiştim; iyi ıksontrbl edilemeyen 
etler nedeniyle birçolk hastalıklar yayılmakta ve bun
ların bazıları da hekim 'arkadaşlarım çok iyi bilirler, 

— 61 

maalesef sinsi seyretmektedir ve vatandaşın hayatını 
10 sene 15 sene önceye almaktadır, yani 10-15 sene 
daha önce ölmesine neden olmaktadır. 'Bu demektir 
ki, o ark'a'daşı il'5 sene eVvel idam ediyoruz, idamına 
karar veriyoruz, ama dolaylı olaraik kanar veriyoruz.; 
Bu nedenle Ibu ıgibi işleri çok silki bir şek'I'de kontrol) 
edecek müeyyideler getirirsek Italhmin ediyoum ki, 
bizilm vatandaşlarımızın da insan gibi sağlılklı olanak' 
yaşayıp, bu ülkeye hizmet edecek fertler haline gel
meleri mümkün olur. Çünkü, birçolk hafcltalıMar var
dır ki, İkisi hasta gibi görünmez, ama onun çalışma 
gücü Ikaylbolur ve bu ülke hem o vatandaşın hayatı
nın Ikısallmasından ve hem de çalışma gücünün olma
masından dolayı zarar görür. 

İşle bu nedenle bu önergemi Sayın Başikaniığa arz 
ediyorum. iBunun dilkkalte alınmasını rica ediyorum. 
Bu binincisi. 

'İkincisi; Sayım Dikmenlin bir görüşüne iştirak edil
memiş bu yemi gelen raporda. Ben Sayın Dilkrnen'in 
bu muhalefeti lehinde konuşmalk isterim. Sağllı'k ve 
Sosyal Yardım Bakanlığıyla, Tarım Balkanlığının olum
lu görüşlerinin alınması» değiminde yarar varıdır. Bu 
madde halkkında arz edeceğim hususlar bu kadardır. 

Saygılarımla. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aklkılıç. 
İBuyurun Sayın Sırrı Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
IKanun Tasarısında, ıbenıkn daha ©Vvelki toplan

tıda yapmış olduğum bir öneri ve vermiş olduğum 
bir lönenge Sayın Komisyonumuzca Ikabul edilerek de
ğiştirme yapılmış; fakat Ibu değiş'tirmeüin gereği olan 
değişiklik maddede yaipıknaımış. Ben, şimdi hazırlamış 
olduğum bir önergeyi 'burada Ikısaea açıklamak duru
mundayım. 

Tasarının ismi «1'58G, ısa'yılı Belediye Kanununun 
115 nci Maddesine bir Fıkra, 19 ncu Maddesinin 5 
No.'lu Fıîkrasına 'Bir IBent Eklenmesine Dair Kanun 
Taisarısı» iken, sonraldan bir ankadaşımızın önerisi 
üzerine, «ıî58lCj sayıh Belediye Kanununun 15 nci Mad
desinin İkinci Fıkrasına 'Bir Bent, 19 ncu Maddesinin 
5 No.lu Bendine İBir Cümle Etkilenmesine Dair Kanun 
Tasarısı» denmiş ve buna uygun olarak da fılkra ve 
benlt 'değişlkllikleri madlde içerisinde yapılmıştır. 

Halbuki, dikkat edersek, Komisyon eğer şu anda 
açar o'kursa Meclislimiz görecektir M, burada fılkra 
sözleri 16 nci maddede igösteritaiştir : «15 nci mad
denin 1-39, 411 iden ve saireye kadar fıkralar...» den
miştir 16 nci maddede. Eğer şu anda okurlarsa görü
lecektir bu. 
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Kanunun 191301dan 'beri uygulamasında bunlar j 
«fıkra» olarak kabul edilir ilken ve 16 ncı maddede I 
bartgisinin «fıkra» ve 'hangisinin «bent» olduğu gös
terilmiş iken, bunların tutulup da yeniden «Fıkra» 
dan «Berat» e çevrilmesinde hiç isabet olduğunu zan
netmiyorum. Kanun düzeni talkımından isabetli ol
mamıştır. Gerçekte açıklama belki bugünkü, © gün- J 
den 'beri gelişmiş ©lan birtakım «Bent» ve «Fukra» I 
söeilerin'e uygun ise de, ileride bu karışıklığa sebep I 
olur; «Hangisi bent, hangisi fıkradır?» diye 116 ncı 
madde ve diğer maddelerinin uygulanmasınlda tkıarı- I 
şıklığa sebep olur. O sebeple de Tasarının Hükümetçe I 
ıhazırlanmış hali doğrudur, değişıtMlimemesi gerekir. I 

Ayrıca, 15 nci maddeye ekffienen 77 nci fıkranın 
rakam kısmının yazılış tarzı da uygun değildir. Esas I 
Kanunda «77 - » şeklindedir, fıkra olarak ö gösftıe- I 
rilmişltir; yanıi «1 - , '2- , 3 -» şeklindedir. Halbuki I 
burada «77) şeklinde gösterillimişltir. Bu genel ola- I 
rak yazılmış olan 76 'tane maddeye uyulmayan 'bir I 
yazılış tarzıdır. I 

iBumıın dışında, ben ilk önergemde açıklamıştım; I 
Kanunun 15 nci maddesinin 6 ncı ve 40 ncı fıkrası I 
değiştiriliyor idi. 6 ncı fıkrası şöyle bulunuyordu : I 
«Sıhhî şartları cami, ibelediye salhanesinden başka I 
yerlerde ıkaısaplık hayvan kesitirmemek» sekinde idi, I 
'Bunun ıbu yasak hükmü var, hakikaten kestirmemek. I 
îşte, ıbu hükmün yasaklığını önleyici ıbir 'hüküm ge- I 
tiriliyordü; dbğru. I 

40 ncı fılfcra ise, «Kanuna tevfikan fennî ve sıhhî I 
mezbaha ve teferruatından madüt olan barsaikhane ve
saire yapmak ve işletmek» şeklindedir. Burada Sayın I 
Mahmut Alkkıhç'a bildirmek itiyorum; kendileri, I 
«Mezbahaların, barsak istetmeleri, sakatat işiletmesi, I 
yan mahsullerin üretilmesinin (Geçen toplantıda) t% I 
25*ıi bulduğunu, ıbu sebeple bunlara çalıştırılmak im- I 
kânının 'verilmesi gerektiğini» söylemişlerdi. Belediye I 
(Kanununda (buna manî olan ıbir hOküm yok laslında. 
Belediyelere Kanunun 15 nci maddesinin 40 ncı fık- I 
raisi Ibu işi yapmak hakkını veriyor. Yoksa yasakllamı- I 
yor başkalarının yapmasını. I 

Şimdü, Sayın Komisyonumuz benim bu yoldalfci 
önerime uyarak 77 nci fıkradan 6 ncı ve 40 ncı fık- I 
raya atıflarda bulunmayı kaldırmış, yalnız 6 ncı fık- I 
raya atıfta bulunmuş; ama 40 ncı fıkranın icabı olan1 I 
Ihükimü maddeden çıkarmamış, yani fıkrada : «... ke- I 
simi, et ve et mamulleri ve her türlü yan ürünleııinin I 
(IBağırisak dahil) üretâimıi, bunların işlenmesi, iç ve diş I 
piyasalarda pazarlanması ve taşınması (konularında I 
çalışmak üzere...» deniyor. J 
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IBunu nereye koyuyor?.. 15 nci maddeye eklenen 
77 nci fıkraya. Peki, Belediye Kanunuyla biz kendi
lerine imkân mı veriyoruz, yani «(Bu kombinalara 
istersen yap istersen yapma» şeklinde veyalhult «Ya
pacaktır» şeklinde bir imkân mı veriyoruz? Bizi ilgi
lendirmiyor. Burada biz sadece yasak bir hükmü kal
dırmaya çalışıyoruz. 15 nci maddenin 40 ncı fıkra
sının, ki o fıkra, tekrar ediyorum, «'Kanuna tevfikan 
fennî ve sı'hlhî mezibaiha ive teferruatından madut olan 
bamakhane vesaire yapmak ve işletmek» diyor; yani 
bu imkânı veriyor iken, Ibu fıkraya ait rakamı çıkarta
rak hü'kimü maddenin içerisinde, yani eklenen fıkrada 
bırakmak isabetli dlmalmıştır, (Bu sdbeple, bu hükmün] 
çıkartılarak yalnız, «... nitelikte hayvan keşlimi, Dev
let Planlama Teşkilatı ile Sağlık; ve Sosyal Yardım, 
Tarım ve Orman Bakanlıklarının görüşleri de alına
rak Ticaret Bakanlığınca kurulmasına izin verilecek 
özel Ve resmî kombinalar için uygulanmaz.» denecek; 
kâfi. Yoksa, bağırsakların işlenmesi, sucuk yapılması, 
sakatatın te'mizlienm'esi vesaire gibi şeylere katiyen 
karışmıyor kanun vazıı. 40 ncı fıkrasıyla yalnız buna, 
sadece buna imkân verirken, bunu da ıburada getir
mede hiç isabet yoktur. 

ıBen bu sdbeple ıbu değişikliği, oldukça teknik ol
duğunu zanndtJtiğim bu açiklaımamın icabı önergemi 
takdim ediyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KırcaİL 
Sayın Fırat, buyurunuz efendim. 

AYHAN FİRAT — Sayın Başkan, sayın arka
daşlar; 

Ben yalnız bu Tasarıda maddelerle gerekçe ara
sındaki uyumsuzluğa değinmek istiyorum. 

Gerekçede, «19 ncu Maddenin 5 No. lu Fıkrası
na Bir Bent Eklenmesinle Dair Kanun Tasarısı ve 
Gerekçesi» dendiği halde, maddede, «19 ncu mad
denin 5 nci bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklen 
mistir» deniyor. Mademlki Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonumuzda bu değiştirilmiştir, o hal
de gerekçenin getirilen şeye uygun olması gerekir. 

Gene gerekçede, 3 ncü fıkrada aynen şöyle den
mektedir : «Tasarının birindi maddesi ile eklenen bent
teki 40 ncı frkra bu konuda belediyeye sadece görev 
yüklediği...» diye devam ediyor, ^Bentteki 40 ncı 
fılkra». Halbuki, Komisyon esas olarak madde, fıkra, 
bent, cümle kompozisyonunu kabul etmiştir. Nasıl 
oluyor da «Eklenen bentteki 40 ncı fıkra tabirini» kul
lanabiliyorlar? 
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'Ben gerekçeyle Yasa maddelerindeki ifadeleri 
uyum içerisinde görmedim. Bunun yeniden düzenlen
mesi gerekeceği kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Fırat. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Ben huzurunuza Tasarının son şekl'inin lehinde 
konuşmak üzere gelm!iş bulunuyorum. 

Tasarının geçen celsedeki müzakeresi sırasında 
berideniz, meri kanunları getirterek, Tasarının 1 nci 
maddesinde söz konusu edilen 6 ncı ve 40 ncı bent 
ileri dikkatle inceledim. 

Halen yürürlükte 'bulunan 1580 sayılı Belediye Ka
nununun, Tasarının 1 nci fıkrasında zikredilen 6 ncı 
bendi, salhane kurulması, yani mezibaha kurulması, 
daha modern anlamıyla, da'ha geniş anlamıyla, daha 
teknik tesis olarak kombinalar kurulması tekeli bele
diyelere veriliyor. Yani, bu bent hükmünden anlaşıl
dığına göre, salhane veya mezbaha veya kombina gi
bi tesislerin, belediyelerin dışında hiçbir kuruluş ta
rafından kurulması ve işletilmesi mümkün değildir. 

Gene Tasarının 1 nci maddesinde sözü edilen 
40 ncı benıt hükmüne göre de, bu mezbahada kesilen 
hayvanların yan ürünlerinin işletilmesi tekeli gene be
lediyelere veriliyor. Yani, yan ürünler de, ister ba
ğırsak olsun, ister kemikten mamul şeyler olsun, ister 
diğer şeyler olsun, bunların işlet ilmesTı tekeli de be
lediyelere veriliyor. Yanü, bu hükümler bu şekliyle 
kaldıkça, yürürlükte bulunan kanundaki şekliyle kal
dıkça, isterse bir iktisadî devldt teşebbüsü olsun, is
terse özel bir kuruluş olsun, Türkiye'de bir kombina 
veya mezibaha veya buralarda kesilen hayvanların yan 
ürünleririi işletecek herhangi bir tesis kurmak imkâ
nına sahip olmayacaklar, değillerdir. 

İşte bize getirilen Kanun Tasarısı bu iki hususu, 
yani hayvanların kesimi için kurulacak tesislerle bun
ların yan ürünlerinin işletilmesi içlin kurulacak tesis
lerin işletilmesini, kurulmasını belediyelerin tekelin
den çıkarmaktadır. Gene bunlar bazı kayıt ve şartlar
la, gene maddenin son cümlesinde ifade edildiği gibi 
«özel ve resmî kombinalar için uygulanmaz» şeklin
de bir hüküm getirilmek suretiyle özel ve resmî kom
binalara, belediyelerin tekelinden çıkarılan tesisleri 
kurmak hakkı tanınmış oluyor. 

Şimdi Sayın Akkilıç arkadaşımın endişelerine ce
vap vermek istiyorum. Yukarıda, biraz karışık olmak
la beraber maksat gayet açık ifade ediliyor, deniliyor 

82 19 . 4 . 1982 O : 1 

ki, «Yukarıda 6 ncı ve 40 ncı bentlerde yer alan hü
kümler belediyelerin gerekli muayeneleri yapmak (Ya
ni, belediyeler gerekli muayenelerim' yapacaklar, korit-
rollarmı yapacaklar) yetkileri ve karşılığındaki hak
ları ile (Yani, hem muayeneyi, koritrollarını yapacak
lar, hem de karşılığında bazı malî külfetler yüklene-
cekse karşı tarafa, o hakları da saklı kalıyor) yapılaş
ma bakımından imar mevzuatı hükümleri saklı kal
mak, (Yani, ister resmî teşebbüs ölsün, ister özel te
şebbüs olsun, bu kombinaları kurarken imar mevzu
atı hükümleri de saklıdır, yani bu hükümler de göz-
önünde tutulacaktır; rasgele yere mezibaha kurulama
yacaktır, rasgele yere mezbahada kesilen hayvanların 
yan ürünlerinin işletilmesi için tesisler kurulamayacak
tır. Bu da önlenmiş oluyor.) kaydıyla günün kesim 
teknolojisine ve sağlık şartlarına uygun nitelikte hay
van kesimi, et ve et mamulleri ve her türlü yan ürün
lerinin (Bağırsak dahil) üretimi bunların işlenmesi, 
iç ve dış piyasalarda pazarlanması ve taşınması konu
larında çalışmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının olumlu görüş
leri de alınarak Ticaret Bakanlığınca kurulmasına izin 
verilecek özel ve resmî komibinalar için uygulanmaz.» 
deniliyor. 

Yani, burada izlin verme hakkı Ticaret Bakanlığı
na bırakılıyor, ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığıyla Devldt Planlama Teşkilatının da olumlu gö
rüşleri alındıktan sonra. 

Durum böyle olunca, ne sağlık yönünden, ne kon
trol ve murakabe yönünden hiçbir endişeye yer kal
mamaktadır. Yanü, getirilen Tasarı son yapılan deği
şiklikle teknik terim bakımından noksanlıkları da gi
dermiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, getirilen Tasa
rı amacı ve İhtiyacı karşılayacak niteliktedir. Ben 
olumlu oy vereceğim ve sizlerin de olumlu oy vere
ceği ümidiyle hepinizi saygılarımla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Ben, Tasarının genel maksadına karşı değilim. Ra

porda da belirtildiği gibi, burada bazı sözcüklere karşı 
bulunuyorum. 

önce ben, bu Tasarının ne dereceye kadar kabili 
tatbik olup olmadığı, yani tatbikaltta pratikliği üze
rinde durdum. Bu bakımdan, incelendiği zaman karar
sızlık, kırtasiyecilik, işlerin uzamasına sebep olacak 
bazı sözcükler vardır. Hepinizin malumu, son zaman
larda bürokrasiye karşı geniş çapta diyebileceğim bir 
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kampanya açılmış durumda ve bu kürsüden de bu I 
şikâyetler ifade edildi. Şüphesiz devlet memurlarının 
içerisinde yeteneksiz personel olacağı gibi, bu memle- I 
kete ve millete hizmet getirmek isteyen kabiliyetli, I 
kudretli memurlarımız da çoğunluktadır; fakat her 
şeyden önce yapılmakta olan kanunlarda, yönetme- 1 
liklerde ve talimatlarda biz, ğerdk (bu bürokrasi de
diğimiz devlet memurlarının ve gerekse vatandaşla- I 
rın işlerini kolaylaştıracak veyahut da bunun tersi- I 
ne, bunların işlerine engel teşkil edecek kanunlarda I 
bu kabil hükümlerin bulunmamasına dikkat edersek, I 
kanımca daha yararlı oluruz. 

Şimdi müsaadenizle bu maddeyi okuyorum. «Yuka
rıda 6 ncı bentte yer alan hükümler, belediyelerin I 
gerekli muayeneleri yapmak yetkileri ve karşılığındaki I 
hakları (Sa'klı bunlar) ile ilgili diğer mevzuat hü- I 
kümleri saklı kalmak kaydıyla» diyoruz. Bu İlgili di- I 
ğer mevzuat hükümleri nedir? Yani, arz ediyorum 
size. Bu çok geniş bir yetkidir. Bunu tatbik edecek 
bir devlet memuru, (her şeyden önce 1930'dan kalma 
şu Kanunu değiştiriyoruz) sa'klı kalmış bir mevzuat 
hükmü karşıma çıkarsa diye bir kararsızlık çekecek
tir. Buna karşı, bu işi yapmak isteyen bir vatandaş 
da müracaat edip, bütün işlemler bittikten sonra, 
eğer derse ki bir devlet memuru; efendim, bu, mevzu
ata aykırıdır. Niye aykırı?.. Efendim, bunun dilekçesi 
el yazısıyla yazılacaktı, siz daktilo ille yazmışsınız. 
Mevzuat bu, farklı bir .mevzuat muhakkak karşınıza 
çıkabilir. Bu bakımdan tereddüt ifade eden bu cüm
lenin, cümleciğin yahult da sözcüklerin bu Tasarıda 
bulunmasına karşı oldum. 

Diğer taraftan, «Günün kesim teknolojisine ve sağ
lık şaftlarına uygun nitelikte hayvan kesimi, et ve et 
mamulleri ve her türlü yan ürünlerinin, (bağırsak da
hil) üretjimi, bunların işlenmesi, iç ve dış piyasalar
da pazarlanması ve taşınması konularında çalışmak 
üzere Devlet Planlama Teşkilatı...» diyor. Bunu kabul 
cJMSm, bugün Devlet Planlama Teşkilatı bütün bakan
lıkları ilgilendiren her türlü konuda gerekli araştırma
lar yapıp Hükümete ve bakanlıklara gerekli tavsiyele
ri yapmaktadır. I 

Peki, şimdi soruyorum; «Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının görüşleri alınır.» 
diyor. Ne görüşü alınacak bundan sonra? Bir kom
bina kuracağız, bunun planı projeleri bellidir. Hailen 
mevcutları da vardır. Yukarıda şartlarını da koymu
şuz nasıl olacağını. Peki, bu binayı kurmak için bu 
bakanlıkların acaba dalha ne görüşü alınacaktır?.. 
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Şimdi, bunun tersini düşünelim. Bir vatandaş yi
ne müracaat etmiş'tür, on günde bu hizmet bitecek
tir. Ndtlice almak üzere gidiyor. «Efendim, Sağlık ve 
Sosyal Bakanlığına sorduk, henüz daha cevabı gel
medi.» Görüş isteniyor; ama diyeceksiniz ki, yalnız 
Ticaret Bakanlığından ahnacak'tır bu, öbür tarafa so
rulmayacaktır. Ben öyle tahmin etmiyorum. Yani, va
tandaşın şikâyetleri bunlardır. Çünkü, bir bakanlık bir 
sorumluluğu aldığı zaman, diğer bakanlıklara köordi-
neli olarak yapılmış olan bir kanunun yönetmeliğini 
de hazırlamak zoru'ndadır. Ayrıca, müracaat yerinden 
bir vatandaşın tekrar kapı kapı gezmesine gerek yok
tur. 

Bu bakımdan, yine bu Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Tarım ve Orman bakanlıklarının bu Tasarıdan çıka
rılmasını arzu ediyorum ve şimdi bunun için bir öner
ge de hazırladım, onu da takdim ediyorum. Neticeyi 
sununla bağlamak işitiyorum. Dört tane sığırla on ta
ne koyun kesip satacağız, dokuz tane kapıya soruyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunları pratik sahaya getirmek İçSn bu gibi terim

lere artık yer verilmemesi, buradan çıkarılmasını say
gılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Değerli üyeler; 
1 ncİ maddeyle ilgili üç değişiklik önergesi var. 

Bu önergeleri veriliş sırasına göre okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte dan Kanun Tasarısının 1 nci mad-

desünÜn sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini mü
saadelerinizi saygılarımla arz ederim, 

Mahmut AKfKILIÇ 

«Ancak, entegre çalışan bu tür tesislerde sağlık 
kontrol ve muayene hizmetlerinin tam ve etkin bir şe
kilde yerine getirilmesi bir yönetmelikle düzenlenir.» 

BAŞKAN — Sayın Kom'isyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, evvela müsaade buyurur
sanız, Komisyonumuz yapılan eleştirilerle ilgili açık
lamalarda bulunsun, ondan sctıra lütfeder okutursa
nız memnun oluruz. 

BAŞKAN — Hay hay. 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ | 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. ASIM İĞNE- I 
ÇİLER — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. | 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın | 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Toplu olarak eleştirilere arkadaşım Sayın İğne- ] 
diler cevap verecek; ancak ben bu fıkra, bent üze- I 
rinde konuşmak istiyorum. 

Burada, çok değerli bir arkadaşım, daha evvel 
hazırlanan Tasanda «Fikra» sözcüğünün geçtiğini, 
«Bent» sözcüğünün 19 ncu madde için geçtiğini ve 
sonradan yapılan değişikliğin fevkalade yanlış oıldu-
ğunu savundu ve bir maddeyi de misal gösterdi 

Efendim; 
Bu muhterem arkadaşıma belki b'ir ölçüde cevap 

olacak ve bu cevaptan evvel şu gerçeği tekrar et
mede fayda görüyorum. Meşhur ib'ir söz var. «Suimi-
sal emsal olamaz.» Bir maddede yanlışlıkla fıkraya 
«Benlt», bende «Fıkra» denrrtiş'se, bu hata sürüp git
mez. Hukukçu olan arkadaşlarım çok iyi 'bilirler. Sa
yın Uyguner, 'burada vukufla dokundu. 

Efendim; 
Bir kanun, yazılır, «Madde : 1» denir, yahut mad

de numarası verilir. O madde numarasından sonra 
her satırhaşı bir fıkradır. Bunun Fransızcaşı «Parag-
raphe»tır. Yani ya'baıncı dillerde «Paragraf» diye ge
çer fıkra. Bu fıkranın içerisinde harflerle ya da sa
yılarla bölümler açılır; 'buna «iBerit» denir. Bentlerin 
içerisinde de, fıkraların içerisinde de noktalarla bi
tirilen sözcükler var, ifadeler var; buna da cümle 
denir. 

Ben bunu, bunca ytllfk hukukçu arkadaşlarımın 
tecriibeleri'rii hatırlatarak söylediğim gibi, Türk Hu
kuk lügatinden de isterseniz s'ayfası'nı vererek size 
söyleyeyim, Türk Hukuk Lügatinim 213 ncü sayfa
sından okuyayım size. , 

^Maddeler, fıkra, cümle veya benlilerden mürek
keptir. Bir maddenin satırbaşı olarak başlayan kısım-
üara fıkra ve bu kısımların nokta ile ayrılan parçaları
na cümle denir. 

Bir fıkrada harf veya rakam ile ayrılmış kısım
lara da bent denir.» 

Biz işte bunu yaptık, başka bir şey yapmadık. 
Hukukun temel esası, hukuk sisteminde temel ola

rak kabul edilenleri, ha'tta dünya Ölçüsünde bir yana 
•itip de bir yanlışı emsal göstermek doğru olmaz. Bu 
yönden biz arkadaşımızın 'görüşüne katılamıyoruz. I 
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Arkadaşımız bir de 40 ncı bentten söz etiti, dedi 
ki «Tasarının 1 ndi maddesiyle eklenen bentteki 40 ncı 
fıkra sözcüğü yazılmış gerekçede.» Gerçekten orada 
her nasılsa «Bent» yazılması gerekirken «Fıkra» ya
zılmış. Bu da daha evvel Hükümet Tasarısında fıkra 
yazıldığı içindir. Kaldı ki, biz Tasarının hu 40 ncı 
bendi ile muhterem arkadaşımızın bu konuda bele
diyeye sadece görevler yüklediği ve bu fıkranın var
lığının, belediye dışındaki şahıs ve kuruluşların bu 
konuda faaliyet göstermelerine engel olmadığı görü
şünden yola çıkarak Tasarıdan çıkardık. Durum bun
dan ibarettir. Takdir Yüce Kurülunuzdur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, bir şey söyleyeceğim. Belediyeler Kanununun 
16 ncı maddesinü lütfen okurlar mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Cevap 
verebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Efen
dim; 

16 ncı maddeyi ben madde olarak söylemedim. De
dim ki; «Bir hata emsal gösterilemez.» 16 ncı mıd-
dede filhakika «Fıkra» yazılı; fakat yanlışı ilelebet 
sürdürüp gidemeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGİN AY — Sayın Başkanım 'bir şey 

söyieyefbil'ir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay, buyurun 

efendim. 
AKİF ERGİN AY — Buradan ifade edeyfim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Efendim; 
1580 sayılı Kanunun bir süstemâtiği var. Onun 

içerisine başka bir disterrii sokmak gariptir, anlamsız
dır. Ya hepsini değişKtirSinıler, hepsine «'Bent» desin
ler yahut bu «Paragraf» kelimesiyle birlikte beraber 
yürüsün; bir. 

lBir İM noktayı daha söyleyeceğim. Kanunun ba
şındaki ifadede; «2 nıci fıkraya b'ir bent ve» eklen
mesi lazım; çünkü iki unsur var, virgül değil. 

Altındaki cümlelerde; 
2 nci maddede «9 ncu» değil «9 uncu», «5 nci» 

değil «5 inci», 15 nci» değil «15 incb; (i) konur. 
3 ncü maddede; «Tasarının 3 ncü» değil «3 ün

cü»; (ü) konur. 
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Yani rmfca'hJh'ilhler olsa maltibaada bunları (kendilik
lerinden yaparlar; ama Sayın Komisyon bunu daha 
güzel bir şekilde orada düşünse ben de kendilerine 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Evet, Sayın Komisyonun diğer konuşmacılara, 

üyelere verecekleri cevap var mı? Varsa buyurun 
efendim. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Cevap 
verebilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Muhterem Hocama cevap vermek istiyorum. 
Hocam; biz hukuku sizden öğrendik. 
Hukukta, hatada temerrüt edilmez. Hata görül

düğü yerde vazgeçilir Hocam; tamam mı? 
Kanun yanlış yazmışsa bu yanlışı biz ilelebet de

vam ettiremeyiz Hocam. Biz eklediğimiz zaman ya
nına da, «Bent» ya da «Fıkra» diye yazmıyoruz; 
sadece ekleniyor. Buradaki tartışmalar da tutanak
lara geçiyor. Kanunu uygulayan ister bent kabul et
sin, ister fıkra; fakat gerçek odur ki, o benttir, fık
ra değildir. 

Saygılar sunarım. 
FASKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Snyın İğneciler, buyurunuz efendim. 

M.İLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hepimizin malumu olduğu üzere, biz sadece 1580 
sayılı, yürürlükte bulunan Belediye Kanununun 15 nci 
ve 19 ncu maddelerine eklemeler yapıyoruz. Buna 
rağmen tabiî konu son derece önemli. Her şeyden 
önce bu eklerin gerekçeleri et ihracını, et mamulle
ri ihracını hızlandırmak, artırmak ve' Türkiye'ye di
ğer ihraç seferberliğinin yanında döviz kaynaklarını 
yaratmak gelmektedir. Onun dışında da bu görevleri 
yaparken, sayın konuşmac; arkadaşlarımın da ifade 
ettiği ve titizlikle üzerlerinde durdukları gibi, sağlık 
şartlarını da beraberlerinde elbette mütalaa etmek 
gerekiyor. 

Şimdi, Sayın Akkılıç arkadaşımız ihtisası dahilin
de olduğu için veteriner hizmetlerinin, dolayısıyla 
sağlık hizmetlerinin ağırlık kazandığını ve bunun da 
ciddiyetle yerine getirilmesini temenni etmektedir
ler. Elbette haklıdırlar. Hem belediye hudutları için

de, hem de belediye hudutları dışında elbette ki yeni 
mezbahalar, kesim yerleri ve imalathaneler kurula
cak. Biz sadece belediye hudutları içinde olanları 
düzenlemekle beraber, belediye hudutları dışındaki 
çalışmalarla da ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığımız, «Gıda Sağlığı Başkanlığı» namı 
altında şimdilik 16 bölgede Bölge Başkanlıkları kur
muştur. Bu başkanlıklar, illerin sağlık müdürlükleri
ne bağlıdır, onun direktifi dahilinde hareket etmek
tedir. Nitekim, illerimizde görev alan sayın arkadaş
larımız hatırlarlar, devamlı surette hem belediye hu
dutları içinde, hem de dışında bu sağlık kontrolleri 
muntazaman yapılmaya çalışılmaktadır. 

Yeni yeni müeyyidelere lüzum görülmemektedir. 
Halbuki, eskiden belediyelerin mezbahaları nasıl sağ
lık şartlarına uygun bir biçimde denetlenmekteyse, 
elbette ki denetlenmeye devam edilecektir. Bundan 
sonra kurulacak olan özel teşebbüslere yeni bir müey
yide ve daha ağır şartlar getirmeyi, Hükümet tasa
rısında düşünülmediği gibi, biz de Komisyon olarak 
uygun görmemekteyiz. Çünkü, sağlık bir bütündür. 
Nasıl belediyenin ilgili teşkilatı sağlığa elverişli ol
mayan lokantaları kapatırsa, elbetteki mezbahalarda
ki etleri de aynı işleme tabi tutacaktır. 

Kaldı ki, Ticaret Bakanlığı bu izinleri verirken, 
Kanunun ilgili ekinde de görüldüğü gibi, çeşitli ba
kanlıklardan görüş de alacaktır, bununla ilgili kendi 
talimatı da olacaktır. Elbette ki, bunları yapanlar, 
bu hükümlere riayet edeceklerdir. 

Sonra, bir an için düşünelim sayın arkadaşlar; 
yeni kurulacak bir tesiste sağlık şartları ve veteriner 
hizmetleri iyi ifa edilmezse, bu etlerin dışarıya bir 
an için ihraç edildiğini farz edelim, ne olur bu sayın 
müteşebbis?.. Bir anda iflas eder. Çünkü, o etler ora
da da tekrar sağlık kontrolünden geçirilecektir ve ge
riye iade edilecektir. Bunu aklı başında hiç bir özel 
teşebbüs yapmaz ve yapması da mümkün değildir. 
Kaldı ki, biz bu hizmetleri onun kendi insiyatifine 
de bırakmamaktayız; gene sağlık hizmetleri diğerle
riyle beraber kontrol edilecektir. Ancak, yeni yeni 
hükümler getirilmesi, bütünlüğü bozması yönüyle il
gi görmemektedir. 

Sonra, tenkitlerden bir tanesi de, bakanlıklarla 
beraber, tavsiyeler üzerinde Tarım Bakanlığını da 
Komisyon olarak ilave ettik. Tabiî sayın üyelerimiz, 
teklif sahipleri haklıydılar. Veteriner ve Tarım Teş
kilatı hayvancılıkla son derece yakınen ilgilenen iki 
büyük teşkilat. Bunun ihmal edilmesi doğru olmaz
dı. Bu itibarla, fikri alınacak bakanlıklara onu da 
ilave ettik. 
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Ancak, «Olumlu görüşleri alınır.» tabirini çıkar
dık. Olumlu görüş, bir yerde Ticaret Bakanlığının 
vereceği izne beraberce imza atmak anlamına gel
mektedir. Görüş alınacak; ama Tarım Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı veya diğer teşkilatlar, 
mesela; Sağlık Bakanlığı olumsuz bir görüş verirse, 
elbetteki bu görüş keyfi bir görüş değildir, resmî 
ve ciddî bir görüştür, görüş vermesine rağmen, 
olumlu olmamasına rağmen Ticaret Bakanlığı; «Bu 
konuda söz sahibi benim. Bunun izin ve ruhsatını 
ben veriyorum.» diyemez. Dediği takdirde, olumsuz 
görüşlerdeki gerekçeler onu sonunda sorumlu kılar. 
Bu itibarla, biz görüş alınmasını yeterli buluyoruz; 
olumlu görüş manasına alıyoruz. Görüş, görüştür ve 
elbetteki Ticaret Bakanlığı, kendisi gibi ciddiyetle 
bu işin sahibi olan diğer bakanlıklardan gelen görü
şe itibar ve iltifat edecektir. 

Sayın Dikmen arkadaşımıza bir açıklamada bu
lunmak istiyoruz. Evet, kırtasiyeden hepimiz şikâ
yetçiyiz. Endişelerine katılıyoruz. Ancak, kırtasiye ile 
mevzuatın da aynı şey olmadığını hepimiz biliyoruz. 
Biz, bürokratların bazılarının gereksiz yerde müşkü
lat çıkartıp, kırtasiyecilik yapmış olmalarından şi
kâyetçiyiz. Ancak, mevzuat hükümlerini ihmal ede
meyiz. Onun için, mesela; tarım arazileri üzerine 
kombinaların kurulmaması, imar mevzuatının göz-
önünde bulunması, sağlık şartlarının ve mezbahalarla 
ilgili diğer mevzuatın, diğer inşaat mevzuatının da 
gözönünde bulundurulmasını biz kırtasiyecilik ola
rak kabul etmiyoruz. 

Diğer konularda sayın konuşmacıların bize katıl
mış olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu izaha
tımızı yeterli gördüğünüz takdirde, Kanunun ekleri
nin aynen kabul edilmesini Komisyonumuz adına is
tirham ediyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Hükümet Temsilcilerinin ilave edeceği görüşleri 

var mıdır? 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
DURMUŞ — Sayın Komisyonun görüşlerine aynen 
katılıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz, Sayın İçişleri Bakanlığı Temsilcisi. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞERA-

FETTİN TARHAN — İçişleri Bakanlığı olarak biz, 
bu Tasarıya, daha önce ihracata dönük olmak ve be-
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lediye hakları saklı kalmak kayıt ve şartı ile olumlu 
görüş bildirmiştik; fakat malumunuz olduğu veçhile, 
Tasarı bir sene evvel hazırlanmış, Bakanlar Kurulun
dan geçmiş ve bu hale gelmiştir. 

Gene, gerekçede ihracata dönük olması fikrine 
ağırlık verildiği halde, metinde, «iç ve dış piyasa» ta
biri kullanılmıştır ki, «iç» kelimesi de fazladır. Zira 
belediye mezbahaları ve yan tesisleri ve kararname 
ile kurulmuş olan Et ve Balık Kurumu varken, bu
raya başkaca bir teşebbüsü sokmak doğru değildir. 
Zira bugünkü gazetelerde bir şey var ki, Adana Kom
binasından ayda 400 tonluk bir bağlantı, Adana Et 
Kombinası yoluyla Suriye'ye ihraç edilmektedir. Hal 
böyle iken, Et ve Balık Kurumu tarafından kapasite 
hususları tespit edilmeden, ihraç konusunda yeterli 
çalışma yapılmadan bu sahaya özel teşebbüsü sok
mak doğru değildir. 

Kaldı ki, gerekçenin bir maddesinde, Et ve Ba
lık Kurumunun Millî Korunma Kanununa dayanıla
rak bir kararname ile 1952'de kurulduğu da ifade 
edilmektedir. 1960 tarihinde kabul edilen 79 sayılı bir 
Kanunun geçici 2 nci maddesi Millî Korunma Ka
nununu kaldırmışsa da, kararname ile kurulan Et ve 
Balık Kurumu ve Petrol Ofisi için, özellikle özel bir 
teşkilat kanunu hazırlanıncaya kadar yürürlükte kal
maları ve faaliyetlerini sürdürmeleri öngörülmüş idi. 

Yine bir sene evvel bu Tasarının tadili sırasında 
Bakanlığımıza gelen bir Tasarı vardı; Et ve Balık Ku
rumu yerine kaim olmak üzere, Ticaret Bakanlığın
ca hazırlanmış ve görüş bildirmiş olduğumuz Tür
kiye Et Endüstrisi Kurumu Kanun Tasarısı... Bun
dan haber yok ve bu şekilde belediye hudutları içe
risinde Et ve Balık Kurumu görev yaparken, «iç» ke
limesini içine alan bir düzenlemeye gerek yoktur. 
Bunun dışındaki düzenleme bununla olmaz. 79 sayı
lı Kanunun bu amir hükmüne raSmen, yasama or
ganınca bir kanun çıkarılması öngörülmüş iken, bunu 
yapmak yerine Belediye Kanununun iki maddesine 
fıkra koymak doğru değildir. Bu kabul edilmiyorsa, 
bunu benim şahsi görüşüm olarak da kabul buyura-
bilirsiniz. 

Müsaade buyurursanız, malumunuz değiştirilmek 
istenen Kanun 1930'dan beri yürürlükte bulunan 52 
sayılı Kanunun («Duyulmuyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Bu gö
rüşmeyi mikrofondan yapalım, sayın üyeler işitemi
yorlar. («Hükümet adına konuşur, şahsı adına konu
şamaz» sesleri) 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, usul 
hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım, Hü

kümet Teklifinde «İç ve dış pazarlama» tabiri aynen 
yer almış vaziyette ve bu Teklifin altında İçişleri 
Bakanının da imzası vardır. Hükümet Teklifi bu şe
kilde gelmiştir ve bu Meclisimizde Komisyondan 
geçmiş, Umumî Heyete gelmiş, tekrar Komisyona 
iade edilmiştir. Komisyon tekrar Umumî Heyetin 
huzuruna getirmiştir konuyu; ama aynı tabir muha
faza edilerek getirilmiştir. 

Şimdi, Ticaret Bakanlığı temsilcisinden sorulu
yor, Komisyonun görüşüne iştirak ettiğini ifade edi
yor; ama İçişleri Bakanlığı temsilcisi çıkıyor, altın
da kendi Bakanının imzası bulunan bir teklif karşı
sında aykırı düşünce beyan ediyor. Bu anlaşılır bir 
şey değildir, bunun izahı gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Hükümet görüşü, teklifi dışındaki be

yanın şüphesiz Genel Kurulumuzca dikkate alınma
yacağı vazıhtır. 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı temsilcisi tamam
lasın; bitti mi efendim.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞERA-
FETTİN TARHAN — Efendim, esasta olumlu ol
duğunu baştan arz etmiştim. Maddede bent konusu
na itirazımız esasa ait değil, şekle aittir. Takdir Ma
kamınızın ve Yüce Heyetinizindir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu Meclisimizde belki bundan önceki Meclisler
de de olmamış bir hadise cereyan etmektedir. Ben 
yetki belgesini şahsen incelemiş değilim. Acaba Sa
yın Bakan ve dolayısıyla Bakanlığın, Bakanlar Ku
rulundaki görüşünün dışında yeni bir görüş belirdi de 
onun için bu imzanın dışında, tamamen onun tersin
de bir savunma ile mi arkadaşımızı görevlendirmiş
tir?.. Bu son derece önemli bir konu, bir. 

Onun dışında, «Benim şahsi mütalaam olarak da 
kabul edebilirsiniz» diye resmî bir toplantıda konuş
maya mezun değildirler, bu iki. 

Onun dışında daha da önemli ve işin aslı ile il
gili bir husus da şu : 

I Burada endişe edilecek bir husus yok. Belediye
ler, Et ve Balık Kurumu dışarıya ihracat, içerde da
ğıtım ve satım yapacaksa, bugünkü mevzuata göre 
buna mani bir hal olmadığı gibi, şimdi 15 ve 19 ncu 
maddelere eklediğimiz eklentiler de buna mani ol
mamaktadır. Binaenaleyh, Et ve Balık Kurumu kapa-

I sitesini, (bugün bir kapasitesi vardır) üretimini artı
rır, dışa ihracat yaparsa, içerde de yeterli derecede 
et dağıtımını yaparsa bundan hepimiz memnun olu-

I ruz. 
Ticaret Bakanlığına verilmek istenen yetki bunla

rın tamamen dışındadır. Bunlar bu görevi yapama
dıkları takdirde, yetişemedikleri takdirde bu yetkiler 
verilmektedir. Bu bir imkân meselesidir. Bu itibarla 
«İçeride dağıtım sakın yapılmasın; ancak, yapabilir
se dışarıya ihraç etsin» gibi yarım yamalak bir teş
vik tedbiri olamaz. Buna teşebbüs edecek vatandaş 
elbetteki projelerini ona göre yapacak, icap ederse 
Et ve Balık Kurumu ile belediyelerle rekabet de et
mek suretiyle vatandaşın menfaatleri doğrultusunda 
ucuz, sağlıklı et yedirebilirse hepimiz müteşekkir olu
ruz. Bu Tasarı hem buna, hem de dış ihracata imkân 
veren bir Tasarıdır. Hiç bir zaman bugünkü mevzu
ata, bugünkü teşekküllere, kurumlara halel getirme
mektedir. 

Bu iki hususu dikkatlerinize saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 

i İçişleri Bakanlığı Temsilcisi yetki belgesi ile gel
miş ve konuşmalarını, görüşlerini açıklamışlardır. 
Hem sayın üyeler, hem de Başkan olarak bendeniz 
kendilerine bu görüşlerinin şüphesiz Hükümet görü
şü, teklifi dışında olamayacağını duyurmuş olduk ve 
zabıtlara da böyle geçti. 

Sayın Akkılıç'ın değişiklik önergesine Sayın Ko
misyonun katılıp katılmadığını sormuştum. Şimdi ce
vap rica ediyorum; Sayın Akkılıç'ın değişiklik öner
gesine katılıyor musunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Olduğu gibi kalmasını istiyoruz; katılmı-
yoruZj 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet değişiklik önergesine katılıyor 

musunuz?.. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 

DURMUŞ — Komisyonun görüşüne aynen katılıyo-
I ruz. 

BAŞKAN — Aynen katılıyorsunuz. 
Değerli üyeler, Sayın Akkılıç'ın önergesi bu mad-

I deye bir fıkra eklenmesi ile ilgili idi.. 
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Sayın Komisyon söz mü istiyor?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, bazı daktilo hataları olmuş
tur, maddeler yazılırken. 

BAŞKAN — Bilahara o konuyu halledeceğim. 
İlave edilmek istenilen fıkrayı tekrar okuyorum. 
«Ancak entegre çalışan bu tür tesislerde sağlık 

kontrol ve muayene hizmetlerinin tam ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi bir yönetmelikle düzenle
nir.» şeklinde bir fıkra eklenmesini Sayın Akkılıç 
teklif ediyorlar. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Sayın Akkılıç geri mi alıyorsunuz?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Hayıf efendim. Bir şey 

açıklayabilir miyim Sayın Başkanım?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Tasarı
nın lehinde konuşan üye arkadaşımız Sayın Uyguner 
bile, karışık olduğundan bahsettiler. Gerçekten Ko
misyon ve diğer arkadaşlarım mükemmel ve gayet 
olgun cevaplar veriyorlar. Ancak, şunu açıklıkla be
lirtelim ki, bu Kanunda yapılacak değişiklikle bir 
boşluk meydana gelecektir ve haklı olarak bazı Ko
misyon üyesi arkadaşlarım özel olarak dediler ki ba
na, «Bu mevzuatın yeniden bir kanunla düzenlen
mesi lazım.» ama bu Kanunu kim getirecek ve ne 
zaman getirecek?.. Biraz evvel arz ettiğim gibi, Dev
let Planlama Teşkilatından 12 milyar liralık teşvik 
kredisi tahsis edilmiştir ve bu Kanun çıktığı günden 
itibaren hemen bunlar kurulacaktır. Acaba sağlık 
kontrolleri kaç sene sonra gelecektir?.. O bakımdan, 
şimdilik böyle bir yönetmelikle bu işin halledilmesi 
gerekir. 

Sonra bu çıkarılacak Kanuna kim sahip çıkacak 
o da belli değil; hangi bakanlık bu sağlık koşullarını 
yerine getirmek için kanun teklifi getirecek o da 
belli değil. O nedenle ben bu önergeyi verdim. 

Takdir Yüce Kurulundur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 

Değerli üyeler, Sayın Akkılıç'ın bu teklifine, tek
rar arz ediyorum, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Kırcalı'nın değişiklik Öner
gesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan 1580 Sayılı Delediye Kanu

nu Tasarısı hususunda aşağıdaki değişikliği öneri
rim .ı 

1. Kanun başlığı ve maddelerdeki fıkra ve bent 
sözlerinin, Tasarıda olduğu gibi, değiştirilmeden ön
ceki haliyle korunmasına; 

2. Fıkra 77 nin rakam yazılışı asıl Kanundaki 
yazılış tarzından farklıdır, düzeltilmesi; 

3. Maddenin içinde kombinalarda ne yapılacağı 
gösterilmiştir. Gereği olmadığından bu kısmın çıka
rılması, yalnız hayvan kesimine ait hükmün saklan
masını öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Kırcalı'nın bu 
önergesine katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİSLERt VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Mükümet?.. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 

DURMUŞ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler, bu önergenin de dikkate alınıp 

alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değişiklik 

teklifinde değiştirilmesi istenen 3 madde var. Teker 
teker oylanırsa belki bazıları kabul edilebilir, bazı
ları kabul edilmez. 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı okuyorum; 
«Kanun başlığı ve maddelerdeki fıkra ve bent 

sözlerinin, Tasarıda olduğu gibi, değiştirilmeden ön
ceki haliyle korunmasına.» 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayılmadı Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — İkinci fıkra; 
«Fıkra 77'nin rakam yazılışı asıl Kanundaki ya

zılış tarzından farklıdır; düzeltilmesi.» 
Bunun dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla

rınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
. Kabul etmeyenler... Efendim, lütfen tam işaret bu
yurun; çürikü şey olmuyor. 

Tekrar oylarınıza sunuyorum. 
RECAİ BATURALP — Usul hakkında söz isti

yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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RECAİ BATURALP — Sayın Başkanım, ilk 
teklifi Komisyona incelenmek üzere iade ediyoruz. 
Buda onunla beraber, daha vuzuh içerisinde incelen
mek üzere Komisyona iade edilsin. Zaten Komisyon 
ısrar ederse o zaman oylanacak. Onun için şimdi 
oylamaya gerek yoktur. 

BAŞKAN — Hayır, siz eğer dikkate alınmasını 
kabul ederseniz, bu 1 nci maddeyi, 1 nci önerge ile 
birlikte bu önergeyi ve bir önerge daha var aynı 
madde üzerinde, hepsini birden Komisyona verece
ğim. Dikkate alınmasını kabul etmediğiniz takdirde 
hangisi kabul edilmişse onu Komisyona vereceğim. 

İkinci fıkrayı bir daha okuyorum; «Fı'kra 77'nin 
ralkam yazılışı asıl Kanundaki yazılış tarzından fark
lıdır; düzeltilmesi.», 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Bir 
açıklamada bulunmak istüyorum Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Buyurun, 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, elimizde 2 metin var. İkisinde de bu bentler tır
nakla ayrılmıştır. O nedenle biz gerelk Fethi Aytaç'ın 
kitabından, gerekse Türkiye Cumhuriyeti kanunların
dan aldığımız metinlere sadık kalarak tırnak içerisi
ne aldık. 

Onu arz ederim., 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım, bende de Mer'i Kanunlar ve Lütfi Duran'ın 
çıkarmış olduğu İdarî Mevzuat var, orada böyledir. 
Bana Komisyonun bu şekilde değil; «Resmî Gazete
de ve Düsturda da böyle yazılıyor» demeleri lazım 
gelirdi. Ben, vaktim olmadığından onu ihmal ettim; 
fakat onlar bana böyle cevap veremezler. Ben ge
çen seferki önergemde de aynı şeyi getirmiştim. 

BAŞKAN — Bu tarzda yazılması hususunun dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım. Dikkate alınmasını kabul edenler.,. Kabul et
meyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü teklifleri; «Maddenin içinde, kombina
larda ne yapılacağı gösterilmiştir. Gereği olmadığın
dan bu kısmın çıkarılması, yalnız hayvan kesimine 
ait hükmün saklanmasını öneririm.» 

Bu hususun yine dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Dikmen'in bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci Madde

sinin 2 nci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının, 1 nci maddesi ile eklenen bentin 
3 ncü satırındaki «...; ile ilgili diğer mbvzuat hüküm
leri», 8 ve 9 ncu satırlarda «... ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Tarım ve Orman Bakanlıklarının» sözcük
lerinin. çıkarılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali DİKMEN 

BAŞKAN — Konuyu Sayın Dikmen açıklamış
lardı. Komisyon katılmadıklarını ifade etmişlerdi.; 

Bu önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, Genel Kurulca Sayın Akkılıç' 
in önergesinin dikkate alınması kabul edildi; siz de 
kabul ediyorsanız, bunu ekleyelim, maddeyi, demin 
işaret 'ettiğiniz tashihlerle birlikte oya sunalım. 

Maddede hanigi konularda tasbJilhat var? Yukarıda 
zannederim «15 nci», onu mu İcasdettiniz?... ıBu mad
dede birkaç değiştirilmesi gereken, yapılması gereken 
tashihler olduğundan bahsettiniz,.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Evet 
Sayın Başkanım. Derece bildiren «inci, üncü» keli
meleri, matbaa hatası olarak yanlış çıkmış. Başlıkta, 
«15 inci» olması lazım gelirken «15 nci» olmuş. 
«19 uncu» olması lazım gelirken, «19 ncu» olmuş. 

IBAŞKAN —«İnci» yaptık efendim, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, 
BAŞKAN — Bir dakika, alayım, ondan sonra 

söz vereceğim, 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — 1 nci 
maddenin birinci satırında «15 inci» olması lazım, 
«15 nci» olmuş. 

2 nci maddenin birinci satırında «19 ncu» olmuş, 
«19 uncu» olması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, oraya geçmeyelim, 2 nci 
maddeye (gelmedik, 1 nci maddedeyiz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Tekab-
ıbüi ediyoruz da Komisyon olarak; yani gelmese de... 

'BAŞKAN — O maddeyi okuduğumuz zaman Sa
yın Gökçem 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Peki 
efendim. 
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(BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztüirk. 
İKAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, müsaa

deniz olursa bir arzım var. 

78 linçi maddenin uygulamasında, (bugün için Ka
nunu tbiran evvel çıkarmaya yönelik tatbikat olsa 
Ibile, önümüzdeki meselelerde büyük zorluklar çıka
racağı nedeniyle dikkate alınan önergenin Komis
yona verilmesi ve metnin Komisyondan gelmesi yo
lunun tercih olunmasını arz ederim. 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Eğer madden'in içerisinde kelimeler, birtakım cüm
leler yer değiştirilmek suretiyle hakikaten tashihi ge
rekiyorsa, Sayın Öztürk'ün görüşüne uymamızda fay
da var. Yalnız •burada, bir maddeye bir fıkra eklen
miş oluyor. O itibarla müsaade buyurursanız, Ko
misyon da kabul ettiğine göre, ıbu maddeyi, eklen-
mesü gereken fıkrayla; Sayın Akkılıç'ın teklif ettik
leri fıkrayla (birlikte oylarınıza sunacağım. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

AKltF ERGİNAY — Sayın »Başkan; matlapta ıbir 
kelimenin incelenmesini rica etmiştik; yani kanun is
minde 19 ncu bir bent «ve» 19 ncu madde olacaktı. 
Sayın Komisyon ona uydu mu, bilmliyorum efen
dim? 

BAŞKAN — Sayın Ergrnay, s'iz Sayın Komisyon 
Sözcüsünün bu tashih edilecek yerlere ait görüşleri 
sırasında işaret (buyursaydmız, o tarzda tashih eder, 
oylardık.; 

1 nci madde kabul edilmiş oldu. 
Değerli üyeler 2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 
19 ncu maddesinin 5 nci bendinin sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir^ 

«15 nci maddenin 77 nci bendinde belirtilen faa
liyetleri yapmak üzere kurulan kombinalar için, bu 
bentde yer alan hükümler uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde .üzerinde söz isteyen sayın 
Üye?.,. Yoktur. 

Yalnız; «19 ncu, 5 nci, 15 nci» ilbarelerindekli 
maUbaa hatalarının düzeltilmiş şekliyle maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etme
yenler... Kabul edilmiştir., 

3 ncü maddeyi okutuyorum.; 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer., 
t 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler,,. Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler; tasarının lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yoktur. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1580 sayılı Belediye Kanununun 
15 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasına Bir Bent, 19 ncu 
Maddenin 5 Numaralı Bendine Bir Cümle Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; ikinci müzakere edeceğimiz ta
sarıyı görüşmeden evvel 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16.05 

. . . .> . . . >m< ....... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16.25 

BAŞKAN : Başkanvekilî M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
82 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 
2. — Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman 

ve 13 arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sınıfında, 
4 Yıl Süreli Olanların 3 ncü Sınıfında, 4 Yıldan 
Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 nci Sınıfında Bulunup 
Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Ye
niden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (2/25) (S. 
Sayısı : 109) 

BAŞKAN — Teklifin görüşülmesine geçmeden 
önce Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin yerleri

ni almalarını rica edeceğim... («Hükümet yok» ses
leri) 

Sayın üyeler; 

Bu teklifi, İçtüzüğümüz hükmü gereğince bir son
raki birleşimde görüşmemiz gerekiyor efendim. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir madde bu
lunmadığı için, 21 Nisan 1982 Çarşamba günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.30 



Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

82 NCİ BİRLEŞİM 

19 Nisan 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 
2. — SEÇÎM 
3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 

Maddesine Bir Fıkra, Ek 19 ncu Maddesinin 5 No. 
lu Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, İktisadî İşler ve Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/27) (S. Sayısı : 107 ve 107'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1982; 16.4.1982) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağış-
man ve 13 arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 yıl Süreli Olanların 3 ncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 nci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/25) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1982) 
(S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 14.4.1982) 





DANIŞMA MECLÎSİ S. Sayısı : 107'ye 1 nci Ek 

1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 nci Maddesine Bir Fıkra, 
19 ncu Maddesinin 5 No. lu Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, İktisadi İşler ve Milli 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. ( 1 / 2 7 ) 

Mifli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 14 Nisan 1982 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu, 

Esas No,, : 1/27 
Karar No. : 42 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesine Bir Fıkra, 19 ncu Maddesinin 5 No. lu Fıkrasına Bir 
Bent Elklenımesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi, Danışma Meclisi Genel Kurulunun 12 Nisan 19&2 ta
lihli 79 ncu BMeşiıminde belirtilen görüşler ışığında verilen önergelerle birlikte komisyonumuzca yeniden 
incelenip görüşüldü.; 

Tasarının »başlığı ile ilgili olarak Sayın Abbas Gökçe ve Sayın Fevzi Uyguner'in önergeleri Türk Hu
kuk Kurumu tarafından hazırlanan Türk Hukuk Lügatındaki madde, ıbent, fıkra ve cümle tarifleri ışığında 
değerlendirilmiş, madde başlığı ile maddelerde geçenterimler yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının birinci maddesi ile eklenen benitdeki 40 nci fıkra bu konuda belediyeye sadece görev yükle
diği, bu fıkranın varlığının belediye dışındaki şahıs ve kuruluşların bu konuda faaliyet göstermelerine engel 
olmadığı anlaşılmakla tasarıdan çıkarılmış, bu konudaki Sayın Sırrı Kırcalı'nın önergesine komisyonumuz
ca uyulmuştur. Maddede geçen «yapılaşma bakımından imar mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla» 
ibaresi, imar mevzuatı dışında diğer mevzuat hükümlerinin de saklı kaldığını belirlemek üzere «ilgili diğer 
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla» şeklinde düzeltilmiştir. Maddeye Saıyın Recai Dinçer'in önerge
sine uygun olarak «Tarım ve Orman Bakanlığı» ilave edilmiştir. Ayrıca Ticaret Bakanlığına vereceği izin
lerde hareket serbestliği sağlamak için «olumlu görüş* tabiri «görüş^ olarak değiştirilmiştir. Madde yapılan 
değişi'klikirerle Üye Ali DİRMENiin muhalefeti ile oyçokluğu ile kaibul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinin birinci fıkrasında geçen bent kelimesi Üye Abbas GÖKÇE'nin önergesine 
uyularak «cümle»! olarak değiştirilmiş değişik madde de geçen «fıkracı kelimeleri de Fevzi UYGUNER'in 
önergesine uyularak «bentti olarak düzeltilmiştir. ^ 

Tasarının ikinci maddesinin Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunda kabul edildiği şekilde kabulünü isteyen 
Sayın Mehmet AKDEMlRlin önergesi incelenmiştir Her belediyenin görev ve yetkileri kendi 'belediye hu-
dutffiarî içinde geçerlidir. Belediyelerin tamamının görev ve yetkilerinin kapsamı da farklı değildir. Bu nedenle 
il belediyesine belediye hudutları dışında görev ve yetki tanımak mümkün olmadığı gibi, görev ve yetki ba
kımından kendisinden farkı olmayan bir başka belediye hududu içinde de yetki vermek mümkün görülme
miştir. Esasen tasarı mezbaha ve kombina kurma işini belediyelerin tekelinden çıkaran bir tasarıdır. Özel şa
hısların ve diğer kurumların kuracağı mezbaha ve kombinaların işleyişini ve kontrolünü düzenlememektedir, 
Zaten bu konuları belediye kanunu ile bu aşamada düzenlemekte mümkün görülmemiştir. Bu nedenle öner^ 
geye komisyonumuzca uyulamaımıştıra 
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Tasarının ikinci maddesi, belediyelerin et ve et mamullerini taşıma tekelini bu tasarı ile kurulan müesse-
ler için kaldırmaktadır. Sayın Paşa SARIOGLU'nun önergesinde 'bu hükmün yerine halen 'kurulmuş oilan ve 
faaliyette bulunan öt kombinalarının faaliyetine devam ötmesi hükmünün konulmasını istemektedir. Tasarıda 
getirilmek istenen düzenleme ile, önerge ayrı konuları içerdiğinden, ikinci madde ile getirilen düzenlemenin 
yerini önergede belirtilen hususun alması mümkün görülmemiştir. Sayın Paşa SARIOGLU'nun önergesinde 
belirtilen hususun tasarıya ilavesi ayrıca tartışılmış, halen kurulmuş olan ve faaliyette bulunan et kombina
larının bu yasaya göre ruhsat talep etmelerine ve ruhsat aldıktan sonra faaliyetlerini sürdürmelerine engel 
bir durum olmadığından tasarıya ilavesi de gereksiz bulunmuştur. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun kabul ettiği metinde üçüncü madde olarak getirilen ve ek madde 
olarak düzenlenen ceza hüikümleriılin tasarıya ilavesini öngören Sayın Mehmet AKDBMlR'in önergesi ince
lenmiştir. Tasarı mezbaha ve kombina kurma konusunu belediyelerin tekelinden çıkaran ve başka düzenle
me getirmeyen bir tasarıdır. Bu ceza hükmü belediye kanununa eklendiğinde belediye hudutları dışında ku
rulan mezbaha ve kombinalara uygulanamayacağı gibi belediye hudutlara içinde bulunan ve halkın sağlığı ile 
ilgili kuruluşlar arasında da ceza uygulatması bakımından ayrıcalıklar yaratacaktır. Belediye Kanununun ce
za hükümlerinin bütünlüğü bozulacaktır. Bu nedenle önergeye uyulamamıştır. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

H. İbrahim KAR AL 
Sözcü 

Remzi BANAZ 
Kâtip 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ender CİNER 
Üye 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Ali DİKMEN 
Söz hakkım baki kalmak 

kaydıyla muhalifim* 
Üye , 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Danışma Meclisi {S. Sayısı : 107ye 1 ncı Ek> 
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MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERİ VE DIŞtŞLERt KOMİSYONUNUN 
KABUL' ETTtÖt METİN 

1580 Sayriı Belediye Kanununun 15 nci Maddesinin tkİKS FıkraSma Bir Bent, 19 ncu Maddesinin 5 No. ki 
(Bendüde Bk CÜtoıle Eklenmesine Dair Kânım Tasarısı 

MADDE 1. — 3.4.1930ı tarihti 1580 sayrlı Belediye Kanununun 15 nci Maddesinin ikinci 
daki bent eklenmiştir. 

fıkrasına aşağı-

«77) Yukarıda 6 ncı bentde yer alan hükümler, belediyelerin gerekli muayeneleri yapnak yetkileri ve 
karşılığındaki haklan ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, günün keuim teknolojisine 
ve sağlık şartlarına uygun nitelikte hayvan kesimi, et ve et mamulleri ve her türlü yan ürünlerinin (Bağır
sak dahil) üretimi, bunların işlenmesi iç ve dış piyasalarda pazarlanması ve taşınması konularında çalışmak 
üzere, Devlet Planlama Teşkilatı ile Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Orman BakanlıÜlarının görüşleri 
de alınarak Ticaret Bakanlığınca kurulmasına izin verilecek özel ve resmi kombinalar için (uygulanmaz. 3 

MADDE 2. — 1580 saydı Belediye Kanununun 19 ncu maddesinin 5 nci bendinin sonun|ı aşağıdaki cüm
le eklenmiştir. 

«15 nci maddenin 77 nci bendinde belirtilen faaliyetleri yapmak üzere kurulan konj&inaiar için, bu 
bentde yer alan hükümler uygulanmaz.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

»« •«• 

Danışma Meclisi <S. Sayısı : 107'ye 1 nci Ek) 




