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I. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının Mad

deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; 55, 
56, 57, 58 ve 59 uncu maddeler kabul edildi. Tasa
rının 60 inci maddesi değişiklik önergeleriyle birlikte 
Anayasa Komisyonuna verildi.ı 

26 Ağustos 1982 Perşembe günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 23.00'te son verildi. 

Fenni İSLİM YELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Mehmet -PAMAK 
Kâtip Üye 

»••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.10 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evh>a PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 136 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; çoğunluğumuz var
dır görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER t 

/. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı: 166, 
166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizdeki Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 

Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Günlük tespit ettiğimiz programa göre sekiz mad

de 68 inci maddede tamamlanıyor. Ondan sonraki 
maddeler için değerli üyeler görüşme yapacak olur
sak değişiklik önergesi verebilirler; ama umut edi
yoruz ki, inşallah bu sekiz madde bugün 18 maddeye, 
20 maddeye varır. 

(1) 166, 166'ya 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı 
4.Ş.1982 tarihli 120 rici Birleşim tutanağına eklidir. 

Değerli üyeler; 
61 inci maddenin görüşülmesine başlamadan ev

vel, 61 inci maddeden önce bir madde ilavesini iste
yen Sayın Öney'le Sayın Ökte'nin bir önergeleri var. 
Bu yeni madde ile ilgili önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Taslaktaki 61 inci maddeden önce, aşağıdaki 

yeni maddenin konmasını arz ve teklif ederiz. 
«Devlet hızlı ve sağlıklı bir sanayileşmenin istik

rarlı biçimde yürütülmesi ve kalkınma planlarında 
amaçlanan hedeflere ulaşılması için gerekli tedbirle
ri alır ve teşkilatlanmayı kolaylaştırır.» 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE Tülay ÖNEY 

BAŞKAN — Önerge üzerinde bir açıklama ya
pacak mısınız Sayın öney?,, 
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TÜLAY ÖNEY — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim^ 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Anayasa Tasarısının tümüne baktığımız zaman 

bunun kısa tutulmuş bir çerçeve Anayasası değil, ül
kemizin bugünkü koşulları göz önünde tutularak da
ha ayrıntıda yazılmış, daha açık bir Anayasa Tasarı
sı olduğunu görüyoruz. 

Bu noktadan kaynaklandığında Anayasa Tasarı
mızın çeşitli bölümlerinde fevkalâde ayrıntılı ve tek 
tek birimleri, bölümleri düzenleyen maddeler vardır. 

Geçirdiğimiz kısımlarda gördüğümüz üzere eko
nomik, sosyal konularda, örneğin; tarım sektörü cid
diyetle ele alınmıştır Anayasa Tasarımızda. Hatta 
Komisyon düzeyindeki çalışmaların ötesinde, Genel 
Kurulumuzda üyelerimizin verdiği önergelerle daha 
da ayrıntılı ve daha da mütekâmil 'bir hale getiril
miştir; tarımı sektörünün ilerletilmesi, tarımla uğra
şanların korunması, hayvancılık vesaire' gibi unsur
lar yer almıştır. 

(Esnalf ve sanatkârlar girmiştir, kooperatifler gir
miştir, gereken önemi Tasarıda yerlini bulmuştur. 

Ancak, ben Tasarıyı inceden inceye taradığım 
zaman, Türkiye'nin içinde bulunduğu sanayileşme
yi, sanayileşme bazını ve bunun ilerleme amaçları
nı âdeta bir miktar ihmal eder gibi bir durum iz
lediğim için, bugün Türkiye'de gayri safi tmıillî hâ
sılanın dörtte birin© yaklaşan bir oranda pay tutan 
sanayi kerimimizin de genel bir çerçeve maddesi 
olarak Anayasamızda yer almasının uygun olacağını 
düşündüm. 

Onun için, getirdiğim düzenleme yeni bir şey de
ğildir. Türkiye'nin bugüne kadar izlemekte olduğu 
sanayileşme stratejisinin amaunsurlarını kapsayan bir 
düzenlemedir. 'Burada diyorum ki; «Devlet, hızlı 
ve sağlıklı bir sanayileşmenin istikrarlı biçimde yü
rütülmesi ve kalkınma planlarında amaçlanan hedef
lere ulaşılması için gerekli tedbirleri alır ve teşki-
latlanmıayı kolaylaştırır.» 

Burada teşkilatlanmadan özellikle kastetmek is
tediğim, gerek teşvik tedbirleriyle, gerek birbirini 
destekleyen çeşitli yan tedbirler ile sanayileşmemizin 
(başladığı hızlanma sürecini, Devletin devam etti
rebilmesi ve bunu istikrarlı bir biçimde geliştirebil
mesi içim gerekli tedbirleri almak, özel kesim ve 
kamu kesimlinin, sanayileşme hamlesinde, beraberlik, 
birlik ve istikrar içinde' ilerlemesini sağlamak için
dir. 

Arzım budur. Tasviplerinize arz ederim efen
dim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Değerli üyeler, bu önergenin lehinde1 aleyhimde 

söz almak isteyen sayın üye?... 
(KÂZM ÖZTÜRK — Aleyhinde, söz istiyorum 

Sayın Başkan.: 

M. RAHMİ KARAHÂSANOĞLU — Lehinde. 
MUHSİN ZEKÂ'İ BAYER — Lehinde. 
İ DOĞAN GÜRBÜZ — Aleyhimde. 
IBAŞKAN — Sayın Öztrnık, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım;) 
Anayasa Tasarısının geneli üzerinde arz ettiğim 

gibi, ıbazan kanunlara, hazan yönetmeliklere konu 
olacak hususları, Anayasa kapsamı içerisine .aldığı
mızda, yeni yeni problemler önümüze gelmektedir. 

Geçen birleşimlerde sanatkârların ve esnafın Ana
yasa güvencesine alınması hususumda bir madde ka-
ıbui. ettik.- Bugün yeni bir önerge ile karşı karşıya-
yız. 

Anayasaya madde ilave edeceğiz. Bir anda bir 
önerge ile meselenin üzerinde kapsamlı bir biçim'de 
düşünme irnkânıımız yöktury Esasımda Anayasamızı 
genel kurallar biçiminde uygulayacağımız yerde, 'te
ferruata imdiğitmiz içim, bu nevi konularla karşılaşı
yoruz. Bundan sonra gelecekleri de düşünmeye mec
buruz. 

'Bir kısım konulara sahip çıkan değerli arkadaş
larımız, haklıdırlar; ancak bütün konulan burada 
Anayasa kapsamına almaya muktedir miyiz?... Alma
dığımız kuruluşlar ve sektörlerin hali ne olacaktır?... 

'Binaenaleyh, bunu daha kapsatmli; bir biçimde; 
gerçekte önergeyi verenlere hak vermemek mümkün 
değildir; ama Anayasa yaparken, böylesine bir öner
ge şeklinde; «bu maddeyi de ilâve edelim, şu mad
deyi de ilâve edelim» diyereik, yöne'tımelik ve kanun 
konusu olan konuları Anayasa çerçevesine aldığımız 
zaman, bu metin Anayasa olmaktan çıkar. Bu ne
denle karşıyım.! 

Arz ©derim, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk, 
Sayın Karahasanoğlu, buyurun efendim.; 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; 
iBugün dünyamız feza çağında baş döndürücü 

'bir hızla gelişirken, gerek ıbeş yıllık planlaımalair za-
mam dilimferiyle, gerekse yetki sahası itibariyle Dev* 
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let Planlama Teşkilatlımızın buna yeterli olmadığı I 
görülmektedir. I 

İBu itibarla, memleketimizde, gerek nüfusun, ge- I 
reikse sanayimizin hızla gelişmekte olduğu da bir I 
gerçektir.! Devlet 'Planlama Teşkilatımızda daha ge- I 
niş kapsamlı bir planlamaya mutlaka ihtiyaç var- I 
dır. Bu nedenle verilen önergeye içtenlikle katılıyo- I 
rulrn. I 

Ancak, bu önergenin yeri, zannediyorum 160 I 
inci maddedir. 160 inci madde geldiğinde biz de I 
bir önerge arz etmeyi düşünüyoruz. iBu itibarla bu I 
önergenin 160 inci maddede görüşülmesini arz ve I 
teklif ediyorum, I 

Tle'şelkkür ediyorum saygı 1 anımla. I 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karabasan- I 

oğlu. 
İSayın Bayer, buyurunuz efendim. 

(MUHSİN ZEKAt BAYER — Sayım Başkan, de
ğerli arkadaşlarımı; I 

Hepimizin ıbildiği gibi, ülkelerin anayasaları te
mel kurallar getirir. Ülkemiz için de temel kural- I 
lardan bir tanesi, geri kalmış bir Türkiye için sana- I 
yileşmedir. İşte, bu sanayileşmenin anaıilkelerini, I 
anahedeflerini ve uzun devreli planların hazırlan
ması da Devletin görevidir. Bugüne kadar biz, Dev- I 
let olarak, hükümet olarak, «Plan - plav» kavgası I 
yaptık. Sanayileşmeyi de çok yanlış bir düzene ge- I 
tiırdıiık; hem yerle'şlme olanakları bakımından, hem s a- I 
nayileşimienin ilkeleri bakımından. I 

!Bu hususları göz önünde tutarak, Sayın Tülay I 
Öney'in önergesine iştirak ediyorum. Çünkü, her ül
kenin kendisine has özellikleri vardır. Türkiye de 
geri kalmış bir ülke olarak, sanayileşmede sağlıklı 
bir sistemin gelişmesini sağlamak [mecburiyetindedir. I 
Lütfen bu önergeye müspet oy verimiz. I 

Teşekkür ederim. I 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
İSayın Doğan Gürbüz, buyurun efendim. 
1 DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Sayın Öney'dn önergesine katılmamak mümkün I 

değil; alma bugün 1982 yılına mahsus olmamak üze
re, önümüzdeki yılları da içine alacak yeni bir Ana
yasa yapıyoruz. Sayın Öney'in de belirttiği gi
bi, çerçeve bir Anayasa değil elbette; ama Türkiye-
nin, çağında yaşamış olduğu problemlere tedbirler j 
dizisi getiren bir Anayasa yapıyoruz ve bu yüzden 
de zaman zaman anarşiyi teşvik edenlerin «Bu Ana
yasa çağdaş değildir.» şeklindeki bugünkü sloganla- | 
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rina da katılmadığımı belirtmek isterim huzurunuz
da. 

KAMER GENÇ — Ne demek bu acaba, açıklar 
mısınız?.., 

1. DOĞAN GÜRBÜZ — Açıklarız. Bunu dışa
rıda açıklasak, karşılıklı konuşmasak çok daha iyi 
olur. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim efen
dim. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
t. DOĞAN GÜRBÜZ — Hakikaten bu çağdaş 

Anayasa üzerinde özellikle de durmak isterim. Çün
kü Türkiye, yaşadığı çağın problemlerine burada ça
reler getiriyor. Onun için, bu Anayasa çağdaştır. 
Türkiye nasıl İstiklâl Savaşı ile istiklâlini elde etmiş 
ülkelere önderlik ediyor ise, yarın da gelişmekte olan 
ülkelere bu Anayasa ile rehberlik edecektir. O yüz
den bu Anayasa çağdaştır. 

Gelelim sanayi sektörünün hızlı ve sıhhatli şe
kilde gelişmesi ve devletin buraya ağırlık vermesi 
meselesine. Elbette gönülden istiyoruz hızlı bir sana
yileşmeyi; ama hızlı bir sanayileşme beraberinde ye
ni problemler getiriyor. Diğer sektörler arasında ge
tirmiş olduğu uçurumlarla yeni problemlere doğru 
Türkiye'yi itiyor. 

Geçmiş senelerde kalkınma planlarına baktığımız 
takdirde, kaynakların büyük bir bölümünün sanayie 
aktarıldığını görüyoruz. Bu yüzden de diğer sektör
lerde büyük açıklıklar meydana geliyor. Tarımın alt
yapısını yapmamışsınız, dengeli bir tarım politikası 
gütmemişsiniz, bunun üzerine sanayii yükseltiyor
sunuz. Yeni problemler, şehirlerin etrafında gece
kondular türüyor. Çünkü, bu arada konut sektörüne 
para ayıramıyorsunuz ve bunun gibi birçok problem
ler üst üste geliyor. 

Kaldı ki, Anayasamızın 51 inci maddesinde bu
nu genel hatlarıyla ifade edecek şekilde hüküm de 
var. Elbette bu sanayiin dengeli bir şekil alması he
pimizin en önde gelen görevidir ve bunu teşvik et
mek mecburiyetindeyiz; ama sektörler arasındaki 
dengeyi, kaçırdığımızda hızlı sanayileşme, çok hızlı 
sanayileşme emin olun sıhhatinden şüphe edilen bir 
sanayileşme olacaktır. 

Ürettiniz malları; ama ihracatınızı kuramamışsı
nız... Elbette sektörler arasındaki dengeyi kuramaz 
iseniz mutlak surette bunun sonucu kaynakların he
ba olmasına doğru gidecektir. O nedenle hızlı bir sa
nayileşme değil, dengeli bir sanayileşmenin etrafında 
toplanmak mecburiyetindeyiz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz, 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir cümleyi 

açıklamasını rica edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, soru soramazsınız, Tüzük 

gayet sarih, söz vermiyorum Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir cümleyi 

açıklamasını.... 
BAŞKAN — Sayın Komisyondan bu önerge üze

rindeki görüşlerini rica ediyorum. 
KAMER GENÇ — Efendim, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum. 
KAMER GENÇ — Olmaz ki ama efendim... 

BAŞKAN — Oluyor, oluyor. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Değerli arkadaşımız Tülay Öney'in ve Zekâi Ök-
te'nin önergeleri, üzerinde dikkatle durulması gere
ken ve memleketimizin kalkınmasının temel sorun
larından birini teşkil eden bir konuya değinmektedir. 
(«Bravo» sesleri) 

«Bravo»'nun biraz sonra ne olacağını bilmiyorum; 
ama ben devam ediyorum. (Gülüşmeler) 

ıBAŞKAN — Rica edeyim, müsaade buyurun, Sa
yın Aldıkaçtı devam etsinler. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sanayileşmenin önemi üzerinde 
durmaya, hele bu aydınlar meclisinde bunun ayrın
tılarına girmeye hiçbir gerek yok; fakat biz değerli 
arkadaşımızın «61 inci maddeden önce aşağıdaki ye
ni maddenin konmasını arz ve teklif ederiz» diye sun
duğu teklifin, bizim 160 inci maddedeki «Planlama» 
bölümünde tamamen ele alındığı kanaatindeyiz. 
Eğer arkadaşımız aksi görüşte ise (Her iki metni de 
şimdi okuyarak mukayese edeceğim) kendisiyle tar
tışmaya ve soruyu tekrar ele almaya hazırız. 

Şimdi 160 inci maddeyi okuyorum : «Ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı ve ekonominin tüm 
sektörleri ile ülkenin bütününde dengeli ve uyumlu 
biçimde gelişmesini...» Sorun bu. «Tüm sektörler» 
deyince elbetteki içine sanayi de giriyor. 

Arkadaşımızın metninde de, «Devlet, hızlı ve 
sağlıklı bir sanayileşmenin istikrarlı biçimde yürü
tülmesi ve kalkınma planlarında amaçlanan hedefle
re ulaşılması için gerekli tedbirleri alır ve teşkilat
lanmayı kolaylaştırır.» denmektedir. Demek ki, biz

de planlama bölümünde sanayi kesimini ele almışsız 
ve bu sanayi kesiminin devlet planlamasına göre dü
zenlenmesi, kalkınması için gerekli tedbirlerin alın
masını da öngörmüşüzdün 

160 inci maddeyi okumaya devam ediyorum : 
«...ekonominin tüm sektörleri ile ülkenin bütününde 
dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesini, ülke kaynak
larının döküm ve değerlendirmesini yaparak bilinçli 
ve verimli şekilde kullanılmasını planlamak devletin 
görevidir.» 

Aziz arkadaşlarım; 
160 inci maddeye daha ileride doğal olarak gele

ceğiz; fakat şunu da belirtmek isterim ki, biz plan
lamaya 160 inci maddede 1961 Anayasasının verdi
ği değerden daha fazlasını verdik. Bunun için 1961 
Anayasasının 129 uncu maddesini okumak yeterlidir. 
Orada, «Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir.» 
denmektedir; fakat biz 160 inci maddede planlamayı 
devlete bir görev olarak vermiş bulunmaktayız ve bu 
görevin içerisinde tüm sektörlerin ahenkli, hızlı kal
kınmasını sağlamak fikri vardır. 

Belki arkadaşımız (öyle olduğunu da hissediyo
rum) sanayi kalkınmasına bir öncelik verilmesini is
temektedir, maddeyle beraber; yani ziraî kalkınma, sa
nayi kalkınma, hepsi ahenkli bir şekilde yürütülürken, 
sanayie bir öncelik verilmesini düşünmektedir. 

Kişisel olarak bu da benim görüşümdür; ama bu 
kişisel görüş kanaatime göre Anayasaya giremez. 
Dün akşam da anlatmaya çalıştım; Anayasamızda 
biz belirli bir hürriyet görüşünü benimseyen bütün 
iktidarlara diledikleri gibi devlet faaliyetini düzenle
mek imkânını vermek zorundayız. Hürriyetçi bir 
Anayasanın, insan düşüncesine saygılı bir Anayasanın 
dayandığı temeller ancak bu olabilir. 

Bunun içindir ki, sanayie öncelik verilmesi fikri
ni kişisel olarak, politik olarak benimsemekle bera
ber, yanlış olabilir, tartışılabilir, bunun tartışmasını 
yapmak istemiyorum, yeri değil esasen; fakat bunun 
Anayasaya girmesi bence doğru olmaz; ama sanayiin 
de kalkınma planı içerisinde yeri olduğunu ve sanayi
in kalkınması için toplumun menfaatleriyle, toplu
mun gelişmesiyle çelişmeye düşmeden gerçekleştiri
lebilmesi için gerekli planların yapılmasında devleti 
görevlendirmiş bulunuyoruz. Bu planlama da, en so
nunda ilave edeyim, belki 160 inci maddeyi okuma
mış arkadaşlarımda birtakım tereddütler uyanır, «Kal
kınma planları, kamu kesimi için emredici; özel ke
sim için yol gösterici ve özendiricidir.» Bundan do
layıdır ki: bütün kalbimle beraber olduğum bu gö-
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rüşüh Anayasaya girmesini Komisyon adına uygun 
görmediğimi saygılarımla Kurula arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, bir açıklama 

yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge sahibine açıklama için söz 

daima veriyoruz. 
Buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, özür dile
rim, böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığım 
için. 

Ben 25 yıldır birazcık iktisatçıyım. «Ekonomi» 
deyince «Tüm sektörler» deyince elbette içine sana
yiin de, tarımın da, hizmetlerin de, hepsinin girdiği
ni bilirim. Millî gelirin, gayrî safi millî hâsılanın han
gi sektörlerden oluştuğunu gayet iyi bilirim. 

160 inci maddede ekonominin tümü, ekonomik 
kalkınmanın tümü devlet tarafından teşvik edilecek
tir, kamu kesimi için emredicidir, özel kesim için yol 
gösterici ve özendiricidir, dendiğinde, bunun hepsi
ni kapsadığının çok farkındayım. Onun için, konuş
mama da başlarken dedim ki, bu bir çerçeve Anaya
sası biçiminde olsaydı, ben zaten böyle bir önergeyi 
getirmeyi düşünmezdim; ama 160 inci maddede böy
le denmiş olmakla birlikte, tarıma verilen öncelikler, 
kooperatifçiliğin gelişmesine verilen öncelikler gele
cek iktidarlara ışık tutacak, yol gösterecek biçimde 
Anayasamızda yer almışsa sanayi konusuna da ön
celik verilmesini öneren bir durum yoktur aslında 
önergemizde; istikrarlı ve sağlıklı bir sanayileşme
nin de geliştirilmesi için devletin yardımcı olacağını, 
tedbir alacağını söyleyen bir önergedir. Buradaki 
bu hassasiyetin nereden çıktığını anlamam mümkün 
değildir Sayın Başkanım. Bunu açıklamak istiyorum 
ki, ben önergemde, gelecek iktidarlara ipotek koya
cak gibi sanayileşmeye öncelik vereceksiniz, demek 
istememiştim. Komisyonun bunu bu biçimde dikkate 
almasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu açıklamaya rağmen Sayın Aldıkaçtı, İlk görü

şünüzde ısrar ediyorsanız... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Israr ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Israr ediyorsanız mesele yok. 
Değerli üyeler... 
HAYRÎ SEÇKÎN — Komisyondan bir soru so

ra sorabilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 
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HAYRt SEÇKİN — Sayın Komisyon Başkanı
nın vermiş oldukları izahlardan anladığım kadarıyla; 
160 inci maddede bahsedilmiş olan tüm sektörler 
içine sanayiin- de girdiği şeklindeki anlayışa katıl
makla beraber, bir başka maddede denizcilikten, ta
şımacılıktan bahseden müstakil maddeler varken, 
Türk ekonomisi içindeki sektörlerde sanayiin ana
yasada, önerge sahibi arkadaşlarımızın dediği gibi, 
teferruatlı olması dolayısıyla müstakilen bir mad
de şeklinde maddeleştirilmesinin ne mahzuru vardır 
acaba? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Gerçekte planlamada tüm sektörler dedikten son
ra Anayasanın 164 üncü maddesinde denizcilik ve 
havacılığın geliştirilmesine ilişkin bir konu bulun
maktadır. 

Bu maddenin konmasına sebep, bu kesimlerde 
gelişmeye ayak uyduramamış, çok çok gerilerde kal
mış bulunmamızdır. isterseniz; deniz ticaret filomuz 
1937"de 700 bin tondu, bu sene ancak 2 milyon ton 
civarında bir şeydir. Bundan dolayıdır ki, bunun 
önemle dikkate alınması gerektiğini düşünerek bu 
hükmü; yani 164 üncü maddeyi Anayasaya koymuş 
bulunuyoruz. Halbuki sanayileşme memleketimizde 
hızla gelişmektedir ve sanayileşmenin doğurduğu prob
lemler ortadadır. Halbuki denizciliğin gelişmesinde, 
yahut havacılığın gelişmesinde henüz böyle bir prob
lem yoktur. Bunu dikkate sunmak için Anayasaya 
koymuş bulunuyoruz; fakat ilke itibariyle tenkite 
katılıyorum; doğrudur efendim, tenkit doğrudur; ama 
bunu gerekli gördüğümüz için tenkidi göze alarak 
bunu buraya koymuş bulunduk efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
bir soru sorabilir miyim: 

BAŞKAN — Kısa olmak üzere rica edeyim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 
Söz sanayileşmeden açılmışken, arz edeceğim so

ruyu sormamak mümkün değil: Sanayileşme, içeriği 
iyi tanımlanmadığı takdirde günümüze kadar görü
len karışıklıklarla gelir. Bütçe sırasında arz etmiştim, 
sempatik Başkanına soruyorum: İlgili yerde sanayi-
var. Türkiye'nin çözmesi gereken sorun budur. 

Şimdi soruyorum; çok değerli Komisyonumuzun 
sempatik Başkanına soruyorum : İlgili yerde sanayi-
leştiren sanayie yer verecekler midir? 

Teşekkür ederim. 

— 630 — 



Danışma Meclisi B : 136 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bir de Sayın 
Soyer'in sorusu var, onu da alalım, ondan sonra 
ikisine birden cevap verirsiniz. 

Buyurun Sayın Soyer, 
DÜNDAR SOYER — Efendim, ben tek bir 

cümle ile bir soru soracağım Sayın Başkandan. 
Konuşmalarından anladığıma göre, acaba deniz

cilik, havacılık ve saire bütün sektörler ayrıldığına 
göre, Türkiye'de sanayi hakikaten çok ileri mi git
miştir? Bunun gelişmesi ve büyümesi için meseleleri, 
sorunları var mıdır, yok mudur? Tüm sektörler içe
risinde bu bahis konusu edildiğine göre, (Tek bir so
rum var) Türkiye'de sanayi hakikaten gelişmiş, ol
gunlaşmış, tamamen Türkiye'ye yeterli hale gelmiş 
bir sanayi olmuş mudur? Bunu soruyorum. 

BASK AN — Teşekkür ederim, 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım,, 

Yaptığım açıklamalarda Türkiye'de sanayiin ge
lişmiş, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayack bir dü
zeyde olduğunu belirten tek bir cümle yoktur. Sade
ce Türkiye'de sanayiin gelişmekte olduğunu ve ge
lişme trendinin içine girdiğini söyledim. 

DÜNDAR SOYER — Mefhumu muhalifinden 
o çıkıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Soyer. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Biz dinledik kendilerini, lütfetsin
ler, onlar da beni dinlesinler. 

(Şimdi efendim, kıymetli vakitler alınacak bu so
ru üzerine; fakat Türkiye'de sanayiin 1923'te, 1924'te 
nereden yola çıktığını, bugün nereye geldiğini rakam
larla mukayese etmek ve bir değerlendirme yapmak 
her zaman mümkündür. Biz ilkokulda 1933'Ierde 
okurken Türkiye'de 4 şeker fabrikasından bahsedilir
di; Alpullu, Uşak ve saire. Bugünkü durum meydan
dadır. Nazilli'de ve Kayseri'de Rus'lar bez fabrika
larını kurdukları zaman bu büyük bir olaydı. Bugün 
tekstilde görüyorsunuz ne hale gelmişizdir. Avru
pa'nın en ileri, gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebiliyo
ruz ve bizden aldıkları malları sınırlamak istiyorlar. 
Bunun üzerinde duracak değilim, zaten konumuz bu 
değil. 

Arz etmek istediğim husus şu idi : Sanayi alanın
da bir gelişme olmuştur ve bu hızlı gelişme devam 
etmektedir.. Halbuki aynı şekilde mukayeseyi deniz
cilikte ve havacılıkta yaparsak, bu iki sektörde 
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gelişmenin hemen hemen hiç olmadığın sonucuna 
varabiliriz kolayca. 1936'larda, 1937'lerde deniz ti
caret filomuz 700 bin tondu, nüfusumuz 13 milyon
du, nüfusumuz şimdi 45 - 46 milyon, 2 milyon ton 
civarında deniz ticaret filomuz ve rakamlar veriliyor, 
kaç milyon ton dışarıya gidiyor, diye. 

Biz deniz ticaret filosunu ve hava alanındaki ge
lişmeyi yeterli görmediğimiz için bir dikkat olsun di
ye Anayasaya koyduk. Dediğim gibi, bu tenkit edi
lebilir ve bu tenkite de fazla verecek cevabımız yok. 
Koyduk bunu, yanlışsa yanlış; bütün mesele bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları işaret ediyorlar, benim so

ruma cevap verilmedi diye Sayın Aldıkaçtı; lütfen., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Hamitoğulları arkadaşımıza 
teşekkür ederim; ama sanayi yaratan sanayiin planı 
iktidarlara aittir, bize ait değildir. Bu bir iktidar 
sorunudur. Gelen iktidar Anayasanın kendisine çiz
diği sınırlar içerisinde devlet faaliyetini yürütür efen
dim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önerge üzerinde 
lehte, aleyhte konuşuldu, sorular soruldu, cevaplar 
alındı. Anayasa Komisyonu katılmıyor. 

Dikkatinize sunacağım. Önergenin dikkate alın
masını kabul edenler., Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Önergeyi Komisyona gönderiyorum. 
Değerli üyeler, 61 inci maddeyi okutuyorum : 
B< Tüketicilerin korunması 
MADDE 61. — Devlet, tüketicileri koruyucu ve 

aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini ko
ruyucu girişimlerini teşvik eder. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Tüketi

cilerin korunması» başlığını taşıyan 61 inci maddesi
nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim.; 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Tüketicilerin korunması 
•Madde 61. — Devlet, tüketicileri koruyucu ve ay

dınlatıcı tedbirleri alır; tüketicilerin teşkilatlanması
nı ve kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. 
Bu hususlar, kanunlarla düzenlenir.-

Gerekçe : Maddeye, Devletin, tüketicilerin teşkil 
tatlanmasını amaçlayan girişimleri teşvik edeceği ve 
ayrıca, tüketicilerin korunmasına yönelik hususların 
kanunlarla düzenleneceği ilave edilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bir açıklama ih
tiyacını duyuyor musunuz? 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Müsaade ederse
niz Sayın Başkan.; 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim, 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Ben ilk önce «Tüketicinin korunması» konusunu 

nev'an-mâ tüketicinin hakkı şeklinde mütalaa ederek 
Anayasa düzeyine çıkaran ve Anayasa Taslağına bu 
konuda madde ilave eden Komisyona teşekkürlerimi 
arz edeceğim. 

Bu arada dün geceki oturumda Komisyon Söz
cüsü Sayın Akyol'un tüketicinin korunması hususun
da şahsımızla ilgili iltifatlarına da ayrıca teşekkür et
mek istiyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Burada çok kısa olarak tüketicinin korunması 

konusuna temas etmek istiyorum. Kısa arz edeceğim; 
çünkü, bu kürsüden defalarca ifade edildi ve basın
da her yönüyle de ele alındı. 

Tüketici bildiğiniz gibi toplumda iktisaden zayıf 
kesimi oluşturmaktadır. Bu nedenle de Devletin bü
yük bir özenle korumasına muhtaçdır. Hele bizim 
gibi süratli kalkınma çabası içinde bulunan, ekono
misi devamlı olarak ağır enflasyonist baskı içinde 
olan bir ülkede tüketicinin korunması daha çok önem 
arz etmektedir. Bu husus, devletin sözünü ettiğimiz 
tüketici kesimini kesinlikle koruyucu kanadı altına 
almasını zarurî kılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hazırlamış bulunduğum önergede, Anayasa Ko

misyonu tarafından maddede belirtilen «Devlet, tü
keticileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler» alacağı 
hükmü muhafaza edildikten sonra, tüketicilerin teş
kilatlanmasını amaçlayan girişimlerin de Devletçe 
teşvik olunması hususu metne dahil edilmiştir. Bu
rada Devletin yol gösterici görevi ifa etmesi düşünül
müştür. örneğin birçok ülkelerde tüketiciler (ileri sa
nayileşmiş ülkelerde özellikle) kendiliklerinden tüke
tici konseyleri kurabilmişlerdir. Ancak bizim eğitim 
düzeyimiz ve ekonomik koşullarımız tabandan böy
le bir teşkilatlanmaya (kendiliğinden teşkilatlanma
ya) pek müsait görülmediğinden bu görevi şahsen 
Devletin üstlenmesi ve yol göstermesini öngörmüş 
bulunmaktayız. 

Bunu ilave ettikten sonra; önergemizde tüketici
nin korunması konusunun bir kanunla düzenlenmesi
ni de vurgulamış bulunmaktayız. Bu konuda son 
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10-12 yıldan beri çeşitli tasarılar hazırlanmıştır. An
cak bu tasarılar yine çok çeşitli nedenlerle bugüne 
kadar yasalaşmış değildir. Siz değerli arkadaşlarımın 
olumlu katkılarıyla artık tüketicilerin bir kanunla ko
runması zamanının geldiğine inanmış bulunmakta
yım. 

Hepimiz bir yerde tüketici bulunmaktayız ve çarşı 
pazarda her gün çeşitli olaylarla karşılaştığımız or
tadadır. O halde tüketicinin çok önemli şekilde ko
runmaya muhtaç haklarını ve menfaatlerini bir piya
sada düzen içinde korumaya ve bunu yasal düzenle
melere bağlamaya mecbur bulunmaktayız. 

Benim size sunmak istediğim önergemde, «Dev
let, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri 
alır; tüketicilerin teşkilatlanmasını ve kendilerini ko
ruyucu girişimleri teşvik eder. Bu hususlar kanunla 
düzenlenir.» 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
BEŞIR HAMtTOĞULLARI — önergenin le

hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Önce Anayasa Komisyonunu oluşturan çok de

ğerli arkadaşlarıma, kimilerince yine belki «ayrıntı» 
diye itham edilebilmesine rağmen, çok yerinde ola
rak tüketiciyi korumaya yönelik olan 61 inci madde
yi getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum; fakat 
Sayın Uzunoğlu arkadaşımızın bu maddeyi biraz da
ha geliştirmek yönündeki önergesi de son derece ye
rindedir, katılıyorum, kendilerine de teşekkür ediyo
rum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi memleketimizde maalesef Türkiye' 

nin bütün iktisadî potansiyellerinin zenginliğine rağ-, 
men, bunları yeterince işletebilmek imkânını bulama
dığımız için yüce halkımıza layık olduğu yüksek bir 
refah düzeyi sağlamak imkânı bulunamamıştır. Bu 
nedenle bildiğiniz az gelişmişlik düzeyinde bile adil 
bir gelir dağılımı sağlanamadığı için Türkiye'de maa
lesef en yüksek gelirle en az gelir arasındaki fark, 
5 000 katı geçmektedir. Türkiye'de resmen açıklanan 
rakamlara göre en yüksek gelirle en az gelir arasın
daki fark içinde bulunduğumuz dönemde 5 000'den 
5 200 kata çıkmıştır. Türkiye'de resmen en düşük ge
lir asgarî ücret, brüt 10 000 lira olan asgarî ücretle 
en yüksek brüt aylık gelir arasındaki fark 5 200 katı 
geçmektedir. 
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Ancak bilindiği gibi Türkiye'de birçok sektörde 
sigortasız ve asgarî ücretin de altında bulunan rakam
larla çalışanlar vardır, yine çok üzülerek söylemek
ten kendimi alamayacağım; 3 milyona yaklaşan kar
deşimizin herhangi bir işi yoktur. Allah'a şükürler ol
sun, ülkemizin çok zengin, çok derin bir dayanışmalı 
bir ekonomiye istinat etmiş olması sonucu bu işsiz 
kardeşlerimiz açlıktan ölmek tehlikesini bertaraf et
mektedirler. 

Yine bildiğiniz gibi maalesef asgarî ücret, insan 
haysiyetinin kabul edemeyeceği düşük bir seviyede 
bulunmaktadır. Memurların aylığı ve işçinin ücretiy
le, emeklilerin aylıkları son yıllarda hızlanan enflas
yonum karşısında eriyip gitmektedir ve Türkiye da
na evvelsi gün OEOD memleketleri grubunun ya
yınladığı resmî bir belgeye göre, bu grupta yer alan 
25 ülke içinde fiyat artışlarında maalesef en ön sı
rayı işgal etmektedir. Nitekim, OECD ülkelerinde 
fiyatlar son 7 yılda 1% 90 oranında artarken, Tür
kiye'mizde maalesef son 7 yılda bu i% 1 200 ora
nında yükselmiştir. Bu ne delmektir sayın arkadaşla-
rıım?... iBu açıkça, görüştüğümüz madde açısından tü
keticilerin çok korkunç bir durumda olduğunu gös
termektedir ve eğer günümüzde Victor Hugo Türki
ye'de yaşamış olsaydı «Sefiller» ini herhalde çok da
ha dramıatik boyutlarda dile getirirdi. Onun için tü
keticilerin yakından korunması lazımdır. Bunlarım 
Türkiye'mizin bünyesine göre en iyi bir tarzda ör
gütlenmesine olanak vermek lazımdır. 

Hepinize zannediyorum iki, vatandaşianımızdan 
bu konuda mektuplar geliyor.; Daha dün gelen bir 
mektuptan izin verirseniz bir cümleyi okumak istiyo
rum: 

«Sayın Hami'toğuiarı, dün bize damadımız gel
di. (İstanbul'dan yazıyor bu vatandaşımız, Küçük-
çekırnece'den.) ıBir tavuk getirdi, karı koca şaşırdık, 
bunu nasıl pişirelim diye.; Unutmuşuz Sayın Hamrit-
oğuları, nasıl pişeceğini.» diyor. 

(Bir başka vatandaştan bir cümle: 
«JBu Devletin memuru ve memur emeklisi acın

dan 'ölüyor. Geçim yüzünden nice eşler ayrılıyor, 
nice ocak sönüyor.» 

İşte millî bünyeyi, toplumsal bünyeyi kemiren 
büyük bir hastalığın karşısına biz, ancak 'tüketiciyi 
korumakla da çıkabiliriz. Tüketiciyi korurken, hiç 
şüphe yoktur ki, iyi bir örgütlenme tipi oluşturu
lursa bunun karşıt kutbu olan üreticinin de korun
ması sağlanjaibileceiktıiir; çünkü tüketicinin korunabil
diği yerlerde bu koruganlığın normal bir türevi olan 

bir sonuçtur. Tüketiciyi koruyamadığımız için, üre
ticiyi de koruyamıyoruz ve mal, ürün istihsaline rağ
men bu iki odak... 

IBAŞKAN — Sayın Haımitoğullao süreniz dol
muştur. Lütfen. 

BeŞte. HAMltTOĞULLARI — Bitiriyorum Sa
yın 'Başkanımı. 

ıBu ilki değerli, verimli odak arasında karşılıklı 
ilişkiler kurulamadığından, ürünler çürürken insanla
rımız, vatandaşlarımız fakru zaruret içinde yüzmek
tedir.; 

Bu olumlu girişimi desteklemeniz umuduyla he
pinizi saygı ile selamlıyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

1ÂKİF ERGÎNAY — Sayın 'Başkanım, eğer kon
tenjan müsaitse ileninde söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — 'Müsait efendim. Sayın Erginay, le
hinde konuşacaksınız. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın »Başkamın, aley
hinde söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Aksoy, aleyhinde konuşa
caksınız. Hayhay efendim. 

Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 

HÎLMt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Konuşmamla başlamadan önce, Danışma Meclisi 
olarak bize, Kurucu Meclis olarak bize memleketin 
refah düzeyinin yükselmesi bakımından sefaletim 
felsefesini yaratma çabalarının dışında, çok daha 
önemli işler düştüğü kanaatimi belirtmek isterimi. 

Hakikaten memlekette, her memlekette olduğu 
gibi, tüm iktisadî <ve siyasî sistemleri kabul etmiş 
olan memleketlerde olduğu gibi, gelir dağılımında 
eşitsizlikler vardır. Gelişmiş memleketlerde bu eşit
sizlikler ortadan kalkar. Hangi iktisadî ve siyasî sis
tem olursa olsun, bizim gibi az gelişmiş memleket
lerde, gelir farkını 'kısa zamanda sihirli bir değnekle 
ortadan kaldırma imkânından mahrumdur. Memle
ketin bu kadar problemleri varken, bu problemlere 
tedbir getirme yerine, değerli arkadaşlarımızın tuz 
ekmelerine bir anlam vermek, istismar düşünceleri 
söz konusu olmadığını bilerek, bu konuya bir an
lam vermek benim için mümkün olmuyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesine geçmek istiyo

rum. 
'61 inci maddeyi getirmiş olması nedeniyle Sayın 

Komisyona, Sayın Uzunoğlu gibi, ben de teşekkür-
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lenimi arz ©derim; çünkü gerçekten önemli bir ko
nudur. Ancak, getirilen metne Sayın Uzunoğlu ta
rafından iki noktada farklılık getirilmiştir. Binisi; 
Tüketicilerin teşklatlanıması, Bunun sınırlan belli 
olmadığı takdirde, iktisadî sistemde değişik boyut
lara varabilen sorunlar da çıkabilir. Hatta, sistemi, 
genelinde, prensibinde yaralayan organizasyon da 
doğabilir. İkincisi; piyasa denetimli üzerinde Sayın 
Uzunoğlu ile birlikte dün zaten konuşmuştuk ve 
tüm piyasaların etkili bir şekilde denetlenmesi ve 
düzenlenmesini Devlete, aslî görevleri arasında ver
miştik. Şu anda Devletin aslî görevleri arasında pi
yasaların deentimi söz konusu olduğuna göre ve Dev
let de bu görevini bihakkın yerine getirirse, ,o zaman 
tüketicinin kendi bünyesinde teşkilatlanmasına, sanı
rım gerek kalmaz. 

tRir de bu konuyu tedvin edecek, tüketicinin 'korun
masını tedvin edecek bir kanuna ihtiyaç olduğu öner
gede belirtilmektedir. Esasında bu konuda bir ka
nuna değil, ziyadesiyle kanuna ihtiyaç vardır ve hu 
konuda da bir hayli kanun halen meriyettedir. 

Eğer biz tüketicinin korunmasını sadece 'bakkal
dan imal alınken daha ucuza almak sekilinde getire
cek olursak, o zaman tök bir kanunla halletmek im-
ıkânıımız 'vardır; ama maliyet unsurlarını düşünme, 
ekonomiyi daha stabl hale getirerek, daha üretken 
hale getirerek, daha dengeli bir kalkınmayı ön
görecek düzenlemeleri yapmamız gerekirse, istenir
se, o takdirde daha çok sayıda düzenlemelerin; mev
cudiyeti var oiian düzenlemelerin ıslahına belki ih
tiyaç vardır diyeceğiz. Bunun tek bir kanunla söz 
ıkonusu olmayacağı kanısındayım. Mesela belediye
ler ve Ticaret Bakanlığının ilgili görevlilerine piya
saların denöfclenımesi açısından önemli görevler düş
mektedir. Bugün de bu arkadaşlarımızın; sanırım 
Danışıma Meclisi üyeleri olarak bizim hepimizin ar
zusu budur, görevlerini 'bihakkın yerine getirerek 
vatandaşın değişik yerlerde, değişik fiyatlarla karşı
laşmamalarını temin etmelerini beklemek durumun
dayız. 

'BAHTİYAR UZUNOĞLU — Mevzuat yok Sa
yın Sabuncu oğlu. 

HfLMt SABUNCU — Nasıl? 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bu, konulara 

bağlıdır. 
ıBAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Siz Sayın Sabuncu, devam edin lütfen, 
eÎLİMÎ SAiBUNCU — 'Bu konularda tartışma-

yt zevk (biliyorum Sayın Uzunoğlu. Her türlü ortam
da tartışabiliriz. 
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'Burada ben, tüketicilerin teşkilatlanmasını ve (bir 
kanunun gerekli olduğunu pek zannetmiyorum. Dev
letin, şu anda mevcut yasalar ve mevzuat muvacehe
sinde, ilgililerin görevlerini yapmaları halinde, tüke
ticiler korunmuş olacaktır kanısındayım ve bu ara
da madde 61 'de; «Devlet, tüketicileri koruyucu ve 
aydınlatıcı tedbirleri alır.», gibi, son derece geniş 
kapsamlı ve son derece' tesirli iki kelime vardır; «'Ko
ruyucu» ve «Aydınlatıcı.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Uzun zamandan beni kafamda yer alan, Danış

ma Meclisine geldiğim günden beri 'Malî İşler Ko
misyonunda ve diğer misafir olarak gittiğim komis
yonlarda değişik bakanlara intikal ettirdiğimi bir gö
rüşüm var; «Reklam Denetleme Kuruluşu» gerçi bu
rada 'buna yer verilmesi herhalde anayasal bir ku
ruluş olaraik doğru olmayabilir.; Reklam Denetleme 
Kur ulusunun ırmemleketim ve tüketicilerin menfaati
ne olduğu bir gerçektir. Değişik boyutlarda finan-
sal kuruluşlar açısından olsun, özellikle bankerler 
veya mal satıcıları açısından olsun, değişik boyut
larda gazete sayfalarını komple dolduran ya da te
levizyonlarda çıkan reklam!arın, gerçekten o malın 
veya hizmetin gerçek durumunu gösterip gösterme
diğini; başka bir açıdan, üreticinin, mal ve hizmet 
•üreticisinin hizmetinin ve malının kalitesini gerçek 
olarak halika intikal ettirip ettirmediğini denetleye
cek bir kuruluşa ihtiyaç vardır, düşüncesindeydim, 
hâlâ o düşüncedeyim; fakat bu koruyucu... 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, süreniz dolmuştur 
efendimi.' 

IHtLMıI SABUNCU — Peki Sayın Başkanıım. 
Bu «Koruyucu» kelimesinin altında Devlete bu

nun da görev olanak verildiği kanısındayım. 
Önergenin aleyhinde olduğumu, Komisyon tara

fından getirilen maddenin yeterli olduğunu arz eder, 
Sayın Uzunoğlu ve Sayın Komisyona teşekkürleri-
mi sunarım. 

Saygılarımla.; 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
'Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGÎNAY — Efendim, sözümü Sayın 

Gürtan'a bırakıyorum. 
ıRAIŞKAN — «Sayın Gürtan'a verdim» diyorsu

nuz.; 
ıSayın Güıntan, buyurunuz. Lehinde konuşacaksı

nız. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkan, saygıde

ğer üyeler; 
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Öncelikle' Sayın Hocama teşekkür edenim; sıra
sını, yenini, hakikini bana verdiği için. 

Efendim; 
Tüketicinin korunması bir kanun işidir, bir Dev

let görevidir. 'Ben bu inançtayım, Bu konuda yak
laşık '20 yıla yakındır Türk Standartları Enstitüsün-
deki uğraşım sırasında hizmet verdiğimi sanıyorum., 
çaba harcadığımı sanıyorum. \ 

Tüketicinin korunması nasıl gerçekleştirilir? Ön
celikle, tüketici bilincinin yaratılması yi a olur. Bun
dan sonra da bir sistemin geliştirilmesiyle olur. Bu 
sistem içerisinde Devlet kalite kontrolünü sağlayacak 
standardizasyon, belgelendirme ve metrologie altya
pısına dayalı ıbir kalite - kontrol sistemi kurar ve 
düzenli bir şekilde işletilmesini sağlar. Bu devletin 
görevidir, ancak tüketici bu yolla korunabilir. 

Burada şunu vurgulamak isterim': Kalite - kont
rol deyince, sadece Posta Caddesinde üretilmiş ve 
satılmakta olan mıaılları anlamamak gerekir. Kalite 
kontrolü, üretim prosesi içinde düşünmek;, daha 
sonra da kalite denetimli olayını buna eklemek gere
kir. İşte burada, eğer devlet devreye ginm'ezse, dün 
Sayın Aşkın'ın temas ettiği gibi, 37'ye yaıklaşan 
(Yanlış mı söylüyorum, bilımiyorum) çeşitli karama-
meler, kanunlar vesaireler tüketicinin korunmasına, 
fiyat kontrolüne yeterli olmaz. Burada tabiî fiyat 
(kontrolü de çok ağırlıklı bir olay. 

ıBu nedenle, ISayın Uzunoğlu'nun önergesinin Ko
misyonca dikkate alınmasında büyük yarar gördü
ğümü arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Gürtan. 

Sayın Aksoy, buyurun efendim. 

. ALÂ'BDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sa
yın arkadaşlarım;! 

Üretimle tüketim arasında bir hayli birbirini ta
kip eden faaliyet halkaları vardır. Üretimin sonu, tü
ketimdir. Tüketimle üretim arasındaki bağı unutma
mak ve tüketici kadar üreticiyi de himaye etmek ge
rekir. Bugün soğanın kilosu tarlada 5 liradır. Tar
lada soğanın maliyeti 8 - l'Oj liradan aşağı değildir. 
Eğer üreticiyi koruyacak tedbirler almazsak, yarın 
köylü soğan ekmez. Bunun tedbirlerimi devlet dü
şünmelidir,; 

İkinci konu, tüketici 46 mcı madde ile kâfi de
recede korunduğu gibi, 61 inci maddeyle de korun
maktadır; fakat üreticinin korunmasına dair Kanu
numuzda gerekli 'tedbirler alınmamıştır, sadece üre
timin artırılmasından söz edilmiştir. 

Üretimin artırılması, fazla üretim yapılması, üre
tim girdilerinin aza mal olmasını gerektirmez. Maksat, 
tüketiciye maliyetten aşağı mal satmak değil, maliyet 
üzerinde normal kâr paylarıyla, üreticinin eliyle istih
sal ettiğini tüketiciye intikal ettirmektir. 

Aslında devlet, piyasaları etkin bir şekilde koru
makla görevlidir. Eğer devlet bu görevini yaptığı tak
dirde, pek tabiî ki tüketici de layıkıyla korunacaktır. 
Devlet, devlet olmadığı sürece, tüketiciyi koruyacak 
tedbirler almak hiçbir işe yaramaz. 

Bu bakımdan tüketiciyi teşkilatlandırıp üretimin 
aleyhine gidecek yolu açmanım memleketimizde ge
reği yoktur. Eğer böyle olacak olursa, üretim düşer ve 
tüketim imkânları çok zorlaşır, halk aç kalır. Bu mu
vazeneyi unutmamak gerekir. Kanundaki metin kâfi 
derecede yeterlidir, bendeniz Tasarı taraftarıyım; 
oyumu Tasarı lehine vereceğim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Komisyon.... 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

yerimden çok kısa olarak açıklamada bulunmak isti
yorum, çok kısa. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, zaten o kadar açık 
ki, bakın bu metne bir «Teşkilatlanma» kelimesini ko
yuyorsunuz bir de «Kanunla düzenlenir.»'! koyuyor
sunuz. Artık bunun üzerinde tekrar açıklama.... Bil
miyorum, ama ısrar ediyorsanız hayhay buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Teşkilatlanma ko
nusu müphem karşılandı, onun için vuzuha kavuştur
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, süratle. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Ben önergemi ha

zırlarken Sayın Sabuncu'nun belirttiği şekilde tüketici
nin teşkilatlanmasını vurgulamış değilim. Esasında 
tüketicinin teşkilatlanması, onların bir araya gelerek 
batı ülkelerindeki ismiyle «Tüketici konseyleri» ku
rulmasını amaçlamaktadır. Bu konsey, böyle bir top
luluk tüketicileri aydınlatmak için gazete, mecmua ya
yınlamakta, ürünlerin vasıflarını, fiyatlarını belirtmek
tedir, tüketicilere alış verişlerinde yardımcı olmaktadır. 
Örneğin buzdolabı, on tane marka varsa bunların va
sıflarını ve fiyatlarını belirtir tüketiciye der ki, sana 
şunu tavsiye ediyorum. 

Bunun dışında ev kadınlarının, diğer tüketicilerin; 
sanayi ürünlerinin daha iyi kullanılabilmesi için evler
de, bunların vasıflarının yükseltilmesi için sanayicilere 
tavsiyelerde bulunur, bunlarla iştigal eder. Önergemde 
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bunları sağlamak üzere, tüketicinin teşkilatlanmasından 
bahsedilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
A L Â E D D J N AKSOY — Sayın Başkanım, yerim

den.... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy rica ediyorum, Sayın 

Aksoy bakın söz vermedim, çok rica ediyorum. Sa
yın Aksoy bakım demin Sayın Genc'e söz vermedim, 
Şimdi, önerge üzerinde dört üye görüştükten sonra, 
biz önerge sahiplerine, eğer arzu ediyorlarsa kısa bir 
açıklama hakkı veriyoruz; ama ondan sonra diğer sa
yın üyeler mütemadiyen soru sorarlarsa; Komisyona 
sorulabilir, Sözcüye sorulabilir, fakat önerge sahiple
rine soru sorma konusu esasen Tüzüğümüzde yok. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan Komis
yondan sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum. Komisyon 
Sözcüsü açıklama yapsın, gerekirse, sorunuz varsa so
rarsınız. 

Buyurun Sayın Ergin. 

ANAYASA KOMİSYONU ADİNA FERİDUN 
ERGÎN — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önce bir noktayı açıklamak isterim. Sayın Uzun-
oğlu, Sayın Hamitoğulları, Sayın Sabuncu, Sayın Ak
soy ve Gürtan'la hedef üzerinde görüşlerimiz birleş
mektedir; yani tüketiciyi korumak gerekir. Ancak, tü
keticiyi koruyalım dediğimiz zaman, karşımıza çıkan 
sorular vardır. Bu sorular şunlardır: Niçin tüketiciyi 
korumak gerekiyor, tüketici nasıl korunabilir?.. Niçin 
korumak gerektiğini, daha önce konuşan arkadaşla
rım belirttiler. 

Tüketiciyi kalite bakımından korumak lazımdır, 
tüketiciyi ihtikâra karşı korumak lazımdır, tüketiciyi 
spekülasyona ve dağıtım tıkanıklıklarına karşı koru
mak lazımdır ve nihayet Sayın Hamitoğulları'nın de
ğindiği gibi, tüketiciyi enflasyona karşı korumak la
zımdır. 

Enflasyon konusuna şu anda temas etmeyeceğim; 
ileride maddeleri gelecektir, fakat Sayın Hamitoğulla
rı'nın konuşmasını bizi destekleyici, ileriki maddelerde 
destekleyici kıymetli bir yardım olarak kabul etmek
teyiz. 

Tüketicilerin nasıl korunması gerektiğine gelince, 
bu konuda geçen yüzyıldan beri yaklaşık 150 yıldan 
beri sayısız teşebbüsler yapılmış, tonlarca mürekkep 
harcanmıştır. Tüketiciyi ve bir «Tüketiciler cumhu
riyeti» idealini gözlerinde canlandırmış yazarlara, dü-
şünürilere rastlanmıştır. 

Tüketiciyi nasıl koruyabiliriz?.. En etkili yollardan 
bir tanesi tüketicinin aydınlatılmasıdır. Çeşitli yol
lardan tüketiciye ışık tutmak, kendisine rasyonel ter
cih, seçim olanaklarını duyurmaktır. Maddedeki «Ay
dınlatıcı tedbirler» ibaresi bunun gerçekleştirilmesini 
amaçlamaktadır. Bunun yanında, günümüzde yeni 
gelişmekte olan bir müesesese vardır, bu da tüketicinin 
sigortasıdır. (Tüketicinin, özellikle büyük alımlarda 
zarara uğramasını, aldatılmasını önleyecek yeni yön
temler geliştirilmektedir ve bu yöntemlerin yakın bir 
gelecekte Memleketimize intikal etmesi de temenniye 
şayandır. 

Tüketicinin korunmasında, kendisini örgütlendirme
sinin, teşkilatlandırmasının önemli bir rolü vardır. 
Bu konudaki girişimlerin tarihçesi, bildiğiniz gibi, 
1844 yılına kadar inmektedir. Bu noktayı da Tasarı 
dikkate alarak, «Tüketicilerin kendilerini koruyucu 
girişimlerini teşvik eder.» cümlesini getirmiştir. Bu 
cümle, tüketim kooperatiflerinden başlayarak, tüketi
cinin kendi insiyatifiyle konseyler kurmaya veya baş
ka yollardan kendini savunmaya kadar bütün faali
yeti, her türlü özel girişim önlemini kapsamaktadır. 
Fakat derhal ilave edeyim, tüketicilerin kendilerini 
örgütlendirerek savunmaları, günümüze kadar ancak 
nispî bir fayda temin etmiştir; bunun faydası, fikrin 
çekiciliği, cazibesi kadar verimli olmamıştır. 

Bunun yanında, kanunlarla tüketicinin korunması 
konusuna gelince; elbet Tasarıdaki madde, Devletin 
bu konuda kanun çıkartmasına bir engel teşkil et
memektedir. Bir engel teşkil etmemektedir; ama göz
lerinizi geriye, Cumhuriyetin başlagıcından bu yana; 
1617 olacak eğer yanılmıyorsam kanunun numarası, o 
tarihten bu yana çıkartılmış olan kanunların uygula
masına bakarsak, iyi parlak netice alınmadığını gö
rürüz. 

Tartı hilelerini, mailin karıştırılmasını, yani tağşiş 
edilmesini önleyici müeyyidelere dayanan kanun hük
mü mevcuttur; fakat tatbikatın nasıl olduğunu, sizler 
de benim gibi çok yakından bilirsiniz. 

«Fiyat kontrolü» diyoruz.... Fiyat kontrolünün en 
geniş tatbikatını 1940'dan sonra Millî Korunma Ka
nunu ile gördük. Acaba Millî Korunma Kanunu, fi
yatları tüketici lehine frenleyebilmiş midir, durdu
rabilmiş midir? Kesinlikle hayır. O halde, kanun çı
karmaya kapıyı açık bırakmakla beraber, bu konu
da geleceğin kanun koyucularının ihtiyatlı davran
ması gerektiğine de işaret etmekte yarar görürüm. 

Tüketiciyi korumak için en iyi sonuç alınan iki yol 
vardır: Bir tanesi, (kendisi şimdi içeri girdi, tabiî ko-
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nuşmamın başlangıcını izlemedi) enflasyona karşı ba
şarılı bir mücadele vermektir. Bu konuda maddesi ge
lince Komisyonun, Sayın Hamitoğulları'na bir fatura 
ibraz edeceğini tahmin etmekteyim. Fakat, asıl önemli 
olan, istismarı en kesin önleyen, en iyi örneklerini 
Erhard'ın Almanya'sında görmüş olduğumuz tekelleş
meyi önleyici, rekabeti yaşatıcı, yürütücü tedbirlerdir. 
Devlet dilerse, hemen bütün memleketlerde olduğu 
gibi, Türkiye'de de kartelleşmeyi ve monopolleşmeyi 
önleyebilir. Kartelleşme ve monopolleşmenin önlenme
siyle, tüketicinin iktisat tekniği bakımından, gerçekten 
etkili bir korunma olanağı bulabileceği kuşkusuzdur. 
Ben bilhassa ümidimi, tekelleşme aleyhinde izlenecek 
politikaya, kanun çıkartarak veya çıkartmayarak, bağlı 
görmekteyim. 

Verilmiş olan önergeye gelince; bu önergenin şah
sen yapmış olduğum izahatın, yapmış olduğum açık
lamaların ışığında maddeye fazla bir şey ilave etti
ğini düşünmemekteyim. Biz, yalnız kanunlara güven
miyoruz; fakat kanunlarla tüketicinin korunmasına ka
pıyı açık bırakmaktayız ve tüketicinin kendisini teş
kilatlandırmasına. gelince; maddedeki «Kendilerinin 
girişimlerini Devlet teşvik eder,» ibaresiyle bu talebi 
de cevaplandırmış olduğumuzu tahmin etmekteyim. 

Saygılarla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergin, bir - iki soru var zan
nederim.... 

Sayın Aksoy, sorunuzu soracak mısınız. 
ALÂEDDtN AKSOY — Vazgeçtim Sayın Baş

kanım. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, Sayın Ho

camdan 2 soru sormama izin veriniz lütfen. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürtan. 
HAYATÎ GÜRTAN — Üreticinin aynı zamanda 

çok yönlü bir tüketici olduğunu kabul buyururlar mı? 
Birinci sorum bu. 

İkinci sorum: Tüketiciyi korumanın üreticiye za
rar verdiği, üreticiyi raihatsız ettiği gibi, bir yanlış 
anlam ortaya çıkar gibi geldi konuşmalarından; böy
le bir olaya inanırlar mı, bunu kabul buyururlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Birinci soru bu Sayın Ergin. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, mü

saade buyurursanız bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu buyurunuz. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

Sayın Sözcü, tüketicinin korunmasının mevzuatla, ka
nunla sadece mümkün olamayacağını ve bunun uy
gulamalarla da tamamlanabileceğini ve kanuna gerek 

bulunmadığını ifade buyurdular. O halde bir sual yö
neltmek istiyorum: Bu zamana kadar saha boştu ve 
Devletin denetimini, elini kolunu bağlayan her hangi 
bir engelleyici mevzuat yoktu. O halde neden Ül
kemizde bu konuda bir kanun veya mevzuat oluştu
rulmamıştır? Bunu açıklamasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, önce söz ver

diğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sırasında elbette vereceğiz Sayın 
Genç. 

KAMER GENÇ — Efendim, dün burada bir 
arkadaşımız Komisyon Sözcüsünden bir soru sordu: 
«Siz bu maddeyi hazırlarken işçilerin görüşünü aldınız 
mı?» dedi. Komisyon Sözcüsü: «Ben bu soruya cevap 
vermem» dedi. Başkanvekilim; «Gidin koridorda size 
cevap versin» dedi. 

BAŞKAN — Efendim, dünkü görüşmeyi bir ta
rafa bırakalım. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, müsaade 
edin sözümü kesmeyin lütfen. 

BAŞKAN — Soruyu sorun lütfen. 
KAMER GENÇ — Soruyu soracağım Sayın Baş

kanım, açıklayarak soruyorum efendim. 
Yine bir arkadaşımız çıktı dedi ki, «Bu Anayasayı 

tenkit edenler anarşiyi tahrik edenlerdir» dedi. Buna 
da açıklama hakkını vermediniz, teşekkür ©derim. 

Sorum şu Sayın Başkanım: Şimdi, bana göre bu 
Anayasa Taslağında birbirine çok aykırı hükümler 
var. 

60 inci maddede «Piyasaların denetimi» var. Bura
da diyorlar ki, «Devlet, özel teşebbüs faaliyetlerine 
tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek koşuluyla mü
dahale eder.» 

51 inci maddede «Kanun, ancak kamu yararı, 
millî ekonominin gerekleri ve sosyal amaçlarla özel 
teşebbüs hürriyetine sınır getirebilir,» deniliyor. 

61 inci madde ise «Devlet tüketiciyi korur» diyor. 
Şimdi bu üç maddeyi bir arada incelediğimiz za

man, acaba bu getirdiğiniz maddeyle bir fiyat kont
rol mekanizmasını getirebilecek misiniz Sayın Hocam? 
Bugün müstahsilden 10 liraya alınan domates bü
yük şehirlerde 70 liraya satılmaktadır. Bu durum ön
lenebilecek midir? 

Bir de «Aydınlatıcı bilgiler verecek tedbirleri alır,» 
diyorsunuz. Acaba bu tedbirler, fiyatlar hakkında bir 
broşür bastırılıp da tüketiciye dağıtma seviyesinde dü
şünülmüş bir tedbir midir, yoksa başka bir şey midir? 
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Bir başka konu da «Tüketicilerin kendilerini ko
ruyucu girişimlerini teşvik eder.» diyorsunuz. Yani 
bu liberal ekonomi sistemine ters düşmüyor mu? 
Bu konularda cevabınızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Ergin buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 

ERGİN — Efendim, birinci soru; «Üretici aynı za
manda tüketici midir?..» Soru sahibi aziz arkadaşımın 
cevabını, sormadan değerlendirmiş olduğunu tahmin 
ediyorum; dünyada tüketici olmayan insan yoktur. 
Dolayısıyla, üreticilerin menfaati iki cephelidir. Birin
ci cephe, üretici olarak, yani gelir ve üretim yaklaşı
mından faaliyetleri. İkinci cephe de, kazançlarını ve 
gelirlerini kendi refah seviyelerine göre düzenlemeleri, 
yani bir tüketici sıfatıyla yaptıkları faailiyet. 

Tüketiciyi koruyucu tedbirlerin üreticiye zarar ve
rip vermemesi; yani birinci sorudaki bu iki yaklaşımın 
denkleştirilmesi konusuna gelince. Burada «zarar» 
kelimesinin anlamı üzerinde mutabık kalmamız la
zımdır. Eğer, satılan mal ihtikâr fiyatına satılıyorsa, 
satılan mal, bir kartelin, bir monopolün fiyat etiketi
ni taşıyorsa, o vakit yapılan müdahalenin üreticiye bir 
kayıp verdirmesi, memleketin genel menfaati icabıdır. 
Ben' bunu «zarar» kelimesi kapsamına almamaktayım. 

Tüketiciyi koruyucu tedbirlerde de, şüphesiz eski
den Azteklerde, İnkalarda gördüğümüz gibi, aşırı bir 
baskıyla üreticiyi nefes alamamak durumuna getirmek 
söz konusu değildir. Burada bir parça Sayın Genc'in 
de sorusuna değinme vaziyeti vardır. Esas olan, üre
timin en uygun seviyeye, optimal seviyeye çıkarılması 
ve bu en uygun üretim seviyesinin arz ve talebine gö
re teşekkül edecek rekabet fiyatını korumaktır. Re
kabet fiyatını koruduğunuz müddetçe, tüketiciyi de 
korumuş oluruz; üreticiyi de meşru yoldan kazanç te
mininde Devletin himayesi altına almış olabiliriz. 

Sayın Uzunoğlu'nun ifadesinden anlıyorum ki, bir 
noktayı gerektiği gibi açıklayamamışım. Benim «Ka
nun çıkarmaya gerek bulunmadığını söylediğimi» ifade 
ettiler. Ben bunu söylemedim; tam tersini söyledim; 
kanun çıkartılmasına kapı açık bırakılmaktadır, fa
kat tüketicinin himayesi kanun kuvvetiyle daima te
min edilemez dedim ve bunun da örneklerini vermiş 
bulunmaktayım. 

«Mevzuatın niçin bugüne kadar bu yönde oluştu
rulmamış olduğu» hakkındaki soruya ise, Komisyonun 
muhatap bulunmaması gerektiğine inanıyorum. Bu so
ruyu geçmiş hükümetlerden sorarlarsa, belki onlardan 
cevap alabilirler. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Aynı anlamda sor
muştum soruyu Sayın Ergin. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim?.. Sayın Ergin, 
tamam mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 
ERGİN — Sayın Genc'in sualine müsaade ederseniz 
iki cümle ile cevap vereyim. 

Bu üç madde arasında bir çelişme yoktur. İktisat 
politikası çok hedeflidir, çok yanlıdır ve bu hedefler 
ilk bakışta birbiriyle bağdaşmaz gibi görünür. Poli
tika sanatı demek, bu ayrı yönlü hedefler arasımda den
ge kurmaktır. 

Sayın Kamer Genc'in sorusunu benden çok daha 
veciz bir şekilde, zannedersem 1937'de Atatürk ce
vaplandırmıştı. Demişti ki, «Mutlak zaruret olmadık
ça piyasalara müdahale edilmez; ancak hiçbir piyasa 
da başıboş bırakılmış değildir.» O halde, ister fiyat 
kontrolü yaklaşımından olsun, ister sosyal amaçlar ba
kımından olsun, ister aydınlatıcı faailiyet olsun (Bu 
aydınlatıcı faaliyette broşürlere şahsen fazla inanma
maktayım) daha etkili yöntemler de mevcuttur, daha 
etkili media araçları da vardır ve bunların Batı ülke
lerindeki örneklerini Sayın Genç gözünün önüne ge
tirecek olursa, sorusunun cevabını alacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon önergeye katılmı

yor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum: Dikkate alınmasını kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler.... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Söz isteme konusunda küçük bir açıklama yap
mak istiyorum: 

Değerli üyeler; 
Önerge veren sayın üyeler önergelerini açıklıyor

lar. Dört sayın üyeye söz veriyoruz ve dört sayın üye 
görüşlerini belirtiyorlar. Sayın üyeler görüşlerini be
lirttikleri zaman, diğer dinleyen üyelere, o sayın üye
ye sual sormak hakkı yoktur Tüzüğümüzde. Soru, 
ancak Hükümete ve komisyona sorulabilir. Onun için, 
üyelerin karşılıklı görüşmelerine ve münakaşalarına 
imkân vermek suretiyle, en önemli görevimiz olan 
Anayasayı büyük bir anlayış havası içerisinde müza
kere ederek çıkarmamız gerektiği için, üyelerin birbir
lerine zaten Tüzükte olmayan soru sorma konusuna 
Başkanlık kesinlikle karşı çıkıyor. Bunu, konuşmaları 
kısıtlama veya söz isteyenlere söz vermeme şeklinde 
anlamamanızı rica ederim. 
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Değerli üyeler; 
61 ile 62 nci maddeler arasında yeni bir madde 

teklif ediliyor. 
Önce 61 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Bu teklif edilen maddeyle ilgili iki önerge var, 

ikisini de sırayla okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının «Tüketicilerin korunması» başlığını ta
şıyan 61 inci maddesinden sonra aşağıdaki düzenle
menin yeni bir madde olarak metne ilavesi husu
sunun görüşülmesini takdirlerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cemil ÇAKMAKLI Zeki ÇAKMAKÇI 

D. İşletmelerin gözetilmesi. 
Devlet, iktisadî yapının temel unsurları olan ka

mu ve özel kesim işletmelerinin verimlilik esasına gö
re kurulmasını ve işletilmesini sağlayacak tedbirleri 
alır. 

Kamu ve özel kesim işletmelerini verimli ve iktisa
dî büyümeye katkıda bulunacak hale getirecek düzen
lemeler kanunlarla yapılır. 

Sayın Başkanlığa 
ıTasarıının 61 inci maddesinden sonra «Tasarrufla

rın korunması» başlığı altında aşağıdaki biçimde yeni 
bir madde tedvininin görüşülmesi hususunu takdirleri
nize arz ederiz. 

Saygılarımla. 
Cemil ÇAKMAKLI 

«Tasarrufların korunması 
Devlet tasarrufü*teşvik eder ve korur. 
Devlet, tasarrufların doğrudan doğruya veya işlet

me mülkiyetine iştirak yoluyla tarımsal veya sınaî 
yatırımlara yönelmesini kolaylaştıracak önlemleri alır.» 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çakmaklı. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Dün bir nebze izah etmeye çalıştığım gibi, Ana

yasanın bu bölümünde ekonomik ve sosyal hayatın 
düzeninin bir genel kural ve bu genel kuralın ayrın
tılarını düzenleyecek biçimde ele alınması gerektiğini 
arz etmiştim. 

Bugün, dün akşam görüşülen, Komisyona geri alı
nan genel kural, piyasaların düzenlenmesiyle ilgili 
maddenin görüşülmesi ve tüketicinin korunmasından 
sonra, ekonomik ve sosyal hayatın düzeniyle ilgili ve 
ülkemizi bugüne kadar iktisadî büyümeden alıko
yan peşpeşe iki konuyu da dikkatlerinize sunmak isti-
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yorum. Bunlardan birincisi, önce müsaade ederseniz 
onu arz edeyim, millî tasarruf meselesi : 

Amacı, iktisadî büyüme olan bir ülkede, iktisadî 
büyümenin belli ve temel esaslarından birisi de, millî 
tasarruflardır. Bildiğiniz gibi, bir ülkenin «gayri safi 
millî hâsıla» diye ifade edilen, parasal anlamda ifade 
edilen büyüklüğünü, belli bir anlamda dolaşan para 
ile de ilgilendirmek gerekmektedir. Piyasada mevcut 
fonların bir kısmını devlet, bütçe sistemiyle denetimi 
altına almakta, bir kısmını da bir dolaşım sistemi olan 
bankalar sistemiyle kontrol etmeye çalışmaktadır. An
cak, asıl iktisadî büyümeye yönlendirilecek kaynak 
da, vatandaşın elinde bulunan tasarruflardır. 

Türkiye'de, geçen sene 8,5 milyar lira olarak 
planlanan gayri safi millî hâsılanın yaklaşık 10 ay
lık bir dönem için 1 trilyon 800 milyarı bütçe sistemi 
içindeydi ve çok büyük bir kısmı da vatandaş elin
de iktisadî büyümeye yönlendirilmesi çok güç olan 
tasarruflar biçiminde durmaktadır. Aslında, yıllardır 
Türkiye'nin en büyük talihsizliklerinden birisi de, bu 
tasarrufların yatırımlara yönlendirilememesi meselesi
dir. 

Müsaade ederseniz bu talihsiz hadisenin, yani eko
nomik büyümemizin temel tıkaçlarından olan millî ta
sarrufun yatırımlara yönlendirilememesi hadisesini hep 
beraber görelim. 

Çok yakın geçmişte gördük ki, bir ülkede millî ta
sarrufu, toplam tasarrufu, reel değerleri temsil etme
yecek biçimde şişirmişsek; yani ülkedeki reel değer
den daha fazla temsil eden bir para hacmini ortaya 
çıkarmışsak, büyük ölçüde bir yanıyla «enflasyon» 
dediğimiz bir hadise ortaya çıkıyor ve eğer bu tasar
rufları biz amaçlı hale getirmezsek; yani bu tasarruf
ların nereye gideceğini ekonomide gösteremiyorsak, 
bu sefer bu iş katmerleşiyor ve bu tasarruflar vur
dukları yeri yıkan bir serseri paraya dönüşüyorlar. 

İşte, geçmişte 24 Ocak Kararları diye bilinen bir 
hadise, bu enflasyon sebebi parayı toplayıp, yüksek 
faiz hadli para politikası aletiyle toplayıp kontrol al
tına almaya çalıştı. Ancak, parayı göndereceği yer
leri iyi düzenleyemediği için, yüksek faiz vererek yön
lendirdiği tasarruflar sonunda, bizzat tasarruf sahibi
ni mağdur eden, bizzat ekonomiyi ve Devleti güç du
rumda bırakan bir mekanizmaya dönüştüler. 

Demek oluyor ki, sıcak geçmişten de hatırlaya
cağımız gibi, iyi yönlendirilemeyen millî tasarruf, eko
nomide her zaman ekonominin avantaj olan kesimini 
büyük bir dezavantaja, büyük bir sıkıntıya dönüştür
mektedir. İşte bütün bu nedenlerle, tasarrufu yatırıma 
yönlendirecek köprüyü kuramıyorsa bir ülke, onun 

— 639 — 



Danışma Meclisi B : 136 26 . 8 . 1982 O : 1 

yolunu bulamıyorsa, her halde iktisadî büyüme şansı 
da, demokratik yollarla iktisadî büyüme şansı, hiç 
olmazsa yok oluyor demektir. 

Bu nedenle, tasarrufların yatırımlara yönlendiril
mesini temin edecek bir düzenlemeyi yapmak zorun
dayız. Bunun hiçbir iktisadî sistemle, hiçbir hükü
met politikasını kısıtlayıcı yapıyla, mekanizmayla il
gisi yok. Tasarrufların yatırıma gönderilmesi hadise
si çok genel ve hükümet politikalarını bağlamayan 
bir mekanizmadır. Bu nedenle, pek çok ülke anaya
sasında görüldüğü gibi, mesela italyan Cumhuriyeti 
Anayasasında, genel görüşmelerde arz etmiştim, bu 
konu benzer biçimde düzenlenmiştir. Yani devlete 
tasarrufları teşvik etme ve koruma görevi veriliyor, 
daha sonra bu tasarrufların yanlış yerlere değil, iddi-
hâra değil, spekülasyona değil, altına değil, toprağa 
değil; ama yatırımlara, iktisadî büyümeyi sağlayacak 
yatırımlara gitmesini sağlayacak bir görev devlete, 
ya da topluma bir hedef verilmek istenmektedir ana
yasalarda da. Türk toplumunun buna fevkalade ihti
yacı vardır. 

Tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesi hadise
sinin önce teşvik edilip korunması, bilahara yatırım
lara yönlendirilmesi hadisesi, pek iyi anlaşılamasa da 
bu ülkenin temel tıkaçlarından birisidir. Tekrar edi
yorum ve altını çiziyorum, eğer bu yapılamazsa, geç
mişte yaşadığımız gibi, banka, banker hadiseleri ve 
bugün yaşamakta olduğumuz gibi, paranın altına yö
nelmesi, altının getirilmesi için döviz karaborsasının 
doğması gibi, iktisadî büyümeye son derece ters ha
diseler durmadan devam edegelecektir. 

Bu nedenle, ülkemizde görünür görünmez biçim
de var olan iddihâr edilmiş millî tasarrufun, önce 
teşvik edilip korunmasını, daha sonra piyasa meka
nizmasının içine sokulup, yatırımlara yönlendirilme
sini teşvik etmek zorundayız. Bu, basit bir mesele 
değildir, bir hükümet politikası meselesi değildir. Ör
nek de verdim, pek çok gelişmekte olan ülke, bir
takım göstergelerle bizden gelişmiş sayılan pek çok 
ülke; örneğin İtalya bunu yapmıştır, Türkiye de yap
mak zorundadır diye düşünüyorum. 

Bu nedenle, Sayın Komisyonun «iktisadi ve sos
yal hayatın düzeni» bölümünde bu düzenin temel 
unsurlarından birisi olan üretim faktörlerinden, kla
sik anlamda, iktisat talebelerinin ilk öğrendiği üretim 
faktörlerinden birisi olan sermayenin bir bölümünü teş
kil eden millî tasarrufun, bir müeyyideye, bir yönlen
dirici hedefe bağlanması fevkalade önem taşımakta
dır. Çünkü, emek faktörünün belli biçimde teşkilat
lanmasını Anayasa üzerine almıştır. Sermaye faktö

rünün büyük ölçüde toplumsal, global anlamda temsil 
eden millî tasarrufu da yatırımlara yönlendirmek, bir 
Anayasal statüye kavuşturmak, her halde bir ayrıntı 
düzenlemesi değildir; özellikle bunu da belirtmek is
tiyorum, son derece önemli genel bir meseledir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Biraz sonra öteki önergede de, bunun gideceği 

yerlerin, işletmenin durumunu kısaca size arz etme 
imkânını zannediyorum bulabileceğim. Saygılar sunu
yorum ve bu önergenin Komisyonca dikkate alınmasını 
sağlamanızı rica ediyorum. 

Arz ederim. 

HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 
Önerge sahibi sayın iki arkadaşımın, Anayasa hük

mü olarak buraya getirmek istedikleri teklifin, gene
linde bir Anayasa hükmü olmaktan ziyade, hükümet
lerin programına girebilecek nitelikte olduğunu belir
terek söze başlamak isterim. 

Eğer, Anayasa hükmü olarak tasarrufların teşviki 
şeklindeki bir anlamda birleşmek mümkün olur ise, 
zannediyorum ki Anayasaya ekonomi açısından bir 
renk vermiş durumuna düşeceğimizden korkmakta
yım. Güdümlü bir ekonominin bizim Anayasada yer 
almayacağı kanaatindeyim; tasarruflar, zaman gelir 
ki teşvike mazhar olur, zaman gelir ki tüketim teşvi
ke mazhar olur. Bu ekonomi anlayışı içinde, uzun sü
reli hayatı olmasını dileyeceğimiz bir Anayasanın, ta
sarrufların teşviki şeklindeki bir anlayışla pekiştirilme
si ve bu tasarrufların gideceği yerlerin dahi bugün
den belirlenmesi; benim anladığım kadarıyla, Türk 
ekonomisinin bu Anayasa içindeki yerine pek uyma
maktadır. Ne karma ekonomiye, ne de liberal eko
nomiye yatkın olan serbest piyasa nizamına dönük 
olan, iş hayatına yatkın olmayan bir husustur. 

Kaldı ki, ekonomide bunların tecrübeleri de ya
pılmıştır. Çok kısa süre önceler, hükümetler kendi 
programları gereği olarak bu memlekette tasarrufları 
teşvik etmişler, filhakika gideceği yerleri tam isabetle 
seçememiş olmalarına rağmen; yanlış uygulamalarla, 
bugün hatırlanması dahi istenmeyecek olan çok deği
şik sonuçlara varılmıştır. Bunlara yeniden, Anayasa
dan kuvvet alarak imkân vermemenin ve bu önerge
nin kabul edilmemesini, bu yolda oy kullanılmasını 
rica edeceğim. 

Saygılar efendim. 

/ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
AYDEMİR AŞKIN — Aleyhinde söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın buyurun. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Cemil Çakmaklı'nın önerilerinin yeri bakı
mından aleyhinde konuşacağım, esprisi bakımından 
aleyhinde olamam; çünkü önümüzdeki Tasarının, ya
ni plan ile ilgili 160 inci maddenin ikinci fıkrası ay
nen şöyledir : «Planda millî tasarrufu artırıcı, yatı
rım ve istihdamı geliştirici önlemlere ve yatırımlarda 
toplum yararları ve gereklerine öncelik verilir.» 

Bir Anayasa Tasarısında planın hedefleri, amaç
ları ve anlayışı içerisinde bu yer almışsa, aynı konu
nun bu defa «Sosyal ve ekonomik hayatın düzen
lenmesi» içerisine getirip konulması, bir ikilik yarata
caktır. Dolayısıyla, Türkiye'de, doğrudur, gerçektir, 
tasarrufların teşviki ve yönlendirilmesi, başka bir de
yişle, Türkiye'de tasarrufların yatırımlara aktarılması 
işi başarılamamıştır. Türkiye'de tasarrufların mevdu
ata dönüştürülmesi, yatırımlara yönlendirilmesi için 
yeterli imiş kanısı yaygınlaşmıştır ve bu kanı, bir çok 
hükümeti yanlış politikalar izlemeye sevk etmiştir. 
Halbuki, tasarrufların mevduata dönüştürülmesi de
mek; mevduatın likiditesinin derecesi dikkate alınır
sa, her an spekülasyona hazır, herhangi bir yerde 
meydana çıkacak ufak fiyat farklılıkları dolayısıyla, 
büyük seyyar fonların bir taraftan bir tarafa akması ve 
piyasadaki dengeyi bozması anlamını taşır. Bu neden
ledir ki, buna içtenlikle inandığım içindir ki, İktisadî 
işler Komisyonu da çok iyi hatırlayacaktır değerli ar
kadaşlarım; Sayın Başbakan, bizim Komisyonumuza 
şeref verdiklerinde, kendilerine aynı şeyi söyledim : 
«Siz, piyasadaki seyyar fonları, kara para adı ile mev
duata aktarmayı başardınız; ama bunu siz eğer sa
nayiye yatırımlara aktarıp nötralize etmezseniz, Tür
kiye'de her an bu paralar yeni sorunlar yaratabilir.» 
demişimdir; bunu da huzurlarınızda tekrar etmek im
kânını bulduğum için memnunum. 

Dolayısıyla, Sayın Çakmaklı'nın, tasarruflara önem 
verilmesi konusundaki önergelerine katılıyorum. Bu 
önergelerini 160 inci maddede tekrarlarlarsa destek
leyeceğim; fakat yeri burası değildir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
TÜLAY ÖNEY — Lehte konuşmak istiyorum 

efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
. TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, tamamen Sayın 
Aşkın'ın söylediklerine katılıyorum, önergenin fıkrası 
itibariyle tamamen destekliyorum. Türkiye'de son de
rece önemli bir olay; millî tasarruflar artırılmaksızın 
ekonomide hiçbir şey yapmak mümkün değildir ve 
bugüne kadar bu sorun çözülememiştir. Banka mev
duatlarının artması, millî tasarrufun artması, yatı
rımlara kanalize olur demek değildir. Sayın Çakmaklı' 
nın önergesi çok önemli bir noktayı gündeme getir
miştir; fakat, eğer Komisyon öngörürse 160 inci mad
dede daha genişliği ile şimdi bu önergede yer alan 
hükmün oraya dahil edilmesi uygundur. Tekrarla
mak istemiyorum vakit alıp, Sayın Aşkın'a tümü ile 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım izin ve

rirseniz bunlar birbirine bağlı iki önergedir. Bunlar, 
tasarrufların yönlendirilmesi ve gidecekleri yerlerin, 
yani yatırım yerlerinin, işletmelerin düzenlenmesiyle 
ilgilidir. Eğer, izin verirseniz bu önergeyi de kısaca 
açıklayayım. Komisyon ister burada, ister başka bir 
yerde dikkate alır. Çok, uzamasın diye ben bunu 
teklif ediyorum; bunu da kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bunu neticelendire
yim, rica edeyim. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 
ERGİN — Hayır, katılmıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önerge iki ay
rı hükmü kapsamaktadıı. Birincisi; kamu sektöründe 
ve özel kesimde verimliliğin artırılmasıdır, özel ke
simde olsun, kamu sektöründe olsun verimlilik ka
nunla artırılmaz. Verimlilik, işletme rasyonelliği müte
şebbisin ekonomide oynadığı, oynayabileceği role bağ
lıdır. Eğer bir kanunla kamu sektörü işletmelerinin 
verimliliğini yükseltmek ve bunları zarardan korumak 
mümkün olsaydı, emin olunuz... 

BAŞKAN — Sayın Ergin, biz bu tasarrufla ilgili, 
tasarrufun korunmasıyla ilgili önergeyi görüşüyoruz... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 
ERGİN — Sayın Başkan, aynı önerge içinde iki hü
küm birden vardı; bir tanesi 63 üncü madde olarak 
teklif ettiğiniz verimlilik meselesi... 

BAŞKAN — iki ayrı önerge var; birincisini görü
şüyoruz şimdi, diğerini bilahara görüşeceğiz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 
ERGİN — Şimdi ikinci olarak verilen tasarruf ko
nusuna gelince : İktisat siyaseti zamanına göre tasar-
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rufu korumaya yöneliktir, zamanına göre tüketimi 
teşvik etmek zorunluluğunda kalır. Sayın Cemil Çak
maklı arkadaşım Keynes'in sisteminin depresyon za
manlarındaki hedeflerini ve önerdiği teknikleri hatır
larsa sorunun cevabını orada bulacaktır. 

Tasarrufların işletme mülkiyetine ortak olmak üze
re kullanılmasına devletin müdahale etmesi yahut 
yön göstermesi ise, benim tehlikeli ve hatta zararlı 
bulduğum bir tedbirdir. Sebebi, yakın geçmişe baka
lım; 1960'lı yılların başlangıcında bir altın çerçeve 
içinde tasarruf sahiplerine en iyi bir yatırım olarak 
Ereğli Demir ve Çelik işletmeleri gösterilmiştir. Ama 
bu işletme 10 yıldan fazla bir zaman tasarruf sahi
bine senede brüt % 6'dan fazla getirmemiştir. Bir bakır 
çerçeve içinde sunulmuş olan Karadeniz Bakırları İşlet
mesine gelince, yahutta Etibank'ın ilanlarla destekle
yip takdim ettiği civa işletmelerine gelince; sonuçla
rın ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla dev
letin ben, tasarruf erbabına yatırım konusunu göster
me mesuliyetini üstüne alarak teşvik önlemleri alma
sında da bir fayda görmemekteyim. Komisyon da 
bu kanıdadır tahmin etmekteyim. 

Tasarrufu yönlendirme konusuna gelince; ancak 
Sermaye Piyasası Kanunu yılını yeni doldurmuştur. 
Devlet belki faiz politikasıyla ve birçok yabancı ül
kelerde yapıldığı gibi sermaye piyasasına devlet tah
villeri ve Hazine bonoları sunarak tasarruf sahibine 
bir gelir ve güven sağlayabilir. Fakat kanunla himaye 
etmek istemesi her zaman arzulanan sonucu temin 
etmemektedir. 

Bu itibarla Sayın Başkan, Komisyon önergeye 
maksadını, esprisini benimsemekle beraber katılama-
maktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Sayın Çakmaklı, önergeyi geri alıyor musunuz, 

yoksa oylatayım mı efendim?.. Çünkü 160 inci mad
de üzerinde görüşmeler yapılırken de bu önergeyi ve
ya bu teklifi yapmanız mümkün olabilecektir. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, bir tek
lifim var, görüşmeyi kolaylaştırmak için söylüyorum; 
iki satırla bu tasarruf ve işletme hakkındaki meseleyi 
iki ayrı önergemiz üzerinde açıklama imkânı verir
seniz... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi artık ona bir imkân 
veremeyeceğim. Çünkü önergenizi vermişsiniz, bunu 
işleme koymak zorundayım. Katılmadıklarına göre 
oylatacağım o halde. 

Değerli üyeler; 
Sayın Çakmaklı'nın bu önergesine Komisyon ka

tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Diğer bu araya konmak istenilen ikinci önerge
niz üzerinde açıklama yapacak mısınız Sayın Çak
maklı?.. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıde

ğer arkadaşlarım; 
Bu önemli konuda söz almak gerçekten bir gö

revdir diye düşünerek huzurunuzu işgal ediyorum. 
Tüm yanlış anlamaları peşpeşe iki önergeyle berta
raf etme şansı da belki doğacaktır. 

Diyoruz ki, bir ülkede millî tasarruf, toplam ta
sarruf iki türlü yol çizer; birincisi ya doğrudan doğ
ruya yatırıma gider ya banka, banker sistemini dola
şır mevduat olur, oradan yatırıma gider. Yani ikti
sadî büyümeye bu kaynak iki yoldan girer. 

Ülkeler gelişme zamanlarına göre bu aleti farklı 
biçimde kullanmışlardır. Almanlar ikinci Dünya Har
binin sonundan sonra büyük ölçüde doğrudan tasar
rufları yatırımlara göndermişlerdir. Bugün her dokuz 
Almandan biri Deutsche Banka ortaktır, Volkswa-
gen'in 200 bin ortağı vardır, Almanya'nın elektrik te
keli Ervien'in 160 bin ortağı vardır. Dolayısıyla bu 
kısa örnek gelişmekte, büyüme aşamasındaki bazı ül
kelerin tasarrufu nasıl kullandığına dair bir örnektir. 
Bizim ülkemizde her şeyde olduğu gibi, pek çok ko
nuda olduğu gibi (Dün bahsettim) çocukluk hastalığı 
fazlaca yaşanmaktadır. Tasarrufla üretim arasındaki 
ilişkide de bu yaşanmıştır. 

İş Bankasını Büyük Atatürk küçük tasarruflarla 
kurdurmuştu, daha sonra bildiğimiz mekanizmaya dö
nüştü ve bu küçük tasarrufla yatırım arasındaki iliş
kiyi kurmak Türkiye'de kaynak yetersizliğiyle izafe 
edilebilecek bir seyir göstermiştir. Daha sonra ta
sarruf yokluğundan devlet ekonomisine geçilmiş ve 
sektör bankalarına kadar varılmıştır. 

Diyeceğim şu : Bizim ülkemizde iktisadî büyüme 
temel amaç olduğuna göre tasarrufların mutlaka üre
time doğrudan gönderilmesi zorunlu bir hadisedir. 
Bunun, Sayın Seçkin'in dediği gibi olayı engelleyici 
yanı yoktur. Banker rezaletini, banker hastalığını bu 
ülkede biz bu düzeni kuramadığımız için yaşadık. Ta
sarrufu mevduat yapmak yetmemektedir; tasarrufla 
üretim arasındaki bağı direkt kurmak gerekmekte-

— 642 — 



Danışma Meclisi B : 136 

dir. işte, bu maddenin temel amaçlarından birisi de ı 
buydu. 

ikincisi; peki, üretime gönderelim... Hangi üreti
me gönderelim?.. Bugün Türkiye'nin yaşadığı dramı I 
iki dakikada gözönüne getirelim : Biz son 20 yıldır 
20 milyar dolar dış borç aldık, 15 milyar dolar işçi I 
dövizi getirdik ve tarımımızın yarattığı katma değeri I 
bugün gördüğümüz işletme düzenimize, sanayi düze- I 
nimize verdik. Fakat bu sanayi düzeni yanlış ku- I 
rulduğu için; kuruluş yeriyle yanlış, teknolojisiyle I 
yanlış, ölçeğiyle yanlış, üretimiyle yanlış olduğu için I 
aldığı tüm bu imkânları, Türkiye'nin aldığı dış borç- I 
lan da yutarak bir fabrika, bir fabrika daha kurama- I 
dik. Sanayi verimsizdir; tümüyle iyi planlanmadığı I 
için verimsizdir, tşte, eğer siz bu aldığınız paraları I 
böyle bir sanayie gönderirseniz, bunun geri dönüşü I 
yoktur. Bankerde batacağına sanayide batar. Sayın I 
hocamın söylediği doğrudur; Ereğli Demir - Çelik- I 
ten gelmez. Çünkü Türk sanayisinin strüktüründeki, I 
yapısındaki bozukluklar tasarruf sahibini zaten istis- I 
mar etmektedir. Geçmişteki küçük faizlerle alınan, ban- I 
kalara verilen krediler nereye gitti?.. Orada tasarruf I 
sahibi istismar edilmedi mi?.. Edildi. Ucuza alman I 
para ucuz sanayi kaynağı oldu. Belki bunun çaresi de I 
yoktu. Çünkü sanayii yanlış kurarsanız, bankaya ucuz I 
faizle para alıp ucuz faizle sanayie aktaracaksınız, teş- I 
vik tedbirleriyle sanayii yaşatacaksınız. Bu sanayiin I 
yaşama şansı yok. I 

İki şeyi peşpeşe yapmak zorundayız; (Bu önerge- I 
ler ona matuftu) I 

1. Kaynak göndereceğimiz sanayiin strüktürel bo- I 
zukluklarını gidereceğiz, yapısını düzelteceğiz, verimli I 
hale getireceğiz, (tşte bu, şimdi görüştüğümüz mad- I 
de buna ilişkindir) I 

2. Bu verimli hale gelmiş yere tasarruf gönde- I 
rip, onun sahibine geri dönmesini sağlayacağız. Bir I 
ekonomik sistem başkaca izah edilemez. Bunun ne I 
Kenyes'le, ne Freidman'la ne başka bir modelle ala- I 
kası vardır. Onlar dar zamanların modelleri. Ancak, I 
bu ekonominin temel kuralıdır. Bir nokta daha. I 

Bazen tasarruf teşvik edilir, bazen tüketim teş- I 
vik edilir. Aslında bu mekanizmanın özü de aynıdır. I 
Dolaşım sistemi. Biri büyüme sistemini öne alan bir I 
modeldir; birisi kapasiteler oluştuktan sonra, kapa- I 
sitenin yaşamasını sağlayacak sistemi ayakta tutma I 
mantığıdır. Ancak, bizim gibi ülkeler, Türkiye gibi I 
ülkeler, (çeşitli rakamlar veriyorlar başka ülkelerle I 
aramızdaki farkı gözetmek için, son derece uzun müd- I 
detlerde herhalde, temenni etmiyoruz öyle olmasını) | 
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kurulu kapasitesini artırmaya, tasarruflarını yatırım
lara göndermeye mecburdur. Hiç hayal kurmaya
lım. Türkiye'de tüketimi teşvik edecek, bu kadar ku
rulu kapasite açıkları varken, bu kadar belli boşluk
larımız varken, tüketimi teşvik edscek mekanizma her 
halde gelişmekte olan ülkelere göre değildir. Bu ayrı 
tartışma konusu, oraya daha sonra ilgililerle beraber 
görüşerek geliriz. 

Şunu söylemek istiyorum saygıdeğer arkadaşla
rım: 

'Burada dikkate alınır, alınmaz o önemli değil; 
ama biz bir Anayasa yapıyorsak; tekraren söylüyo
rum. Bu Anayasanın, bugüne kadar hükümetlerin 
yazboz tahtası ettikleri, birinin çukuru kazıp, diğeri
ni doldurduğu bir ülke haline getirecek, yani hükü-
meetlerin oyuncağı bir ülke olmayacaksa Türkiye; 
nasıl devlet siyaseti üzerinde kafa yoruyorsak, eko
nomi üzerinde de, hükümetlerin üzerine çıkarılacak 
birtakım kurallar vardır. iBunu ekonomistler çok iyi 
bilmektedir. Bu kuralları, bu hedefleri vermek zo
rundayız. İşte, bunlardan birisi; Türkiye'nin büyük 
talihsizliği olan kurulu kapasitenin, mevcut işletme 
düzeninin verimli hale getirilmesidir. Yenilerinin bu 
anlayışla kurulmasıdır. Son derece önemlidir. 

ikincisi; buraya dışarda, altına, iddihâra, spekü
lasyona giden parayı sağlıklı biçimde gönderebilmek-
tir. Bu iki madde buna dönüktü. Hiç olmazsa, konuyu 
huzurlarınızda, pekçok ilgi çekmeyen bu konuları 
tartışma, imkânı vermiştir bu önergeler. Komisyon 
bunları alır ya da değerlendirir ya da değerlendirmez. 
Onları bilemiyorum; ancak, vicdan huzuruyla, iç hu
zuruyla şu görevi yapmış olduğumu da biliyorum. 

/Saygılarla tekraren dikkatlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
•Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

başka üye?.. Yoktur. 
Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 

ERGİN — Sayın Başkan, katılmıyoruz. Bu konular 
ayrı bir Anayasa maddesi teşkil edecek nitelik taşı
mamaktadır. Bu bir iktisat politikası konusudur. İk
tisat politikasının genel çerçevesi ise 1160 inci madde
deki plan hakkındaki hükümlerle ilgili olabilir. Bu
rada görüşülmesine Komisyon taraftar değildir. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. iKabul edenler.. Kabul etmeyenler., önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, bir kısım sayın üyelerimizin bir 
önergesi var okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşmeleri hızlandırmak, zaman kaybını önle

mek için; 
1. önerge sahibinin açıklamasını bir defada yap

ması, tekrar aynı konuda söz almamasını, 
2. İSoruların Komisyona yorumsuz ve çok kısa 

olarak en çok dört sayın üye tarafından sorulması, 
Önerimizin oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
A. Asım İĞNECİLER Salih İNAL 

/Mehmet (KANAT Selçuk KANTAROOĞLU 
Kâzım ÖZTÜRK Adnan OREL 

Rahmi KARAHASANOĞLU Eşref AKINCI 
IRecai BATURALP Osman YAVUZ 

Atalay FBKÖZ Zeki YILDIRIM 

BAŞKAN — Değerli üyelerin teklifleri gayet 
açıktır. Bir kere daha tekrar ediyorum. Biliyorsunuz 
önerge veren arkadaşlara açıklama imkânı bahşedi
yoruz; fakat ikinci bir defa daha görüşmek istiyor
lar. İkinci bir defa daha açıklama yapmak istiyorlar. 
Bu iki açıklamanın yapılmamasını isterler bu sayın 
üyeler ve bir de sorular çok uzun konuşmalarla ya
pılıyor; bunun kısa olmasını ve ancak dört üyenin 
soru sorması hususunu teklif ediyorlar. Bu önergeyi.. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan.. 
•BAŞKAN — Müsaade ederseniz müzakere açma

yayım. Zaman kaybını mucip olacaktır. Müsaade 
ederseniz müzakere açmayayım. Tabiî izninize, söz 
alan değerli üyelerin izinlerine.. 

PAŞA SARIOĞLU — ISayın Başkan, bir dakika.. 
BAŞKAN — IBakm Sarıoğlu, size söz verirsem; 

şüphesiz işaret eden dört, beş sayın üye var; onlara 
da vermek zorunda kalacağım. 

önergeye bir ilave mi? 
PAŞA SARIOĞLU — Hayır Sayın Başkanım. 

Efendim, itirazım şu; Zaten biz kendimizi oldukça 
sınırlandık bu konuda. Yalnız benim ricam şudur, 
önerge sahiplerinden ve arkadaşlarımdan: Soru so
rarken gerçekten kısa sorsunlar; ama soruyu da dör
düncü arkadaşımızla sınırlarsak olamaz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bunu oylatacağım. 
IKabul ederseniz.. 

HAYATİ ÖÜRTAN — ISayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Gürtan, çok rica ediyorum. 

Oylayacağım. Kabul ederseniz bu önergedeki esasla: 

ra göre, etmezseniz... 
HAYATİ GÜRTAN — önerge konusu değil 

efendim. Başkanlık divanının tutumuna bağlı. Sizin 
yetkiniz dahilinde. Bunu siz öneleyebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, soru soran değerli 
üyelere, efendim yeter soruyu sordunuz, daha konuş
mayın demek mümkün olmuyor. Zatiâliniz de bura
da bulunsanız bunu yapamazsınız; ancak şunu rica 
ediyorum. Bakınız, her soru sormak isteyen üyeye, 
lütfen kısa sorunuz diyorum. 

O itibarla, müsaade ederseniz, müzakere açmı
yorum. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Dört kişiden son
ra soru soramayacak mıyız?. Hepisini birden oylaya
lım bitsin o zaman. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, oyluyo
ruz. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Değerli üyeler, bir tek konuya temas edeceğim. 

Hangi... 
Efendim, özür dilerim. Arkadaşlar rakamı yan

lış vermişler; bir kere daha oyunuza sunacağım. 
Çünkü, belli olmadı, önergeyi kabul... 

CEMİL ÇAKMAKLI — Usul hakkında Sayın 
Başkan.. 

HAYATI GÜRTAN — Oyladınız, bitti efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. Rakamı 

yanlış yazmışım buraya, önergeyi tekrar oynuza su
nuyorum. Önergeyi kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, yalnız hangi sayın üyenin söyledi
ğini bilmiyorum ve o üye de ben söyledim demesin
ler lütfen. Aynen şöyle bir söz işitilmiştir Başkanlık 
Divanınca; bu önergeyi oylamaya sunduğum zaman; 
«Öyleyse hiç görüşmeye lüzum yok, hepsini oylaya
lım; kabul edelim Anayasanın» 

Çok rica ediyorum. Bu Yüce Meclisin Anayasa
yı her şekilde görüşerek, tartışarak, en iyi bünyeye 
kavuşturarak çıkaracağını binlerce defa hem sizler 
hem Başkanlık IDivanı açıklamıştır. Binaenaleyh, «öy
leyse, görüşmeden hepsini oylayalım, çıkaralım» de
mek; bu Meclisin katiyen hiçbir üyesinin ağzından 
çıkmış bir söz olarak kabul etmiyorum ve bu tarz
da açıklıyorum. (Alkışlar). 

MUSTAFA AUPDÜNtDAR — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan.. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 62'nci maddeyi oku
tuyorum. 

C. Ücret, aylık ve sosyal yardımlar 
MADDE 62. — Ücret ve aylık emeğin karşılığı

dır. 
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Devlet, ücretin ve aylığın, ikramiye ve sosyal yar
dımların çalışma sürelerine, iş verimine, iş değerine 
ve işin niteliğine uygun olmasını gözetir. 

Asgarî ücretin tespitinde, ülkenin ekonomik gü
cü, iş kolları ve bölgelerin sosyal ve ekonomik özel
likleri dikkate alınır. 

Devlet, çalışanların yaşam düzeyini korumak için, 
fiyat istikrarsızlıklarını önleyici tedbirler alır. 

Devlet, bütün çalışanlar arasındaki ve özellikle 
kamu kurumu ve kuruluşlarında memur ve işçi sta
tüsünde çalışanların aldıkları ücret, aylık ve sosyal 
yardımlardaki dengesizlikleri, hakkaniyete uygun bi
çimde gidermek amacıyla gerekli önlemleri alır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önergeleri oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «C. Ücret, aylık ve sosyal 

yardımlar» kenar başlığı altında yer alan 62 nci mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hakkındaki öne
rimin dikkate alınması için gereken işlemin yapılma
sını emirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Hayati GİÜRTAN 
«Madde 62. — Ücret ve aylık emeğin karşılığı

dır. 
Devlet, ücret ve aylığın, ikramiye ve sosyal yar

dımların çalışma süresine, iş verimine, iş değerine uy
gun olmasını gözetir, eşit işe eşit ücret ilkesinin ger
çekleşmesini sağlayıcı önlemleri alır. 

Devlet ayrıca, çalışanların insan haysiyetine ya
raşır bir yaşam seviyesine elverişli, adaletli bir üc
ret politikasının gerçekleştirilmesini sağlamak yanın
da, çalışanların yaşam düzeyini korumak amacı ile 
fiyat istikrarsızlıklarını da önlemekle görevlidir.» 

Danışma IMeclisi 'Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının ı62 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

tmren AYÖClUt 
«Ücret ve Gelirler Millî Kurulu : 
Madde 62. — Ücret ve Gelirler Millî (Kurulu; 
Ücret ve aylıkla çalışanların gelirleri arasındaki 

dengesizlikleri, hakkaniyete, işin değer, verim ve nite
liğine uygun biçimde giderici tedbirleri alır, hayat 
pahalılılğını, millî gelirdeki artışları ve devletin eko
nomik ve malî imkânlarını göz önüne alarak, her yıl 
ücretler ve gelirlerde meydana gelecek artışların ölçü
lerini belirler. 

Kurul, Devlet, işçi ve işveren adına üçer temsil
ci olmak üzere 9 kişiden teşekkül eder. Kurulun ça
lışma şartları kanunda gösterilir.» 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 62 nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Tülay ÖNEY 

«Devlet, ücretin ve aylığın, ikramiye ve sosyal 
yardımların çalışma sürelerine, iş verimine, işin nite
liğine ve piyasadaki genel fiyat düzeyine uygun ol
masını gözetir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasan sının «Ücret, 

aylık ve sosyal yardımlar» başlığını taşıyan 62 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini, arz ve 
teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLfU 

«Ücret, aylık ve sosyal yardımlar 
Madde 62. — Ücret ve aylık, emeğin karşılığıdır. 
Devlet; çalışanlara ve emeklilere insan haysiye

tine yaraşır şekilde bir yaşam düzeyi sağlayabilmek 
için, ücretin veya aylığın, ikramiye ve sosyal yardım
ların çalışma sürelerine, iş verimine, iş değerine ve 
işin niteliğine uygun olmasını gözetir. Asgarî ücre
tin tespitinde, ülkenin ekonomik gücü ve işkolları 
dikkate alınır. 

Devlet, çalışanların ve emeklilerin yaşam düze
yini korumak için, fiyat istikrarsızlıklarını Önleyici 
tedbirler alır. 

Devlet, bütün çalışanlar arasındaki ve özellikle 
kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve işçi statü
sünde çalışanların aldıkları ücret, aylık ve sosyal yar
dımlardaki dengesizlikleri, hakkaniyete uygun biçim
de gidermek amacıyla gerekli tedbirleri alır.» 

Danışma IMeclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının, «C. Ücret, aylık ve sosyal 

yardımlar» başlıklı 162 nci maddesine yeni bir fıkra
nın eklenmesi ve bir iki küçük değişikliğin yapılma
sını, yararlı ve zorunlu gördüğümden, öneriyorum. 

Gerekçesi eklidir. 
Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su

narım. 
Beşir HAMÎTOĞULLARI 

«Madde 62. — Ücret ve aylık emeğin karşılığıdır. 
tnsan haysiyetini zedeleyecek düşük bir seviyede tu
tulamaz. 

Devlet, ücretin ve aylığın, ikramiye ve sosyal yar
dımların, çalışma sürelerine, iş verimine, iş değerine 
ve işin niteliğine, uygun olmasını gözetir. 

Asgarî ücretin tespitinde, ülkenin ekonomik gü
cü ve çalışanların, fizyolojik ve sosyal ihtiyaçları göz 
önüne alınarak, vergi alınmaz. 
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Devlet, çalışanların yaşam düzeyini korumak için, 
fiyat istikararsızlıklarını önleyici tedbirler alır. 

Bu amaç ile, sosyal devlet ve sosyal adaletin de 
bir gereği olarak, aylık ve ücretlerin, altı ayda bir 
enflasyon hızı oranında yükselmesini sağlayacak, 
denkleştirici bütün tedbirleri alınır. 

Devlet, bütün çalışanlar arasındaki ve özellikle 
kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve işçi sta
tüsünde çalışanların aldıkları ücret, aylık ve emeklilik 
hakları ile, sosyal yardımlardaki dengesizlikleri, hak 
kaniyete uygun biçimde . ahenkleştirerek gidermek 
amacıyla gerekli tedbirleri alır.» 

GEREKÇE : 
Emeği karşılığında ücret ve aylık alan çalışanlar 

kesimi, son yılların çekilmez boyutlara varan hayat 
pahalılılğı karşısında, büyük bir bunalıma sürüklen
mişlerdir. 

Yaşayabilmek için dar ve sabit gelirli bu vatandaş
lar inanılmaz bir savaşım vermektedirler. 

Ücrte ve aylıkların düşük seviyesi, aynı işkolunda-
ki farklı uygulamalar konusuna ilişkin adaletsizlik
lerin yarattığı sıkıntı, emeklilik dönemindeki ayırım
cılık, çalışanları son derece rahatsız edecek niteliğini 
korumaktadır. 

Çalışanların büyük bir kısmı, aldıkları ücret ve
ya aylıkla bir ev kiralayamaz, çocuğuna süt alamaz, 
fizyolojik varlığını bile sürdürecek bir beslenme re
jimi uygulayamaz duruma gelmiştir. 

Hızlı enflasyonun getirdiği yükün büyük bir kıs
mı, işçi, memur ve emeklinin sırtına yükletilmiştir. 
Aylık ve ücretler seviyesindeki düşüklük ve yetersiz
lik, bu sosyal katmanın, geçimini gerçekten çekilmez 
bir hale getirmektedir. Geçinebilmek için, böbreğini 
satlığa çıkaran, memurlar, çocuğunu satan işçiler, ka
nını satmak isteyen çalışanlar, giderek çoğalmaktadır. 

İktisadî gelişmenin ve refahtan pay almanın, ade-
letsizliği, bu kesime yükletilmemeli, külfetler ve ni
metlerin paylaşılmasında, sosyal adalet sağlanmalı
dır. 

Asgarî ücretin, insan onuru ile bağdaşmaz bir dü
şük düzeyde kalması, utanç vericidir. Memur, işçi ve 
emeklilerin, büyüyen çileleri, utanç verecek boyutla
ra varmıştır. Bu çalışan kesim, SEFllJLERt'i oyna
mak değil, her gün yaşamaktadırlar. 

Isanî bakımdan çok acı olan bu dram, sosyal 
yapıyı ve siyasal istikran da bozabilecek dengesiz
likler yansıtmaktadır. IMemur, işçi ve emekliler, orta 
sınıfın belkemiğini oluşturmaktadırlar. Hayat paha
lılığı karşısında bu kesimin perişan edilmesi ise, bu 

orta sınıfı, ortadan kaldıracak bir aşamaya varmış
tır. Sosyal dengeleri alt-üst edecek bu duruma göz 
yumulamaz. Sağlıklı bir sosyal bünye için, bu kesim 
zinde olmalıdır. 

Bu nedenle, ücret ve aylıklıların durumunu, düzen
li ve otomatik işleyen bir mekanizma halinde mü-
esseseleştirmek gerekir. !Bu amaç ile, yılda iki kere, 
altı ayda bir olmak üzere, ücret ve aylıkları, enflas
yon oranında otomatik bir ayarlama mekanizması
na bağlanmalıdır. 

Bu yapıldığı takdirde hem, vahşi grevlerin oluş
ması, kaynakta engellenecek, hem de; enflasyona baş
vurma politikalarının izlenmesini cazip olmaktan kur
taracaktır. Fazladan enflasyonun getirdiği yüklerin 
paylaşılmasına da bir adalet sağlayacaktır. 

Böylece Anyasa Tasarısı'nın çalışanlar lehine bir 
yenilik getirmesi ile, sosyal denge güçlülük kazana
caktır. Emek kesiminin ihmal edildiği söylenemeye
cektir. 

Sayın (Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 62 nci maddesinin 2 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

M. Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
Hamza EROĞLU Hayri SEÇKİN 
Ahmet SARP Bekir Sami DAÇE 
Turgut KUNTER Dündar ISOYER 

Fıkra 2 : 
«Devlet, ücretin ve aylığın ikramiye ve sosyal 

yardımların, çalışma sürelerine, iş verimine, iş değe
rine, işin niteliğine, kıdem ve liyakat esaslarına uygun 
olmasını gözetir.» 

(Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 62 nci maddesinin ikinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Şadan TUZCU 

«Asgarî ücret, ülkenin ekonomik gücü dikkate alı
narak ülke genelinde tespit edilir.» 

(Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 62 nci 

maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki ibarelerin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Nuri ÖZGÖKER 
«Bütün kamu kuruluş ve kurumlarında ve ka

muya ait her türlü işyerinde memur ve işçi statüsün
de görevlendirilen tüm personele her türlü politik et
ki ve müdahaleden uzak, tarafsız ve adil olarak ras-
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yonel ve randımanlı hizmet görmelerini gerekli kılan 
bir istihdam politikası ve iş idare teknikleri göz önün
de bulundurularak, faktörleri, ölçülmeleri ve analiz 
metotları tarif ve tespit edilecek olan işlerin nitelik
lerine uygun olarak kabiliyet, bilgi, tecrübe ve maha
retlerine göre kurulup geliştirilecek ücret sistemi 
uygulanır. 

(Bu personelin emeklilerinin de yaşam şartları, 
devlet hizmetlerinin yürütülmesinde ulaştıkları dü
zeye uygun bir şekilde dikkate alınır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 62 nci maddesinin, üçüncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tülay ÖNBY 
«Asgarî ücretin tespitinde, ülkenin ekonomik ve 

malî gücü gözetilirken, çalışanlara haysiyetli bir ya
şam ortamı sağlamak için, piyasadaki genel fiyat dü
zeyi de dikkate alınır.» 

IDanışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 62 nci maddesinin dördüncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla 
öneririz. 

Muhsin Zekâi İBAYER Güngör ÇAKMAKÇI 
Ali Nejat ALPAT Akif ERG1NAY 

Mahmut AKKILIÇ 
«Devlet, çalışanların yaşam düzeyini korumak için 

paranın satın alma gücündeki ve fiyatlardaki istik
rarsızlıkları önleyici tedbirleri alır.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 62 nci maddesinin dördüncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Hamza EROĞLU Rıfat BAY AZIT 
Fevzi UYGUNlER Bekir Sami DAÇE 
Hayri SEÇKİN Ahmet SARP 

Turgut KUNTER Dündar SOYER 
Fıkra 4 : 
«Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltici 

tedbirleri alır.» 

Danışma Meclisi Sayın iBaşkanlığına 
62 nci maddenin 4 üncü fıkrasının aşağıda oldu

ğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Orhan CİVELEK Ender GİNER 

'Aydemir AŞKIN 
«Devlet çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek 

için gerekli ekonomik ve malî tedbirleri alır. 
Devlet, çalışanları enflasyonun olumsuz etkilerin-
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den korumak için, çalışanların ücretlerini enflasyon 
oranında artıracak önlemleri almak zorundadır. 

Bunun ne şekilde sağlanacağı kanunlarla düzen
lenir.» 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 62 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
C. Ücret, aylık ve sosyal yardımlar. 
Madde 62. — Dördüncü fıkra, «Devlet, çalışan

ların hayat seviyesini korumak için fiyat istikrarsız
lıklarını önleyici tedbirler alır.» 

Beşinci fıkra, «Devlet, bütün çalışanlar arasında
ki ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çeşit
li statülerde çalışanlar ile emekli, dul ve yetimlerin, 
aldıkları ücret, aylık ve sosyal yardımlardaki denge
sizlikleri, hakkaniyete uygun biçimde gidermek ama
cı ile gerekli tedbirleri alır.» 

BAŞKAN — ilk önerge Sayın Gürtan'ın. 
Sayın Gürtan, açıklama yapacaksınız değil mi?.. 
HAYATİ GÜRTAN — Çok kısa bir açıklama 

yapacağım Sayın 'Başkan izin verirseniz. 
BAŞKAN — (Buyurun Sayın Gürtan. 
Yalnız, demin de işaret buyurduğunuz gibi ben 

Başkan olarak açıklamanızı mutlaka bir defada yap
manızı rica edeceğim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, saygıde
ğer üyeler; 

Önergemde üç husus var. Bunlardan birincisi, iki 
sözcüğün değiştirilmesi, ikincisi fıkrada «...işin niteli
ği...» yerine ben «Eşit işe eşit ücret» demenin daha 
doğru olacağını, daha açıklık getireceğini söylemek 
istiyorum bu değişiklikle. 

Böylece ülkemizde çok sakıncalı olarak uygula
nan bir yolun tıkanabileceğim, belli ölçülerde de ol
sa bunun önlenebileceğini sanıyorum. Bildiğiniz gi
bi bir seyyanen zam olayı vardır, bir yüzde zam ola
yı vardır. Bu yıllardan beri böyle sürüp gitmektedir. 
Eğer, eşit işe eşit ücret ilkesi yerleştirilirse, birçok sa
kıncalar ortadan kalkacaktır. Bunları burada sayıp 
zamanınızı almak istemem. Ancak yararının en bü
yüğü emek verimliliğinin yükseltilmesini sağlayacak
tır. 

Bir örnek vereyim izin verirseniz. İstanbul Yeşil
köy Hava Meydanında aynı işi gören üç işçinin üc
retlerinin birisi 13 500 lira civarında, diğeri (O da ay
nı işi yapıyor, temizlik işi yapıyor) 18 000 lira civa
rında, diğer birisi 42 000 lira; bu mesele sanırım ko
nuyu ortaya koymuş oluyor. 
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İkinci değişiklik önerim; asgarî ücretin işkolu ve 
bölgesel olarak düzenlenmesi maddesinin metinden 
çıkartılmasıdır. Çok iyi bildiğiniz gibi asgarî ücretin 
anlamı değişiktir, insancıldır; ekonomik değildir. Biz 
böyle asgarî ücreti bölgelere göre ve işkollarına gö
re tespit etmeye kalkıp, farklılık yaratırsak asgarî üc
rete bir ekonomik anlam vermiş olmaz mıyız?.. Ayrı
ca çalışanların değişik ölçülerde değerlendirilmesi gi
bi bir anlam vermiş olmaz mıyız?.. İşçilere, çalışanla
ra değişik açılardan, insanî açılardan bakma gibi bir 
anlam vermiş olmaz mıyız? Esasen coğrafî bölgeler
de ve iş kollarında mevcut farklı olan uygulamalara 
yasal bir yön vermiş olmaz mıyız ve en önemlisi ben
ce iş kolları arasında bir rekabet, bölgeler arasında 
bir rekabet olayı ortaya çıkmaz mı?.. Bunun da tabiî 
çeşitli yönlerden sakıncaları olduğu malum, bunların 
ayrıntılarına girmek istemiyorum, hepinizce bilinen 
olaylar. 'Kentlere olan akınlar vesaire.. 

Diğer kısım, Tasarının dört ve beşinci paragraf
larında yer alan hükümlere ise sadece değişik bir re
daksiyonla yaklaştım. Meseleyi daha açık söylediği
mi, daha vurgulayıcı şekilde söylediğimi sanıyorum. 
Değişiklik önerilerim bundan ibarettir. Dikkate alın
masını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Lehte aleyhte söz isteyen sayın üyemiz?.. 
MUHSİN ZEKÂlI BAYER — Lehinde söz isti

yorum Sayın Başkan. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Lehinde efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhte söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın bayer lehinde, Sayın Alpdün-

dar lehinde ve Sayın Kantarcıoğlu önergenin aley
hinde söz istemişlerdir. 

Buyurun ıSayın Bayer, söz sizin efendim. 

MUHStN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Hepimiz ve birçoğumuz devlet memuriyetinden 
geldik. Eşit hizmete eşit ücret verilmemenin sıkıntısı
nı çektik ve bu o kadar.değişik oldu ki, 28 Şubat Ka
rarnamesinden evvel bir bakanlıkta 12 tane müsteşar 
muavini varmış, bu müteşar muavinlerinden bazıla
rı 37 500 lira, bazıları 127 000 lira maaş alıyormuş. 
Devletin bu kadar eşitsiz bir ödeme yapması çok ha
talıdır. 

Bu bakımdan, Sayın Gürtan'ın belirttiği gibi İs
tanbul Hava Meydanlarında temizlik işi yapan üç 
tane değişik kadrodaki eleman, (ki, ben İstanbul'da 
bunu fiilen Validen ve Vali Muavininden öğrendim) 

süpürgeciler; Vali Muavinin süpürgecisi 13 500 lira 
alıyor, Hava Meydanları; KİT'in süpürgecisi 118 000 
bin lira alıyor, Türk Hava Yollarının uçağını temiz
leyen süpürgecisi 42 000 lira alıyor. 

İşte Anayasa temel kuralları getirdiğine göre, dev
let düzeni içinde eşit bir sistemde ödeme yapılması
dır. Bizim istediğimiz budur. Devlet memurları için 
de bu, işçiler için de bu, sosyal hak olarak da bu la
zımdır. 

Lütfen müspet oyunuzu vermenizi istirham ede
rim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim lehinde. 
MUSTAFA AUFDÜNDAR -*- Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Tasarı üzerindeki bu maddeye ilişkin önergenin 

özellikle beni rahatsız eden iki konusu vardır. Bir 
tanesi toplu iş sözleşmesi düzeninin var olduğu (Eğer 
var olacaksa) bir ülkede çalışma şartları, ücretler pa
zarlık usulü ile halledilir. 

İkincisi, şikâyetçi olduğumuz devamlı surette «Yö
netmelik hükümlerini Anayasaya yazdınız» dediğinizi 
bir husus da burada ortaya çıkmaktadır. Asgarî üc
retler İş Kanununun bir hükmüne göre Asgarî Üc
ret Yönetmeliği ile tespit edilir. Artık tespit şekli de 
oturmuş bir uygulamanın neticesidir. 

Bu itibarla, Tasarının 62 nci maddesi ile yapılan 
düzenleme ücrette adalet sağlanması amacının ger
çekleştirilmesi yolunda yasal düzenlemelere imkân 
verecek esneklikten yoksun olduğu gibi, kavramlar 
bakımından da teknik bir zaaf içinde bulunmakta
dır. 

Yurdumuzda ölçülmesi olanaksız kriterlere, ser
best toplu pazarlığa da kısıtlayıcı bir sistem getiril
mek istenmektedir. Asgarî ücretlerin tespitinde, «ül
kenin ekonomik gücü, işkolları ve bölgelerin sosyal 
ve ekonomik özellikleri dikkate alınır.» denilerek 
Türkiye düzeyinde tek asgarî ücret uygulamasını 
sona erdirecek zemin yaratılmak istenmektedir. 

Asgarî ücreti, diğer bir deyişle kutsal ücreti eko
nomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak ka
bul etmek gerekir. Sosyal ücret temeli, işçiye insanca 
yaşayabileceği bir ortam sağlamaya dayanan ücret 
olması gerekir. 

Tarihî boyunca önemini korumuştur bu ücret. As
garî ücret çağımızın ulusların kendi sınırları içinde 
çözümleyecekleri bir problem olmaktan çıkarak, ulus
lararası bir sosyal politika olmuştur. İşçi ve işveren 
yetkililerinin ortaklaşa temsil edildikleri Uluslararası 
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Çalışma Teşkilâtı herşeyden önce işçinin ve ailesinin 
yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşama
ya yeterli bir ücret değildir.» diyerek, konuya açık
lık getirmiş ve bu yönde sarfedilecek çabanın, işçinin 
insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması kri
terinden hareket etmek gerektiği belirlenmiştir. Ulus
lararası Çalışma Teşkilâtı, aksi tutum ve davranışla
rın, sefaletin kaynağı olacağını belirtmiş ve sefaletin 
olduğu yerde, refahın tehlikede olduğu gerçeğini de 
ortaya koymuştur. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının görüşüne göre-
bir işyeri, eğer bir işçiye, insanlık haysiyetine yara
şan ve insanca yaşaması için elverişli bir ücret öde-
miyorsa, işyeri, ülkenin ekonomik ve sosyal politika
sına uygun açılmış bir işyeri değildir. O işyeri nay
lon işyeridir, o işyerinin kapatılmasını öngörmekte
dir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
İşçiye, «İnsanlık haysiyetiyle bağdaşan ve insan

ca yaşaması için yeterli bir ücret ödenmesi» ilkesi, 
1961 Anayasasının 45 inci maddesinde yer almış iken, 
Tasarının 62 nci maddesiyle bu ilke tamamen ters çev
rilerek, sosyal ücret yerine, asgarî ücretin tespitine, 
ekonomik imkânların ve ekonomik ücretin benim
sendiği görülmektedir. 

Halihazır uygulamada sosyal ücret demek olan 
asgarî ücret, ulusal sanayide ve tek tip olarak tespit 
edilmesine ve bu uygulamanın bütün ilgili kuruluş
larca benimsenmiş olmasına rağmen, Tasarıda, asga
rî ücretin işkollarının ve bölgelerin sosyal ve ekono
mik özelliklerine göre tespitini öngören hükümleri, 
asgarî ücretin anlam ve felsefesine ters düşmektedir. 
Esasen bugünkü uygulaması haliyle verilen asgarî 
ücretle görüyorsunuz bir insanın yaşaması söz ko
nusu değil, bir çift ayakkabının satın alınması bile 
bazı hallerde mümkün değildir. 

Asgarî ücrette adalet gerçekleştirilmeye çalışılır
ken, üretim unsuru olan emeği, bir mal olarak gör
meye imkân yoktur. Asgarî ücretin tespitini prodük-
tivit araştırmaya bağlayan görüşün çağımızda yeri 
yoktur. Zira, asgarî ücret, ekonomik ölçülerin öte
sinde, sosyal bir ücrettir. İnsanların asgarîde yaşama
sını; hava, su, ekmek akmasını sağlayan bir ücret
tir. 

Bugüne kadarki hükümet programlarındaki kal
kınmayı ve sanayi toplumuna geçişi bütün yurtta den
geli olarak hızlandırıcı bir usul ile, küçük ve orta boy 
sanayi kuruluşlarında da çağın gerçeklerine uygun 
bir şekilde güçlendiren ve bunlarla kuruluşlar arasın

da örneğin, «Organik bağlantı bir sanayi politikası 
izlenecektir.» diye ifade edilen hedefe ulaşmayı, ulu
sal düzeyde asgarî ücret tespit etmede kolaylaştırıla
caktır. 

Ülkemizin doğusu ile batısında kurulu bir işyeri
nin ödeme kapasitesinin farklı olması, sosyal ücretin, 
asgarî ücretin farklı tespitini gerektirmez. Anayasa 
Tasarısının getirdiği ilke, bölgelerarası dengesizliği 
gidermeyi değil, artırmayı teşvik eder niteliktedir. 
Ayrıca, Tasarıda yer alan ve nitelikleri itibariyle de 
özel kanunlara, tüzük ve yönetmeliklere konu olabi
lecek detay hükümlere de Anayasada böylece yer 
verilmiş olacaktır. Bu hususun, verilen önerge doğ
rultusunda değiştirilmesini, en azından Muhterem 
Komisyonumuzdan istirham ediyoruz. Zira, başka 
türlü, kendileri yaklaşmadıkça bir şeyin değiştirilme
sinin feemen hemen mümkün olmadığı da görülmüş
tür. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim, aleyhinde. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
iBen, İSayın Alpdündar gibi, asgarî ücretin tarifini 

veya asgarî ücretin ne olduğunu anlatmak için çık
madım. Sadece, önergenin aleyhinde konuşmak için 
söz aldım. 

Tespit ettiğim üç konu üzerinde görüşlerimi arz 
edeceğim. Arkadaşımız ikinci fıkrada «İşin niteliği» 
ibaresini çıkarmak istemektedir, «tşin niteliği» iba
resini buradan çıkarmak mümkün değildir, çünkü ni
telik, varlıklar arasında bulunan, nicelikle ilgisi olma
yan, ayrımları şu veya bu bakıma göre meydana ge
tiren hâl, bir şeyin nasıl olduğunu belirten hâl, key
fiyettir ve vasıftır. İşin vasfını buradan çıkardığınız 
an hiçbir değeri kalmaz. O zaman, maden işçisi ile 
büroda çalışan mühendisi veyahut da maden ocağın
da çalışan mühendisi birbirine karıştırmış oluruz. Bu 
bakımdan «Nitelik» kelimesinin orada kalması ye
rinde olur. Her halde arkadaşım da bunu kabul bu
yururlar. 

İkincisi, dördüncü fıkrada, iki defa «Hayat sevi
yesi» ve 2 defa da «Yaşam seviyesi» denmiştir. Bir 
kanunda, bir fıkra içinde 2 defa, 3 defa aynı şeyi 
söylemek mümkün değildir, buradan çıkarılması ge
rekir. 

«/Eşit işe, eşit ücret» meselesine gelince: Bu ilke, 
Devlet personel rejiminin ana ilkesidir. Bu ideal bir 
maddedir. Bugün eğer personel rejiminde ve- işçi üc-
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ret politikasında hata yapılmışsa, bundan yapılmıştır. 
Zira, asgarî ücret hakkında Sayın Alpdündar hiçbir 
savunma yapmazken, doğrudan doğruya sosyal üc
rete geçmiş olması da dikkat çekicidir. Yani siz, ka
litesiz veyahut da (Tabiî, kendi ifadelerinin ne oldu
ğunu bilmiyorum.) kalifiye olmayan bir işçiyi (O şe
kilde söyleyeyim.)' diğer bir işçi ile aynı ücrete tabi 
tuttuğunuz takdirde, bu iş değişecektir. Asgarî ücret, 
tıpkı, Devlet memurunun ilk işe girdiği birinci kade
medeki ücret gibidir. 

Türkiye, Ağrı'da matematik öğretmeni bulamıyor-
sa, «(Eşit işe, eşit ücret.» prensibinin hatasıdır. (Kay
makam, falan kazaya gidiyor, falan kazaya gitmiyor-
sa, hata «Eşit işe, eşit ücret.» prensibinindir. O kaza
ya kaymakamlık için verilen kadrodandır. Eğer o 
mühendisi, biz Keban'a gönderemiyorsak, «Eşit işe, 
eşit ücret» prensibinin hatasıdır. O bakımdan, bura
ya, Anayasamıza, «Eşit işe, eşit ücret» tehlikeli mad
desini koymak en büyük hata olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Buyurun Sayın Aşkın, aleyhinde. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayım Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Huzurunuza sık sık geldiğim için özür dilerim. 
Fakat, veniten önergeler, öyle sanıyorum iki, hepsi 
hiç şüphe götürmeyen 'bir iyi niyetin eseridir; ama 
birçok ıkere verilen önergelerin, aslında maddede yer 
alan amaçla aynı olduğu, hatta bazan da o amacı 
biraz, azalttığı kanısımdayıım. Dolayısryla, Sayın Gür-
tan'ın çok iyi niyetle verdiği önergenin ikinci bölü
müne, yani, asgarî ücretin bölgesel olmasının kal-
dırılmıası kısmına değineceğim. 

Buna, Sayın Alpdündar da değindiler. Yalınız, bir 
ülkede1 eğer bölgesel ekonomik kalkınırna farkları, 
ekonomik: ölçülerle büyük boyutlarda ise ve o ül
kenin temel ekonomik politikalarından, sosyal poli
tikalardan ıtairıi de bu farklılıkları gidermek ise, bu 
fajMıhiklaon yarattığı ekonomik gerçekleri kabul et
memek, sanırız, iki, insan anlayışına, ekonomik an
layışa ters düışer̂  

Türkiye'de bölgesel farklılıklar, üyesi olduğumuz 
ÖECD ülkeleriyle, Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
keleriyle mukayese ©dilemeyecek kadar büyük. Bu 
bir gerçektir.; Dolayısıyla, bu gerçek önümüzde iken, 
İstanbul'da ve Hakkâri'de aynı asgarî ücreti iste-
meik demeik, Türkiye çapında tespit edilen b'ir asgarî 
ücretin, bütün Türkiye içini belirli bir ortalama ola

rak tespit edilmesini kabul etmök demektir, dolayı
sıyla, düşük olmasını kabul etmek demektir. 

İkincisi, çok daha önemli 'bir bilgi aktaracağıım 
sayın üyelere, bu konuda karar vermelerine yardım
cı olacaktır,, 

1963 senesinde Fransa'da şöyle bir araştırma ya
pıldı, ı(Araştırımayı yürüten ekibin araştırma mühen
dislerinden birisi de bendim) 2 çocuklu, anne babalı, 
4 kişilik ve çocukları 1:8 yaşından büyük olmayan 
aileler arasında (Fransa çapımda bir anket yapıldı. 
Bu anket de 5 kısma ayrıldı; Kırsal laflan, 10 bin nü
fuslu, 50 bin nüfuslu, 100 bin nüfuslu ve 100 bin
den yüksek nüfuslu şehirlerde yaşayan aileler. Soru 
şu idi: «Ailenizin sizce normal sayılacak şekilde ge
çinebilmesi için ne kadar bir gelire ihtiyacınız var?...» 
diye sorulduğunda, verilen cevaplar şaşılacak dere
cede, şehirlerin büyüklüğü ile ilgili olarak büyüyor-
du. İstenilen rakamlar, kırsal alanda örneğin 500 
frank, 10 bin nüfuslu yerde bu rakam 650 - 700ı 
franga, 50 bin nüfuslu şehirlerde 1 500 franga, Pa
ris'te 2 500 franga yükseliyordu. Demek ki, bir kü
çük bölge, yani kırsal alan itibariyle, gelişmiş - ge
lişmemiz bölge itibariyle insanın geçinmesi için ih
tiyacı olan miktar da orantılıdır. Dolayısıyla Türki
ye'de, Türkiye çapında bir asgarî ücret tespit etmek 
demek, isteyerek asgarî ücretin genel düzeyinin dü
şük tutulmasını kabul etmek demektir. Sayın Alp
dündar galiba buna katılmazlar. Halbuki, bölgesel 
olarak tespit edildiğinde her bölge için daha yeterli 
bir asgarî ücret verme imkânı doğacaktır. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyonun önergeyle ilgili olarak görü

şünü rica ediyorum ve Sayın Komisyondan da rica 
ediyorum; mümkün mertebe cevapları kısa arz ede
lim; teşekkür ederimv 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Emredersiniz Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Estağfurullah. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Gürtan'ın önergesinde bir hususun teyit 

edilmiş olmasından fevkalade memnun olduğumuzu 
arz etmek istiyorum. O da «Ücret ve aylık emeğin 
karşılığıdır. Devlet, ücretim ve aylığın, ikramiye ve 
sosyal yardımların çalışma sürelerime, iş verimine, iş 
değerime uygun olmasını gözetir.» hususudur. Bu, ha
len yaşadığımız dönemde dahi fevkalade' kötü so-

* 
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nuçları olan, aşağı yukarı işçinin de memurun da, j 
daha doğrusu, Sayın Karotarcıoğlu hocamız bizi 'ba
ğışlarlarsa, iarasıra unutuyoruz, biz hep «Memuır»a 
alıştık, ıkamu 'görevlilerinde de ne kadar para aldık- 1 
larını 'bir çeşit, (Yine affınıza mağruren ifade etmek 
istiyorum) 'kamufle e'fcmek, âdeta gizlemek (isteyen 
yöntemlere son vermesi bakımından bir adımıdır. 
Bunda birleşmek hakikaten gerekliydi. Ben bu ba
lkımdan Sayın Gürtan'a bu katkısı ve geçmişindeki 
tecrübelerden esinlenerek getirdiği bu yeni olgu için 
teşekkür ederim. 

ilerideki önergelerde .tekrarlamamak için bu me
seleye iki cümle daha ilave etmek istiyorum. 

IBazı işyerlerinde ikramiye sayısı neredeyse 12'yi 
bıimak üzereydi. Niye !1!2 ikramiye yerine, 10 'ikra
miye yerine veya 8 liıkramiye yerine, biraz daha gay
retle ve diğer sosyal yardımları da birleştirerek ni
çin yüzde yüz zamlı bir ücret haline getirmedik, gö-
ıtirmiyorduk?... 

'Bunun altında yatan pek çok neden, pek çok sür
tüşme, pek çok rekabet var. Onların hepsimi bura
da tadat etmemize imkân yok; ama bir sonuç ortaya çık
tı; işyerlerine ve die" konu işyerlerine devam etmeyen işçi 
ve kamu görevlileri devam etmemelerine rağmen, 
hizmete ve1 üretime katkıda buluhmıamıalarına rağmen 
bu ücretin âdeta dışında ikalan primlerden yararlan
maya başladılar. Bu cazip 'bir şey oldu. Hatırlarsınız, 
'bir devlet işyerinde çalışan* bir görevli, nasıl olsa 
sosyal yardımlar, sosyal1 haklar ve ikramiyeler işli
yor; ücretsiz izin almış; ama ücretsiz izin alınca di
ğerleri işliyor, gidip ıbir muhasebe bürosu 'açmış ve 
orada kendisi bir iş kurmuştu. 

İşte birinci fıkrada ücret ve aylık emeğin karşı
lığı olunca bunun tabiî sonucu olarak da çalışma
dığın zaman ne ücret, ne aylık, ne sosyal yardım, 
ne ikramiye almayacaksın; yani bunlar arasında doğ
rudan zamana, verime1 ve işin niteliğine bağlı bir 
ilişlki ikurımaya çalıştık. 'Bu adil bir nizamdır. Bu 
çalışmayanların yükünün çalışanlar tarafından kat
lanılmasına, çekilmesine mani olacak adil bir sistem
dir. Bunun gerçekleşmesi için ümit ederim ki, ileride 
bütün yetkililer, bütün ilgililer gayret gösterecekler
dir, 

Önergedeki eşit işe eşit ücret doğrusu kulağa fev
kalade hoş gelen, eğer bir sportif genel kurul olsay
dı son derece kulağa uygun gelen, zevk veren bir 
isfogan olurdu; ama eşitlik, şartların hepsi dikkate 
alınmadan yaratılacalk bir mesele değildir. Bizim ge
tirdiğimiz anailfceler, aeaprensipler çerçevesinde bu 1 

— 651 

eşitlik sağlanacaktır. Yoksa, bu ilkelerin üzerine çı
karak «eşit işe eşit ücrete derseniz o zaman Saym 
Kantarcıoğlu hocamızın, Sayın Aşkın'm isabetle be
lirttikleri ve benim ayrıntısına girmek istemediğim 
sakıncalar büyük ölçüde ortaya çıkar. 

Önergede asgarî ücretle ilgili ilkelerin de ortadan 
kaldırılmak ve halen yürürlükte olan ulusal asgarî 
ücret ilkesinin baki kılınmak istendiğine dair işaret 
görmekteyiz; hiç olmazsa üstü kapalı olarak. 

Asgarî ücret küçük «bir ülkede, örneğin bir Bel
çika, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre giıbi ülkelerde, 
yani her tarafı birbirine benzeyen ülkelerde kolay
lıkla ve ulusal planda gerçekleştirlebilir; hatalara ve 
adaletsizliklere yer vermez. Sayın Aşkın ıbir noktası
na değindi. «Ortalama ücret yaparsınız, o zaman faz
la ücret vermesi lazım gelen şöhirlerdeki işverenleri 
âdeta arkalarsınız»' dedi; doğrudur, ıBunun yanında 
başka bir şeye daha yer verebilirsiniz : Ölçek, uygu
lanan politikaya göre, zayıfa göre verildiği zaman, 
yani daha az ücret ödeyebilecek bölgeler esas alın
dığına göre verildiği zaman büyük şehirlerde sosyal 
huzursuzluklara meydan veririz. Büyük şehirlerde 
yüksek ücret ödeyenlere göre eğer ıbir ölçek tuttu-
rursak bu defa da az ücret ödeyebilecek bölgelerde
ki sanayileşmenin kökünü kuruturuz. 

İşte bu dengesizlikleri, bu hesapsızlıkları ortadan 
kaldırmak istiyorsak ve hatta mahts, adalet sağlama 
düşüncesi dışında ıbir yerde diyelim ki özendirmek, 
geliştirmek istediğimiz ıbir gerice yöreyi, planlama 
deyişiyle eğer kalkındırmak için bir tedbir arıyor
sak, orada devletin çeşitli tedbirler almasına imkân 
vermeliyiz. Oradaki ücreti özel olarak, plan hedef
lerine uygun olarak ve ayrıca tespit edebilmesine im-
'kân sağlamalıyız; hatta başka ülkelerdeki örnekler
den bize uygun olanlarını seçerek ve süzerek yarar
lanmak istersek, ulusal meselelerimize, sorunlarımı
za çözüm bulmak için bunlardan yararlanmak ister
sek, mesela hem asgarî ücreti 'belirli bir yerde tut
mak, özendirmek, işçilerin oraya göçünü sağlamak 
için de bunu ıbir enstrüman olarak kullanaibiliriz hem 
de o bölgedeki asgarî ücretin vergilendirme sorunu
nu ayrı bir mekanizmaya bapayabiiriz. 

İşte bu madde altında devlete çok yönlü, çok ta
raflı yeni imkânlar ve elastikiyetler getirmektedir. 
«Asgarî ücretin tespitinde, ülkenin ekonomik gücü, 
işkolları ve bölgelerin sosyal ve ekonmoik özellikler 
dikkate alınır» deyince bütün bu politikaların esnek
lik, geniş bir esneklik içinde; fakat bu esnekliğin çer
çevesinde de ıbelli bir anayasal direktif içinde sosyal 
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politikanın gdişmösine yardım edecek bir ilke alarak 
görmekteyiz. 

îşkolları itibariyle meydana gelecek farklılıklar
dan korkmaya gerek ydktur. Bunlar arasında çok 
büyük fark olmayabilir; ama mutlaka fark olması 
lazımsa, o farkı eğer meydana getirmezseniz, adil ol
mazsınız. Bir toplum adil olmak zorundadır. Toplu
mu yönetenler yönetilenlere karşı adil olmak zorun
dadırlar. Adalet ise, sosyal olduğu zaman daha an
lamlı ve sosyal alanda daha zorunludur ye bizim 
Anayasamızın kabul ettiği bir ilkedir. 

Hem sosyal adalet diyecöklsiniz, hem gerçekten 
sosyal adaletsizliklere yer vereceksiniz; bunu bir ana
yasada düzenlemek imkânı yoktur; ama anayasa, 
sosyal adaletin gerçekleşmesi için gereken mekaniz
maları, hedefleri, ilkeleri göstermek zorundadır. 

Son fıkrayı bütün çalışanlar bakımından düzen
leyici bir fıkra olarak görmekteyiz ve bunun üzerih-

BAŞKAN — Değerli üyeler; 136 ncı Birleşimimi
zi!) İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Aykut'a ait değişiklik önergesini okutuyo
rum : 

(İmren Aykut'un önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Aykut, açıklama yapacak mı

sınız? 
İMREN AYKUT — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İMREN AYKUT — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarımı; 
Bu önerge'den amacımı kısaca şu şekilde açıkla

yabilirim : 
Devletin bir ücret politikası oluşturmasını ve iş 

barışının uzun süreli olarak sağlanmasını gerçekleş
tirmek için böyle bir kurulun ve. Devletin bir ücret 
politikası oluşturmasının son derece gerekli olduğu
na inanmaktayım. 

de zannediyorum diğer değerli arkadaşlarımızın Öner
geleri gibi Sayın Hayati Gürtan arkadaşımızın bize 
getirdiği katlkıları da dikkate alarak, öğleden sonra 
tartışmak üzere hepinizi saygılarla, hürmetlerle se
lamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, önergeye kıısmen mi 
katılıyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Önergeye bu şekliyle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

Bugüne kadar Devlet hiç bir zaman Türkiye'de 
bir ücret politikası oluşturmamıştır, Devletin hiç bir 
zaman bir ücret ve gelirler politikası olmamıştır. Bu
nun sonucunda da memur ve işçi arasında, işkolları 
arasında, bölgeler arasında aynı işkolundaki işyerleri 
arasında ve nihayet aynı işyerinde, aynı mahiyetteki 
işler arasında bile hiç bir makul gerekçeye dayan
mayan büyük ücret farkları ortaya çıkmıştır. Bunun 
sonucunda da Türkiye'de ücretlerin bünyesi tama
mıyla bozulmuştur, 

Memurlarda ücret artışlarının ne şekilde ve hangi 
ölçülere göre yapılacağım ve yapıldığını 'bilmektesi
niz. Sendikalaşmamış işyerlerinde ücretlerin oluşması 
tamamen em'ek arz ve talebine göre belirlenmekte
dir. Sendikalaşmış işyerlerinde ise bir anlamda bilek 
gücüne dayanıyor iş ve sendikaların mücadele gücü
ne bağlı olarak ücret ve gelirler belirleniyor. Ücret 
(seviyelerinin işte bu tür kriterlere göre belirmesi Tür-

*>•<* 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanveküi M. Vetfik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 
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kiye'yi böylesine dengesiz >bir ücret ve gelirler orta
mına 'getirmiş ve çalışan kesimler arasında kıskanç
lıkları ve huzursuzlukları! .davet etmiş, iş barışını 
ciddî şekilde bozmuştur. 

©öyle bir düzenleme, Devletin üçlü bir kurul ma
rifetiyle üç tarafın rızasıyla gelişigüzel bir pazarlık 
yoluyla değil, ülke gerçekleri ve Devletin imkânları
nı da göz önüne alan daha bilimsel verilere dayana
rak bir ücretler ve gelirler politikasını oluşturması 
bu kurul vasıtasıyla sağlanmış olacaktır ve en ciddî 
uyuşmazlık nederii olan bu farklılıklar ancak Devle
tin bu konuya el atarak, gerçekten her yıl bunun öl
çülerini ortaya koymasıyla ortadan kaldırılmış ve gi
derilmiş olacaktır. 

Bu müessese belki Anayasa Tasarısı ve Anayasa 
için yeni bir müessese gibi görülebilir; ancak son de
rece gerekli ve gelecek açısından son derece zarurî 
olan bir müessese olarak bana görünmektedir. Aslın
da Anayasa Tasarısında daha başka pek çok yeni 
müessesle olduğu için bu tür bir teklifi yapmakta ben 
bir mahzur görmedim. 

Aslında önergedeki düzenlememde dikkat edile
cek olursa, Tasarıda getirilmiş olan 62 nci madde
nin gerek birinci, ikinci fıkrası, gerekse sön fıkrası 
birlikte 'mütalaa edilmek suretiyle bir düzenleme ge
tirilmiştir. Sadece bu politikayı belirttiğim üçlü bir 
kurulun tespit edeceği farkı sadece bu madde içinde 
yer almaktadır. Onun dışında önemli bir fark yok
tur. Bu dördüncü paragrafta belirtilen, «Fiyat istik
rarsızlıklarını önleyici tedbir alırlar»ı ibaresi belki yer 
almamıştır; ancak onun 61 inci maddede yer aldığı
nı düşündüğüm için, aslında önergemle teklif arasın
da, çok ciddî bir fark olmadığını görüyorum ve bu 
hususu, kabulü dileğiyle bilgilerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Sayın Komisyonun bir görüşü var. Buyurun efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın imren Aykut arkadaşımızın bu teklifinin 

kenar başlığı «Ücret ve gelirler millî kurulu»! dur. 
Yani burada bir sosyal tedbirden çok bir kurul ve 

-onun ödevlerinden bahsedilmekte ve bu düzenlen
mektedir. Oysa Tasarımızın 148 inci maddesinde bu 
kurul düzenlenmiştir. Arkadaşımız bu kurulun ismi
ne, işlevine, üyelerine katkılar getirebilir. Biz bu 
önergedeki katkıların, bu prensip maddesinde değil, 
o teşkilat maddesinde görüşülmesinin zorunlu oldu

ğuna inanıyoruz. Gerçekten yararlı olabilecek öner
geleri orada toplu olarak 'görüşme fırsatı da olacak
tır. Eğer burada teşkilat maddesimi alırsak bu defa 
Yüksek Hâkem Kurulunu da Iburaya çekmek zorun
dayız ki, bu bizim aldığımız bir prensip kararma; 
yani maddelerin her birini sırasında görüşmek, oyla
mak ve en sonunda ilgili maddeler arasında bir ko-
rezyon, bir birlik, bir yeni sistematik kurmak yolun
daki prensip kararımıza da aykırı olur. 

Bunu arz etmek istiyorum; ama arkadaşımızın 
bu katkısının, bize, Komisyonumuza, Genel Kurulu
muza yeni bazı fikirler getireceğini de kabul ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Aykut'tan sormak istiyorum : 148'de gö

rüşmek üzere; önergeyi 148'in görüşüleceği sıraya 
bırakabilir miyiz? Bu konudaki görüşünüz nedir? 

İMREN AYKUT — Efendim, 148'le ilgili ol
madığı için bunun yeri burasıdır. 148'deki düzen
leme... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, usul hakkında. 

BAŞKAN — Sözünü tamamlasın vereceğim tabiî. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Usulsüz olu

yor efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz Sayın 

Kantarcıoğlu, bakın Sayın Aykut'a söz verdim; ko
nuşmaya başladılar. O konuşmayı kesip sizin usulü
nüze geçemem. Sayın Aykut bir defa bu önergesiyle 
ilgili Komisyonun sorduğu bu konuya bir cevap ver
sinler. Sonra ilk söz sizindir; vereceğim. 

Evet Sayın Aykut. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Geri alamazlar, 

efendim, usulsüz... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Onlar 

beyan etsinler; ondan sonra zatıâliniz alıp alamaya
caklarını söylersiniz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Buna arkadaş
lar değil Tüzük karar verir. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, çok rica ediyo
rum. Bakın, bir sayın üye konuşurken niçin onun sö
zünü kesip de diğer üyeye söz vereyim? Rica ediyo
rum, uzatmayalım. Çok rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Aykut. 
ÎMREN AYKUT — Sayın Başkanım; 
Benim önerdiğim kurulun gerek kombinasyonu, 

gerekse amacı, Sayın Sözcünün belirttiği 148 inci 
maddede düzenlenen Konseyin kombinasyonu ve 
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amacından farklıdır ve orada tetkik edildiğinde o kon
seye buna benzer bir görev verilmiştir; ancak bu tali 
bir görev niteliği taşımaktadır. Onun için benim an
lattığım mahzurları giderici bir görev yapamayacak
tır o Konsey. Devletin bu konuya dikkatini çekmek 
ve bu yoldan ücret politikası oluşturmaya zorlamak 
için bu şekilde ayrı bir kurulun; bu kurulu belki fark
lı bir isim altında, eğer benim önerimi benimseme
di yse Sayın Komisyon, düzenleyebilir; ama ben ama
cı ortaya koymak istiyorum. 

Konuşmasında Sayın Bayer ücret farklılıklarını 
dile getirdi. Aynı işi yapan süpürgecinin üç ayrı mües
sesede ne kadar farklı ücret aldığını çarpıcı bir şe
kilde gayet güzel dile getirdi. Bunlar sosyal huzur
suzluk sebepleridir ve bunun da ancak bu yoldan 
giderileceğine inandığım için böyle bir düzenleme ge
tirdim. Yeri burasıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, şimdi buyurun lütfen. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım; usul dışı konuşma verdiğiniz için ben buna iti
raz ettim. Siz haksız olarak söz verdiniz. Arkadaşı
mızı kürsüye davet ettiniz. Arkadaşımız, fikirlerini ve 
önerisini bize sundu. Komisyon bunun yerinin bura
sı olmadığını da söyledi. Burada iki şey vardır : Ya 
oylarsınız veya doğrudan doğruya önergenin aleyhin
de veya lehinde konuşturursunuz. Mesele bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, zaten bu yola başvurula
cağının aksinde... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Çekemez geri
ye şu anda... 

BAŞKAN — Bu yola başvurulacağının aksinde 
bir görüş ileri sürmüyoruz. Yalnız... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bunun için ka
rar almıştık daha evvel. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Önergenin sahibi ben verdim önergeyi; fakat 

bu açıklama karşısında alıyorum derse... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Affedersiniz; 

diyemez... 
BAŞKAN — Efendim; çok rica ederim Sayın Kan

tarcıoğlu; bugün bu Genel Kuruldaki üyelerin hepsi 
önergelerini vermeye ve geri almaya yetkilidirler. Ve
rir önergesini, «Ben önergemi geri aldım» deyip ala
bilirler ve şimdiye kadar yüzlerce önerge verildi ve 
yüzlerce önerge sayın üyeler tarafından geri alındı. 
Bunun üzerinde durmayalım. Rica edjyorum. Konu 
anlaşıldı. 
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Değerli üyeler; 
Bir konu ile karşı karşıyayız. Bu önerge 148'de, 

teşkilat maddelerinde görüşülebilir, burada görüşüle
bilir şeklinde bir görüş var. Bir lehte, bir aleyhte söz 
vereceğim ve ondan sonra gayet tabiî Yüksek Kuru
lunuzun kararlarıyla bu konuyu halletmiş olacağım. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhte söz is
tiyorum... 

BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Kantarcı
oğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yerimden arz 
edeceğim. 

Yeni bir düzenleme geliyor efendim. Komisyon 
bunu incelememiş, incelemediğine göre şu anda bu
na karar vermek mümkün değildir; bir. 

ikincisi; arkadaşımız sunmuştur. Lütfen bunun 
aleyhinde lehinde konuşalım; reddedelim veya kabul 
"delim. 

BAŞKAN — Evet, aleyhteki konuşma bu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. Arkadaş

larım buna oy verirlerse aleyhte konuşacağım; çün
kü Türkiye'de mevcut üç tane kanunu değiştiremez 
bu önerge. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Değerli üyeler; 
Yalnız şunu arz edeyim ki, Komisyon, daha ev

vel bu önerge kendilerine belki bir gün, belki iki gün 
evvel verildiği için önergeyi tetkik etmişlerdir. Yani 
önergeyi tetkik etmeden Komisyon konuşuyor veya 
fikir beyan ediyor diyemeyiz. 

Aleyhte konuşuldu efendim. Lehte söz isteyen sa
yın üye?.. 

AYDEMİR AŞKIN — Lehte konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayım Aşkın, lehte konuşmak üzere 

buyurun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Verilmiş olan önerge benim de katıldığım ve üç 

diğer arkadaşımın imzaladığı bir önergenin espri ba
kımından, esas bakımından paralelimde olduğu için söz 
alıyorum. 

Diğer taraftan da Yüce Meclis hatırlarlar, gerek 
bütçe konuşmalarında, gerek Anayasanın tümü üze
rindeki konuşmalarda Türkiye'de ücret yelpazesinin 
hiçbir sosyalist, kapitalist, demokratik ne şekil ülke 
alırsanız alınız; ülkede görülmemiş derecede bozuldu
ğunu, Türkiye'de memur, yaıni kamu görevlisi kesimi
nin sosyal yelpazedeki yerinin bu yelpazede en altına 
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düştüğünü, dolayısıyla bu derece önemli bir dengesiz
lik içerisinde ne gerçek anlamda bir demokrasinin ne 
de hızlı ve dengeli bir ekonomik kalkınmayı sağla
manın çok güç olduğunu belirtmiştim. Bu nedenledir 
ki, Sayın trriren Aykut'un önergelerini, bu benim te
mel fikirlerimin doğrultusunda ve bunlara bir mües
sese getirdiği dçin, ayrıca benim de «Müessese» keli
mesine karşı fazla bir sevgim olduğu için destekli
yorum. 

Kuşkusuz bunun burada veyahut da diğer bir baş
ka yerde düzenlenmesi düşünülebilir; ama mühim olan 
burada getirilen müessesedir. 

Şüphesiz Sayın Komisyon diyeceklerdir ki, 148 in
ci maddede «Ekonomik ve Sosyal Konsey» vardır, 
Ekonomik ve Sosyal Konsey bu konuyla da uğra
şabilir. Tabiî uğraşabilir; ama Türkiye'de öncelikle şu 
getirdiğimiz Anayasanın uygulanabilmesi ve bu Ana
yasanın Türkiye'nin istediği demokratik yönde Tür
kiye'yi tutabilmesi ve ekonomik kalkınmasını sağlaya
bilmesi için, her şeyden önce ücret gelir dengesizliğinin 
ve ücretler arasındaki dengesizliği giderecek çok daha 
spesifik bu konuyla sadece uğraşan ve yetkili bir 
müesseseye ihtiyacı vardır. 

İşte Sayın Aykut'un önergesi bu müesseseyi öner
mektedir. Bu müessesenin yeri tartışılmamalı; fakat bu 
müessesenin mutlaka bu şekilde Anayasada yer alma
sının ve gerekli yetkilerin verilmesinin gerektiği ka
nısındayım. 

Şüphesiz böyle bir müessesenin Anayasada yer al
ması ve buna dayalı olarak gerekli müesseseleşmeye, 
kuruluşlara gidilmesi bazı kanunlarda değişiklik ya
pacaktır. Zaten bu Anayasa çıkarsa birçok kanunda 
değişiklik olacaktır. Zira başka türlü de bir anayasa 
değişikliğinin yapılması mümkün değildir. Bu nedenle 
bu konunun dikkate alınmasını rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Değerli üyeler; 
Bu konu üzerinde lehte aleyhte konuşuldu. Bu 

önergenin bir bugünkü 62 nci maddeyle birlikte gö
rüşülmesi fikri var, bir de; 148 inci madde sırasında 
görüşülmesiyle ilgili bir görüş var; oylarınızla konuyu 
belirteceğim. Bugünkü maddeyle birlikte görüşülmesi
ni ka'bul edenler.... 148 inci maddede görüşülmesini 
kabul edenler.... Bu önergenin 148 inci maddede görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

ikinci önerge Sayın Öney'in, önergeyi okutuyorum. 
(Tülay Öney'in ikinci fıkrayla ilgili önergesi tekrar 

okundu) 

BAŞKAN — Sayın Öney, bir açıklama yapacak 
mısınız?.. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım aynı mealde 
bir önergem daha vardı, onu da lütfeder okutursanız 
birlikte açıklama yapma imkânım olur. 

BAŞKAN — Efendim; değerli Komisyon üyesi 
arkadaşlarımız ayrı sıraya koymuşlar.... Birbirini ta
mamlıyor mu?.. 

TÜLAY ÖNEY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Birbirini tamamlıyor; okutuyorum 

efendim. 
(Tülay Öney'in üçüncü fıkrayla ilgili önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Öney; bu önergelerinizden bir 

tanesi ikinci fıkraya, bir tanesi üçüncü fıkraya ait. 
Üçüncü fıkraya ait başka önergeler de var da. O itibar
la önergelerim düzenlenmesinde görev alan sayın üyeler 
bu tarzdu düzenlemişler. Bu itibarla, biz evvela ikinci 
fıkraya ait önergenizi müzâkere edelim. 

Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
62 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına ver

diğim önergeler görüşme sırası itibariyle ayrı ayrı tas
nife tabi tutulmuşlar. O nedenle ben, şimdi ikinci fık
rayla ilgili verdiğim önergeyi ancak izah etmek duru
mundayım prosedür gereği. 

Yalnız bir kere daha vakit almamak için, 10 da
kika değilse bile 6, 7 dakikalık bir imkân içinde her 
ikisini de açıklayıcı geneldeki görüşümü sizlere ulaş
tırmayı yeğ tutuyorum izin verirseniz; ondan sonra
ki önergede belki bu biçimde bir daha söz almam 
gerekmeyecektir. 

İzin verir misiniz Sayın Başkanım?.. 
BAŞKAN — Hayhay Sayın öney, buyurun efen

dim. 
TÜLAY ÖNEY — Efendim, tasarının 62 nci 

maddesinde dördüncü fıkrada yer alan bir söz aslın-* 
da maddenin özüdür; «Devlet, çalışanların yaşam 
düzeyini korumak» şeklinde başlar. «Yaşam düzeyini 
korumak» ifadesine dikkatlerinizi çekmek istiyorum 
sayın arkadaşlarım. 

Anayasa Tasarımız bu noktada zaten olabileceği 
kadar mütevazi davranmıştır. Yaşam düzeyini yük
seltmek, refahı artırmak biçiminde bir ibare getir
memiştir. Bu, Anayasa Tasarımızın biraz da, Devle
tin ekonomik ve malî gücü açısından görebildiği sı
nırlamaları tasarıya yansıtması demektir. O nedenle 
«Yaşam düzeyini korumak» diye bir şeyi ilke almış
tır. Aslında önceki iki fıkraya buradan hareket ede
rek bakmak lazımdır diye düşünüyorum. 
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ikinci fıkrada; Devlet, ücretin ve aylığın, ikrami
ye ve sosyal yardımların şuna şuna şuna uygun ol
masını sağlar, deniyor. Burada belirtilen hususlar dört 
noktadır : îş verimi, işin niteliği, işin değeri ve iş kol
ları gibi tabirler vardır. Ben ücret, aylık, ikramiye ve 
sosyal yardımların sadece işin niteliğiyle bağdaşır bir 
biçimde saptanmasına çok fazla razı olamıyorum. Bu 
böyle olduğu zaman, piyasadaki genel fiyat düzeyi 
aylık ve ücrete hiçbir şekilde yansımadığı zaman, in
sanların geçim seviyesinin ne noktalarda kaldığını ve 
satın alma güçlerinin nerelere kadar getirildiğini he
pimiz biliyoruz, bunun içinde yaşıyoruz zaten. 

Aşağıdaki ifadeden hareketle söylediğim için bu
rada da devletin, aylık ve ücreti saptarken genel fi
yat düzeyini bir miktar olsun göz önünde tutmasını 
ve esas almasını iddialı bir amaç olarak görmediğimi 
ifade etmek istiyorum. Çünkü bu da asgaride bir şey
dir. Yaşam seviyesinin korunması için; yükseltilmesi
ni bir tarafa bırakıyoruz korunması için en azından 
bu gerekmektedir. Hemen altında gelen paragrafta 
da asgarî ücretin tespitinde esas alınacak ilkelerden 
söz ediliyor. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, asgarî ücret 
62 nci maddenin başlangıcında yer alan «Ücret ve 
aylık emeğin karşılığıdır» sözüne denk gelmez diye 
düşünüyorum. Asgarî ücret yapılan işin karşılığı, işin 
niteliğinin ve öneminin karşığıdır diye düşünülemez, 
üstünde asgarî ücret; asgarî haysiyetli bir yaşamı sağ
layacak bir ücret demektir. Benim anlayışım böyle
dir. Bu açıdan baktığım zaman da zaten asgarî üc
retin iş kollarına göre, bölgelerarası sosyal ve ekono
mik özelliklere göre değişen nitelikte saptanmasının 
doğru olmadığı kanısındayım. Bir asgarî ücret ilan 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Asgarî ücret bir defada ilan edilirken de elbette 
ülkenin ekonomik ve malî potansiyelini ve imkânla
rını gözetmek zorunludur. Nitekim, önergemde «As
garî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve malı gü
cü gözetilirken çalışanlara haysiyetli bir yaşam orta
mı sağlamak için piyasadaki genel fiyat düzeyi de dik
kate alınır» ibaresini getiriyorum. 

Bugün ülkemizde, asgarî ücret konusunda son de
rece geçerli tartışmalar sürdürülmektedir. Kıdem taz
minatıyla bağlantısı itibariyle asgarî ücretin ayarlan
masında güçlük çekilmektedir. Asgarî ücretin vergi 
dışı bırakılmasıyla bazı ferahlamalar getirileceği ifa
de edilmektedir. Her ne şekil olursa olsun bunun 
yöntemi hükümetlerin^ politikalarıyla ve memleketin 
bir miktar ekonomik imkânlarıyla ayarlanabilir; ama 

temelde ilke alınması gereken olaydır bizim Anaya
saya koymamız gereken olay. O da memleketin eko
nomik ve malî durumu, imkânları gözetilirken fertle
rin de asgarîde, ismi üstünde olduğu gibi, bir haysi
yetli yaşam seviyesinde olmalarını sağlayacak bir üc
retin tespitini ilke olarak getirmeyi düşündüm. 

Oylama konusunda Başkanlığın uygun göreceği 
bir sistematik herhalde uygulanacaktır; ama benim 
her iki fıkrada da verdiğim önergelerle gözettiğim 
esas fikir budur. Takdirlerinize arz ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney . 
Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Tülay Öney'in 62 nci maddenin ikinci fık
rasına ilişkin verdiği öneride oynak merdiven siste
mi getirilmektedir aslında; getirilen budur. Yani pi
yasadaki genel fiyat düzeyine uygun olmasını göze
tir. Bunun dışında fıkra bizim fıkranın eşidir, arada 
hiçbir fark yoktur. 

Komisyonumuz, piyasadaki genel fiyat düzeyine 
uygun olması ilkesini niçin benimsememiştir, kısaca 
bunu anlatmak isterim. Sorun tabiî incelenmiştir ve 
Batıda bazı ülkelerde oynak merdiven sistemi, yani 
belirli maddeleri tespit etmek, o maddelerin fiyatın
daki yükseliş, alçalışlara göre, gerek memurların, ge
rek işçilerin ücretlerini tespit etmek fikri doğmuş ve 
bazı ülkelerde uygulanmaktadır. Bu ülkelerden ikisi: 
Belçika ve İsviçre'deki durum ne olmuştur? İsviçre'de 
sistem başarıyla uygulanmıştır. Buna mukabil, Bel
çika'da ekonomik dağınıklıklara ve düzensizliklere 
yol açmıştır. Bunun sebebi de gayet açıktır verilen 
rakamlarda; çünkü Belçikâ'daki enflasyon yüzde 
beşin üstüne çıkmıştır. İsviçre'de ise hayat artışı dai
ma yüzde ikinin, yüzde üçün civarında kalmıştır. 

Binaenaleyh, oynak merdiven sistemi, ancak ve 
ancak enflasyon yahut hayat pahalılığı yüzde beşin 
altında kalan ülkelerde olumlu sonuç verebilen ve 
enflasyon yahut hayat pahalılığı yüzde beşin üstüne 
çıktığı zaman uygulandığında toplumda daha fazla 
düzensizlikler yaratan ve enflasyonu hızlandıran bir 
ilke olarak görülmektedir. Uygulanması budur. Bu
nun içindir ki, ekonomik hayatı altüst edebilecek bir 
ilkeye, bir görüşe gönlümüz istemesine rağmen, özel
likle bir memur olarak psikolojik olarak istememize 
rağmen yer veremedik. 
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Bu hususta, bundan dolayı arkadaşlarımızın bu 
önerisine katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
. 1er... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkanım, 
bir sorum olacaktı. 

BAŞKAN — Efendim özür dilerim, farkına var
madım. Bu geçen önerge üzerinde mi? 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Hayır efendim, 
bu fıkrayla ilgili. 

BAŞKAN — Esasen bu fıkra üzerinde görüşme
ler devam ediyor, müsaade ederseniz diğer önerge
lerde sıra geldiğinde Sayın Demirel söz vereyim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesini okutuyorum : 
(Bahtiyar Uzunoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, açıklama yapacak 

mısınız? 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — İzin verirseniz kısa 

bir açıklama yapacağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzunoğlu. 
Yalnız her üyeye teker teker hatırlatma ve rica

da bulunmaya gerek yok; fakat öyle bir açıklama ol
malı ki, tekrar söz alma imkânı, mecburiyeti hâsıl 
olmasın. Bunu rica ediyorum Sayın Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarısının 62 nci maddesiyle ilgili ola
rak vermiş bulunduğum önergede ilk önce Anayasa
mızın kabul etmiş bulunduğumuz 2 nci maddesinde
ki «Sosyal devlet» kavramına uygun olarak Komis
yonca düzenlenmiş bulunan 2 nci maddeye; «Çalışan
lara ve emeklilere insan haysiyetine yaraşır şekilde 
bir yaşam düzeyi sağlayabilmek için» ifadesi getiril
miştir. Burada, «Çalışanlara ve emeklilere» denilmek
le beraber, emekliler içine dahil olan dul ve yetimler 
ayrıca zikredilmemiştir; bunun da emeklilerin içine 
dahil bulunduğunu vurgulamak istiyorum. 

İkinci olarak; asgarî ücretin tespitinde, Komis
yon tarafından hazırlanmış bulunan metindi, ülkenin 
ekonomik gücü ve işkollarının yanında bölgelerin sos
yal ve ekonomik özellikleri de esas alınmak istenmiş
tir. Ben burada «Ülkenin ekonomik gücü ve işkolları» 
deyimlerini bırakmakla beraber, «Bölgelerin sosyal 
ve ekonomik özelliklerini» çıkarmaktayım. Zira, de
ğerli üyeler; hepinizin malumu olduğu üzere, Türkiye 
bugün hızla gelişen bir ülkedir. Bu hızla gelişme için-
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de milletlerin hayatında 15 sene, 20 sene, 30 sene hiç
bir mana ifade etmemektedir. Biz bugün Anayasa
mızı, bugünün şartlarında simidi için yapmıyoruz, ile
riye dönük olarak, yönelik olarak yapıyoruz. O halde 
milletimizin ilerideki gelişme ihtiyacını da gözetecek 
şekilde ve bölgelerarasındaki farklılıkların da kalka
bileceğini nazarı itibara alarak bendeniz «Bölgeler
arasındaki sosyal ve ekonomik özellikleri» tamamen 
buradan kaldırmaktayım. İleride, elbette 30 - 40 se
ne içinde, belki 25 serte içinde, 20 sene içinde bu fark
lılıklar kalkacaktır ve ben buna inanmaktayım. 

Yapmış bulunduğum diğer bir değişiklik ise, dör
düncü fıkrada, yine yukarıdaki değişikliğe paralel 
olarak, «Devlet, çalışanların yaşam düzeyini koru
mak için...» ibaresiyle başlayan dördüncü fıkrada, 
yukarıdaki düzenlemeye paralel olarak, «Çalışanla
rın ve emeklilerin» ibaresini de buraya dahil etmiş 
bulunmaktayım. 

Teşekkür eder, saygılarımla takdirlerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Değerli üyeler, önergemin dikkate alınmasını oy-

söz almak isteyen sayın üye?.. Yoktur. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Komisyonumuz Sayın Uzunoğlu'nun önergesine 

daha önceki konuşmamda arz ettiğim sebeplerle ka
tılmamaktadır. Esasen reddedilmiş bir başka önerge
de de Genel Kurulumuzun eğilimi bu yönde tahak
kuk etmiştir. Bu önergede sadece «insan haysiyeti
ne yaraşır» gibi yeni bir ölçüm vardır; biz bu ölçü
mün nereden geldiğini bilmekteyiz. Gerçekten Ana
yasa konulacak hükümlerin içine öyle «Eşit işe eşit 
ücret», «insan haysiyetine yaraşır» gibi kanun mad
desine girmesi doğru olmayan beşerî temennilerin gir
mesinden yana değiliz. Binaenaleyh önergeye katıl
mamaktayız ve reddini istirham eylemekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Hamitoğulları'nm önergesini okutuyorum. 
Sayın Hamitoğulları yoklar. Önergeyi işleme koyamı
yorum. 

Sayın Uyguner ve arkadaşlarının önergesini oku
tuyorum : 

(M. Fevzi Uyguner ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu) 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu önergeye katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — önergeye katılıyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hatta bir önergeleri daha var efen
dim, Hamza Eroğlu, Rıfat Bayazıt diye aynı meal
de, dördüncü fıkrayla ilgili; ama ona da katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim ona sıra gelecek. 
Değerli üyeler, Komisyon bu önergeye katılmak

tadır. Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

A. AVNt ŞAHİN — Sayın Başkan, kesin mi oy
ladınız, dikkate alınmak üzere mi oyladınız? 

BAŞKAN — Hayır kesin oyladım. Tabiî daha 
sonra diğer fıkralarda yine dikkate alınmak üzere 
önerge gelebilir. Kesin gelebilir. O zaman madde gi
derse bu dikkate alınacak tabiî, kesin olarak konu
lacak. Yok madde gitmeyip de Genel Kurulda kala
cak olursa o fıkrayı tabiî bu tarzda kesin oylarınıza 
maddeyle birlikte sunacağım. 

Sayın Tuzcu'nun önergesini okutuyorum. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan 

izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz, bulunmadığı
nız için işleme konulmadı. Özür dilerim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İlacımı almaya 
gittim, giderken haber bıraktım, ilacımı aldım ve he
men geldim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Özür dilerim, usulümüz bu. Önerge 
sahibi salonda bulunmadığı takdirde önergesini işle
me koymuyoruz efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Efendim ilacımı 
almaya gittim, giderken de haber bıraktım. 

BAŞKAN — Efendim böyle bir haber Başkanlığa 
bırakılmadı, böyle bir haberden kimsenin malumatı 
yok. Bunu inceleyecek zaten zamanımız da yok Sa
yın Hamitoğulları. Rica ediyorum. Bakın bugüne ka
dar ilk günden itibaren bu Mecliste pekçok sayın 
üye önerge vermiştir, önergesinin okunduğu sırada 
bulunmadığı takdirde önergeleri işleme konulmamış
tır ve hiçbir sayın üye de bu konuda bir itirazda bu
lunmamıştır. Bu usul devam etmektedir ve edecektir. 
Rica ediyorum... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
oturuyorum, izliyorum, zarurî olarak iki saniye dı
şarı çıkma hakkım vardır. Hemen geldim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, böyle bir za
ruret var idiyse lütfen daha evvel bir tezkere ile işa
ret buyururdunuz, ona göre Başkanlık gereğini yap
maya çalışırdı. Maksadımız önergenizi değerlendir
mek değil, bugüne kadar yapılan uygulamayı devam 
ettirmektir. 

Sayın Tuzcu'nun önergesini okutuyorum. 
(Şadan Tuzcu'nun önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Tuzcu... 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz, bu üçüncü fıkra diğer önergelerin içinde geç
miştir; ama tek başına hiç önerilmemiştir. Bu husus
ta kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu asgarî ücretin tespiti hususu, yerimden de söy

lediğim gibi diğer bazı önergelerin içerisinde; yani 
maddenin tümü üzerinde önerge vermiş arkadaşların 
önergelerinde geçmiştir. Gerçi önergeler tüm olarak 
reddedilmiş «olmakla birlikte, asgarî ücret uygulama
sında getirilen yeni uygulama ilk defa benim öner
gemde müstakilen arz edilmektedir. 

Şimdi, malumlarınız olduğu veçhile Türkiye'de 
bu asgarî ücret uygulaması, Anayasa Tasarısının 62 
nci maddesinin üçüncü fıkrasında olduğu gibi, işkol
larında ve bölgesel olarak çok evvelden tespit edili
yordu; çok değilse de üç - beş sene evvelden tespit 
ediliyordu; fakat bu uygulamalarda senelerdir çok 
değişik, rahatsız edici sonuçlar ortaya çıktığından, 
son iki - üç sene içerisinde bu uygulamadan vazgeçi
lerek, Türkiye genelinde asgarî ücret tespitine karar 
verilmiştir. 

Yaşanan bu kötü misale neden dönüldü onu anla
makta zorluk çekerim? Gerçi Tasarıda olan şekliy
le, asgarî ücret en ideal şekilde, bu Tasarıda olduğu 
gibi tespit edilir; ama bunun tatbikatta misali var mı 
yok mu bunun değerlendirilmesi lazımdır? 

Birincisi (Ki, ben de ona katılıyorum) «Ülkenin 
ekonomik koşullarına göre, imkânlarına göre asgarî 
ücret tespit edilir» evet; fakat işkolu seviyesinde ve 
bölgesel olarak tespit edilmesi... 

Simdi burada asgarî ücret için iki kriter getiril
mektedir. Birincisi; işkolu. Bundan evvelki bir mad
dede işkolunun tarifi için uğraştık; 20 mi olsun, 36 
mı olsun?.. Genelde bu konuyla ilgili olarak Türki
ye'de kesin bir tarif yapılmamıştır; çünkü iş analiz
leri yapılmamıştır. O halde bu işkollarını nasıl tarif 
edeceğiz? Velevki bir noktada tarif edelim, 20 diye-

— 658 — 



Danışma Meclisi B : 136 

lim. Bunun yanında bir de bölgesel tarif getiriyoruz • 
ki, bu ikinci kriter oluyor. I 

Bu bölgeleri de nüfuslara göre mi tespit edeceğiz, I 
coğrafî bölge esasına göre mi yapacağız? Yani Kara- I 
deniz Bölgesi gibi bir bölge mi tayin edeceğiz, yok- I 
sa Sayın Aşkın'ın söyledikleri gibi, Fransa örneğin- I 
de olduğu gibi, nüfuslarını 10 bine kadar nüfusu, 100 I 
bine kadar nüfusu diye mi bir kategoriye götürece- I 
giz? 

Bu iki kriterde de değişik kategoriler ortaya ko- I 
yarsak, birinde 20, birinde 6... Ortaya 120 tane asgarî I 
ücret tespit etmek zorunluluğu çıkacak gibi geliyor I 
bana ki, bilmiyorum bundan âdil bir çözüme ulaşa- I 
bilir miyiz yahutta bütün çalışanları memnun eder I 
bir sonuca varabilir miyiz? Bunda endişe duyarım. I 

Efendim, biliyorsunuz dünyada asgarî ücretin ta- I 
rifi, çalışanlara belli seviyede ihtiyaçlarını karşılaya- I 
bilmek için verilen minümıım ücrettir; ama Türkiye- I 
de çalışanlar için değildir bu tarif. Daha ziyade bir I 
eş, bir çocuklu bir ailenin asgarî ihtiyaçlarını temin I 
için verilen bir ücrettir Bu şekilde tarif edilebilir ve I 
bu bünyemize en uygun tariftir. Dolayısıyla bizler, di- I 
ğer dünya memleketleriyle tarifte uyuşamadığımıza I 
göre yahutta tarifi kendi bünyemize uyguladığımıza I 
göre, asgarî ücretin tespitindeki şekli de kendi bün- I 
yemizde uygulamakta fayda vardır. I 

Bölgesellik meselesi üzerinde tekrar durmak isti- I 
yorum. Malumlarınız olduğu veçhile Türkiye'de ya- I 
tırım projeleri için yahutta Planlamanın teşvik belge- I 
si verirken bir de «Gerice yöre» tarifi vardır. Bu, il I 
bazında yapıldı, sonra il bazında netice vermeyince I 
bazen ilçe bazına da indirildi. Düşünün ki, iki ilçe; I 
birisi gerice yörededir, diğeri gerice yörede değildir. I 
Bunlar huduttur da. Yani bir derenin bir kenarı ge- I 
rice yöredir, öbür kenarı değildir. Bu tatbikat yatı- I 
rımcıyı daima rahatsız etmiştir. O bölge halkını ra- I 
hatsız etmiştir. Aynı tatbikata gidiliyor bu noktada I 
da. 

Düşünün, bir bölgenin, bir vilayetin bir tanesinin I 
nüfusu 100 bindir, bitişik vilayetin nüfusu 10 bindir. I 
Bu bir dere ite ayrılacaktır. Dolayısıyla derenin bu I 
tarafında olan 100 binlik vilayetin çalışanlarına asgarî I 
ücret mesela 35 lira diyeceğiz, derenin ötesindekilere I 
30 lira diyeceğiz.. Bunlarla ideal bir çözüme varaca- I 
ğınızı hiç zannetmiyorum. I 

Genelde, ileride siyasî zorlamalara da imkân ve- I 
recek bu sorunu da burada kesenkes halletmekte fay- I 
da mülahaza ederim. | 
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ilginize teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Hayati Gürtan'ın önergesi konuşulurken 

orada da bu husus kaldırılmak isteniyordu. Biz o 
önergeye karşıydık, Genel Kurulumuz önergeyi dik
kate almak için reddetmiştir. Sayın Tuzcu'nun öner
gesi de aynı mahiyettedir. Genel Kurulumuzun te
mayülü bellidir; ama şunu ilave etmek istiyorum bir 
yanlış anlamaya meydan vermemek için. 

Böyle ilçeden ilçeye, küçük bir derenin ayırdığı 
iki toprak parçasında asgarî ücretin değişeceğine dair 
herhangi bir direktif ihtiva etmiyor bu fıkra. Bu ge
nel bir meseledir, ülkemizin bir ihtiyacıdır ve bu 
elastikiyetin tanımış olmasında ülkemiz bakımından 
yarar görmekteyiz. Daha doğrusu işçilerimizin daha 
çok himayesine imkân verecek bu yolun tıkanmasına 
karşıyız. 

Önergeye katılmıyoruz. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Özgöker'in önergesini okutuyorum. 
(Nuri Özgöker'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Özgöker açıklayacak mısı

nız? 

NURÎ ÖZGÖKER — Müsaade ederseniz? 
BAŞKAN — Bazen çok açık oluyor da, belki 

önerge sahibi açıklama istemez diye soruyoruz. Bu
yurun rica ederim. 

NURÎ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Önergem 2 nci fıkrada esaslı bir değişiklik öngör
mektedir. Türkiye'nin en başta gelen sorunu insan 
gücü kontrolüdür. Tüm çalışanların hedefi gayret ve 
çabalarının haklı karşılığını almaktır. 

Türkiye'mizin gıpta edilecek yeraltı ve yerüstü 
zenginlikleri vardır. Bu topraklar üzerinde yaşayan 
herkes çalışmalarıyla bu olanaklardan yararlanmak 
durumundadır. Burada önemli olan nokta Millet ma
lının Devlet tarafından toplum yararına kullanılma
sının rasyonel ve randımanlı bir şekilde yönetilmesi
dir. Bu yönetimde esas unsur insan gücünün uygun 
ve yerinde kullanılmasıdır. 
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Vatandaşların idareden şikâyetleri öteden beri in
san gücünün yerinde kullanılmamasından ileri gel
mektedir. Herkesin bildiği bir söz her fırsatta tekrar
lanmaktadır. «îşe göre adam değil, adama göre iş 
buluyoruz.» deniliyor. Burada yatan gerçek, politik 
sebeplerle ve iltimasla personel atanmasının önlenme
sidir. Rasyonel ve randımanlı bir sonuç elde edilebil
mesi için işi bilen ve yapabilecek olan personelin uy
gun işyerinde kullanılması gerekir. Bunun için her 
şeyden önce işi tarif etmek ve işin ölçü ve kıstasla
rını ortaya koymak gerekir. 

Bilindiği gibi, ölçülebilen ve ölçülemeyen iş alan
ları vardır. Ölçülebilen iş alanlarında işi tarif ve tav
sif etmek kolaydır; mekanik, elektronik veya elle ya
pılan işler gibi. Burada iş saatleri, adam/saat vesaire 
dikkate alınır. îş idaresine ait tekniklerden Hüküme
timiz reorganizasyon ve idarî reform için kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi isterken, bu kür
süden açıklama yapmıştım. Şimdi burada bu teknik
lere geçemem; ancak şunu belirtmeden geçemeyece
ğim : 

Bizim buradaki çalışmalarımızla aynı nitelikte 
olan, ölçülemeyen iş alanlarında işin bitirilme tarihi
nin doğru olarak saptanması mümkün değildir, bura
da kıstaslar ayrıdır ve program tahminle yapılabilir. 
Bununla beraber işin unsurları, perfonmans analizi, 
işin değerlendirilmesi, işin karakteristiği ve diğer ni
telikleri genel olarak saptanabilir, tş böyle tarif ve 
tespit edildikten sonra sıra bu işin kimler tarafından, 
yani hangi nitelikte personel tarafından hangi teknik
lere göre yapılacağıdır. îşte bu esaslar belirlenen işe 
tahsis edilecek elemanlardan istenecek evsaf ve kabi
liyeti ortaya koyar. Böylece personel istihdamında 
ve personel politikalarının uygulanmasında politik 
düşüncelerden ve her türlü iltimas ve kayırmalardan 
arındırılmış bir sistem üzerinde durulmuş olur. 

îşte kamu işyerlerinde hizmet eden bütün görev
lilerin bu esaslara uygun olarak geliştirilecek bir sis
tem içerisinde ücretleri tayin ve tespit edilebilir. Ta
sarıdaki 2 nci fıkra «Uygun olmasını gözetir» iba
resiyle sonuçlanmaktadır. Böyle bir ibareyle bugünkü 
uygulamadan farklı bir sistem meydana getirilemez 
ve dolayısıyla yeni bir personel rejimi ve ücret siste
minden bahsedilemez. 

Önerimin amacı, bir personel ve ücret sistemi ya
ratılmasıdır. Emekliler için de bu sistem içerisinde 
bir statü dikkate alınmalıdır. Asıl olan insanın yap
tığı işe göre değerlendirilmesi ve buna göre de ücret

lerin değerlendirilmesidir. Tasarıdaki madde yeterli 
değildir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Özgöker'in önergesi üzerinde söz almak is

teyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Değerli Üstadımız Nuri Özgöker önergesinde ve 

önergesi münasebetiyle yaptığı vukuflu konuşmada 
bizi belli bir konuda gerçekten derinliğine aydınlatmış 
ve bu husus zabıtlara geçmiştir. 

Ancak önergede söz konusu olan iki konudan bi
rincisi; daha çok ve genellikle kamu görevlileriyle il
gilidir, bu konunun düzenlenme yeri memurlarla il
gili olan 156 ncı madde ve civarıdır. 

Bu önergede eğer işçiler için de, (İri, «işçi» sözü 
de var) kamu kuruluşlarında çalışan işçiler için olan, 
mesele ise, daha çok bir reorganizasyon ve personel 
rejimi meselesidir ve bu da bizim düzenlediğimiz ge
nel muhtevalı ilke, direktif, başka deyişle emri müdir 
maddesine göre biraz ayrıntı teşkil etmektedir. 

Sayın Özgöker'in önergesinde emeklilik dönemi
ne ait tedbirler de öngörülmektedir. Bunların yer ala
cağı madde ise, sanıyoruz sosyal güvenlikle ilgili mad
de olmalıdır. Burada düzenlediğimiz unutulmaması 
lazım gelen husus çalışanların emeklerine göre ücret 
almaları ve ücretin münhasıran çalışma ve çalışma 
zamanına, verimine, değerine bağlı olmassıdır. Bura
ya başka bir şey koyarsak, fazla detay koyarsak bu 
ilkeler biraz karanlık içinde kalır. 

Aziz Üstadımızın bizi bağışlayacağını ümit ederek 
önergesine bu gerekçelerle katılamıyoruz ve dikkate 
alınmamasını diliyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Öney, sizin ikinci önergenizi okutuyorum. 
(Tülay Öney'in üçüncü fıkra ile ilgili önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Önerge üzerinde zaten bir açıklama 

yapmıştınız Sayın Öney. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
ÎSMAÎL HAKKI DEMÎREL — Sayın Başkan, 

bir sorum vardı. 
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BAŞKAN — Sayın Demirel buyurun rica ederim, 
demin söz verememiştim. 

ÎSMAÎL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkanım, 
Komisyonun cevaplandırmasını istirham ediyorum. 

62 nci maddede asgarî ücretten bahsediliyor, na
sıl tespit edileceği öneriliyor. Yalnız vergi konusun
da kamuoyunda bir tartışma var, asgarî ücret yergi 
dışı kalsın veya kalmasın, diye. Sayın Komisyon as
garî ücretin vergi dışı kalmasını uygun görüyorlar mı? 
Görüyorlarsa bunun Anayasada yerini alması uygun 
olmaz mı? Çünkü ileride birçok parti bu konuyu mü
nakaşa konusu yapacaktır, bir çekişme konusu yapa
caktır. 

Bir insanın bir aylığa asgarî hayat seviyesini sür
dürebilmesi için bir üccrete ihtiyaç vardır; asgarî öl
çülerde. Buna ben «Asgarî ücret» diyebiliyorum. Bu 
ücretin de vergi dışı kalması uygun olur düşüncesin
deyim. Sayın Komisyon ne düşünüyorlar onu öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Buyurun Sayın Ergin. 
Sayın Ergin, özetlemek mümkün değil mi efen

dim? Rica ediyorum. Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 
ERGÎN — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Asgarî ücretin gelir vergisi dışında bırakılması ve
ya bırakılmaması, vergi yükünün ücretliler ve diğer 
sınıflar arasında dağıtılması, aslında ücret politikası 
ile ilgili olmayıp, maliye politikasının kapsamı içine 
girmesinde zaruret bulunan bir konudur. 

Bu itibarla, asgarî ücret hakkında, bilhassa Ana
yasanın «Sosyal haklar» bölümüne bir hüküm konul
ması, tatbikatta beklenmedik zorluklara yol açabilir. 
Bu nedenle, Komisyonumuz asgarî ücretin vergi dışı 
bırakılmasını istiyor değil, bu konu hakkında Anaya
saya bir hüküm konulmasına taraftar bulunmamak
tadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, bir so

ru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATÎ GÜRTAN — Efendim, «Bölgeler» de

yimi var. Bu bölgelerden neyi kastediyorlar onu öğ
renmek istiyorum. Acaba, iklim bölgelerini mi; yani 
Türkiye'deki yedi bölgeyi mi, yoksa iş kolunun oldu
ğu her yer mi?.. Eğer, işkolunun olduğu yer ise; ör
neğin petrol işkolu Türkiye'nin her yerine dağılmış

tır, bunun için tüm ayrı ayrı yerlerde asgarî ücret 
mi tespit edilecektir? Ben bir hesap yaptım, binleri 
buluyor. Biri tespitte zorluk çekiyoruz; acaba bu bu
nalım yaratmaz mı, yüzlerce veya binlerce işkolu 
için? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN —, Sayın Gürtan size de, Sayın Demi-
rel'e de teşekkür ederim; sorulan çok kısa sordunuz. 

Buyurun Sayın Ergin. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 

ERGİN — Bu bir Anayasa konusu değildir, bir ikti
sadî coğrafya düzenlemesini gerektirir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Komisyonun, Sayın öney'in önergesi üzerindeki 

görüşünü almak istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Öney'in, biraz evvel aynı mealde verilmiş 
bir önergesi vardı.' «Oynak merdiven» sistemine da
yanmaktadır bu yeni önergesi de. «Oynak merdiven» 
sistemine dayanan bir önergenin yahut bir sistemin 
memleketimizde yararlı olmayacağı kanaatini açıkla
mıştık. Bu nedenle Genel Kurul da lütfen kabul bu
yurmuşlardı. Yeniden aym sebeplerle kabul edemiyo
ruz. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, yanlış anla
ma var, izin verirseniz bir cümle ile izah edebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Sayın Öney; müsaade ederseniz, za
ten iki önergeniz üzerinde daha evvel konuşmuştu
nuz, sonra Genel Kurulun bu konuda çok büyük bir 
hassasiyeti var. Bilhassa bugünkü müzakerelerde bi
raz da ben buna imkân verdim, hem burada sayın 
üyeler önergelerini açıkladılar, hem ondan sonra ikin
ci bir açıklama imkânı verdim, bir tepki oldu; onun 
için, müsaade ederseniz önergeyi sırf sizin tekrar ko
nuşma zahmetine katlanmamanız için bir kere daha 
okuyacağım. Ondan sonra dikkate sunacağım, öner
ge aynen şudur : 

«Asgarî ücretin tespitinde, ülkenin ekonomik ve 
malî gücü gözetilirken, çalışanlara haysiyetli bir ya
şam ortamı sağlamak için piyasadaki genel fiyat dü
zeyi de dikkate alınır.» şeklindedir. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bayer ve arkadaşlarının önergesini okutu
yorum. 

(Muhsin Zekâi Bayer ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Önerge sahiplerinden yalnız Sayın 
Çakmakçı burada. Sayın Çakmakçı önergenizi açık
layacak mısınız? 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, 62 

nci maddenin ücret, aylık ve sosyal yardımlarla ilgi
li olmasına göre, baştan beri önergelerde belli bir 
şeyin susuzluğu çekilmektedir. Buna Sayın Komis
yon Başkanımız, «Eşel Mobil» değil, «Oynak merdi
ven» diyor tam Türkçe; bunu, sevmediğinden ziyade, 
tatbikinin mümkün olamadığı yolundaki mütalaaya 
katılmamak mümkün değil. 

Ancak, çok uzun laf etmektense şu anda aklıma 
geleni söyleyeyim. On sene evvelle bugünü kıyaslaya
cak olursak; o zaman evlenmemize yeten para bu
gün eğlenmemize dahi yetmemektedir; o zaman bir 
ömür için kadın almaya yeten para, bu sene kış için 
odun almaya yetmemektedir; o sene bir çift pabuç 
alırken, bu sene bir kilo havuç alamaz hale gelmişiz. 

Ohalde, ittifak edelim ki, ücretlerde fiyatları kova
lama açısından büyük bir acz vardır. 

îşte, burada «Devlet, çalışanların yaşam düzeyini 
korumak için fiyat istikrarsızlıklarını önler» derken 
bu maddeyi «Paranın satınalma gücündeki ve fiyat
lardaki istikrarsızlıkları önleyici tedbirleri alır.» de
mek suretiyle, bir «Oynak merdiven» mecburiyeti ge
tirmemekle benaiber, bir anıamesajı bu cümleye sıkış
tırmış olmamız isabetli olur, diyorum. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım lehinde söz 

isityorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Efendim, Komisyonumuzla 

anlaşamadığımız bir konu oluduğu kanısındayım. 
Eşel mobilin, teoride de pratikte de gayet net bir ta
nımı var. Eşel mobil; toptan eşya fiyatları endeksle
rinde yahut geçinme endekslerinde yıldan yıla mey
dana gelen, diyelim ki % 15 fiyat artışı karşısında, 
otomatik olarak ücretlerin de % 15 artırılmasını ön
görmektedir. 

Bizim önergemiz bunu getirmemektedir efendim. 
Devletin bu konuda «Uygun» sözü var, «Otomatik» 
sözü yoktur; Komisyonumuz, benim her iki önerge
mi de, (demin benim açıklamak istediğim buydu, im
kân olmadı ona) otomatik «Eşel mobil» önerdiğimiz 

varsayımıyla reddetti. Bizim gayemiz, Devletin çalı
şanlarına bir yararlık olmak için Anayasada «Sizle
ri koruyacağım, meydana gelebilecek fiyat artışları
na, satınalma gücünde meydana gelebilecek düşüşle
re, benim imkânlarım ölçüsüne uygun düşebilecek 
bir şey size vereceğim» şeklinde bir ilkeyi koymaktır. 
«Eşel mobil» değildir bu, onu önermiyoruz. 

Kaldı ki, Tasarının 74 üncü maddesi, zaten Dev
letin bütün bu ekonomik ve sosyal ödevlerini «Eko
nomik ve mali imkânları çerçevesinde yerine getire
ceğini» öngörmektedir. O halde, bir miktar, 1982 Tür
kiye'sinde yaşayan vatandaşlarımıza, Devletinin, «Bu 
türde bir Anayasal ilke getiriyorum.» demesinde, na
sıl bir sakınca olabileceğini anlayamıyorum? 

Komisyonumuz, lütfen bizim önergelerimizi bir oto
matik «Eşel mobil» olarak almamalarını istirham edi
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Başka söz isteyen sayın üye var mı? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ister 

aleyhte ister lehte kabul edilsin, bir hususu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

Sayın arkadaşlarım; 

Devlet personel rejiminde «Değişmeli barem» sis
temi adı altında bulunan «Eşel mobil» veya diğer adı 
ile «Oynak merdiven,» memleketimizde uygulanmak
tadır. «Eşel mobil»'in dört sistemi vardır, dört türü 
vardır. Birincisi, otomatik sistemi, diğeri yarı otoma
tik sistemi, üçüncüsü belli bir yetkili makamın takdi
rine bırakılan sistem ve bir de değişmeli baremin sa
bit ve değişen aylık sistemi. 

Birinci sistemde, değişmeli baremin otomatik sis
temi; bu sistemde fiyat artışları yüzde 10 ila yüzde 20 
arasında bir artış gösterdi mi, ücret ve aylıklar, hangi 
ayda olursa olsun, otomatikman artar. 

İkinci sistem; yarı otomatik sistemdir. Bu da mem-
leektimizde uygulanıyor. Yıldan yıla oluyor, belli sü
relerde olur, altı aydan aya da olması mümkündür. 
Bu da fiyatlar arttıkça, katsayı sistemi, bugün «Eşel 
mobil»'in yarı otomatik sistemidir. 

Üçüncü bir sistem; belli bir yetkili makamın tak
dirine bırakılır. Bu da şu anda Devlet Personel Daire
sinden hükümetlerin gösterdikleri aczler yüzünden 
alınmış, Maliye Bakanlığına neredeyse devredilmiş bir 
kanunî görev; ki, bunların takdiriyle olması gerekir
ken, işçilerindi de tş Kanununun 33 veya 39 uncu mad-
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deleri galiba hatırımda kaldığına göre, tespit edilen bir j 
miktardır, ki o da uygulanmıyor. 

Bir dördüncü sistem; ingiltere'de uygulanan sis
tem. Herkes belli kriterlere göre bir aylığını alır, bir 
de fiyat artışlarına göre o ayda belli bir para alır. 
Bunu en iyi uygulayan sistem Türk Ordusudur, «Eşel 
mobib'in bu son sistemini uygulayan; tayin bedeli 
vardır, tayin bedeli aylık duruma göre değişir; aylık 
durur. 

Bu bakımdan, Türkiye'de, memleketimizde «Eşel 
mobüVin yarı otomatik sistemi kullanılmaktadır. 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlar; 
Anayasa maddelerinin tetkikinde Anayasanın tü

münün, Anayasaya yön veren mafsal maddesi diye
bileceğimiz maddelerin unutulmaması lazımdır. 

Anayasalar prensip maddeleri ihtiva ederler, Ana
yasalar ideal hüküm ihtiva ederler. Ancak, ideal hü
küm sevk ederken, mesaj gönderirken hükümetlere, 
devlete mesaj gönderirken, Anayasanın bir yasa ol
duğunu, uygulanacak bir kod olduğunu unutmamak 
lazım. Yani, Anayasayla fazla ideal madde, fazla me
saj göndermeye kalkarsak, Anayasanın anayasal kuv
vetini çürütmüş oluruz; havada kalır, ütopik olur. 

Tasarı, 74 üncü maddesiyle «Devlet, sosyal ve 
ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevleri
ni, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî 
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.» di
yor. Yani, koyduğu bütün maddelere şamil olmak 
üzere, ben bu maddelerdeki taahhütlerimi elimdeki 
ekonomik ve sosyal imkânlar içerisinde yerine geti
receğim, diyor. I 

Şimdi bu madde muvacehesinde ücret politikasını 
tespit ederken, ücret politikasının kısmen teknik ola
cak esasını tespit ederken, evvela ücretle çalışanların 
esasında rasyonel bir planlaması yapılmış mıdır, yapı
labilecek midir, kaç senede buna varılacaktır ki, çalı
şanlara, arkadaşlarımızın önergelerinde öngörülen tek
nik imkânlar uygulansın, yapılsın, yerine getirilsin?.. 
ıBu gözetilmeden, önerge lehinde veya aleyhinde mü
talaa beyan etmek demek, Anayasanın bütünlüğünü, I 
Anayasanın kuvvetini rencide etmek demektir. O iti
barla, bu türlü önergelerde, yalnız bu önergede de
ğil, bu türlü önergelerde Anayasanın tümünü, Ana
yasanın oynak mafsal maddelerini ve Anayasanın üs- I 

— 663 

tünlüğünü, kuvvetini nazarı dikkate alarak mütalaa 
beyan etmemiz lazım. 

Binaenaleyh, ücret maddesinde tekniğe inilmeme-
sinin sebebi, tekniğin bilinmemesinden ileri gelme
mektedir kanaatimce. Çünkü, ücretten evvel, Tür
kiye'de bir istihdam politikası probleminin halli lazım 
gelir. Bugün gizli işsizlik var, açık işsizlik var ve 
dezorganizasyon var; idareye yönelim bakımından, yö
netme bakımından. 25 masa var, 25 masadan 2 masa 
çalışıyor, 23 masa boş ve bir tarafta da teknik im
kânlar bürokrasiye sokulmak isteniyor, kompütür 
sokulmak isteniyor. 

Onun için, ücret şöyle olsun, bu «Eşel mobil mi
dir, değil midir?» gibi teknik meselelere, Anayasa 
maddesinin metninin tanzim ederken girişmekte fayda 
yoktur, boş yere vakit harcıyoruz. 

Arz, eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, acaba ba

na da lehinde söz verebilir misiniz?. 
BAŞKAN — Lehinde mümkün, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Hiç şüphesiz, Sayın Kurtoğlu'nun ifadesinde yer 

alan, Anayasa maddelerinin az sözle çok şey kas
tetme önerisine katılıyoruz. Ancak burada, üçüncü pa
ragrafta değinilen konu başka. Şöyle: Bir yanlış ifade 
var gibi geldi bize; benim de imzam var bu önergede, 
onun için açıklayayım efendim. 

«Devlet, çalışanların yaşam düzeyini korumak için 
fiyat istikrarsızlıklarını önleyici tedbirler alır,» Fiyat 
istikrarsızlıklarını önleyici tedbirler aldı mı; çalışan 
ve çalışmayan, hepsini birden etkiler. Eğer biz çalışan
ların hayat düzeyini, yaşam düzeyini dengeli bir biçi
me getirmek istiyorsak, o zaman çalışanların ücret sis
temiyle hayat istikrarsızlıkları ile fiyat istikrarsızlık
ları arasında bir denge kurma mesajını göndermemiz 
lazım. Çünkü, tüketicileri koruyan iki madde geçti. 
Biri, 46 ncı maddede; «Tüketicilerin korunmasını 
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak ön
lemleri alır.: bir; ikincisi, 61 inci maddede, «Devlet, 
tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır. 
Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik 
eder,» diye iki madde geçti. Burada eğer çalışanları 
kastediyorsak, o zaman çalışanların ücret sistemiyle 
fiyat istikrarsızlıkları arasında bir uyum sağlamak la
zım. 

Bu nedenle, kanımca buraya paranın satın alma 
gücü ya da ücret düzeyiyle fiyat istikrarsızlıkları ara
sında büyük değişiklikler varsa, bunun dengede tu-
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tulmasına matuftur. O bakımdan, Komisyon eğer bu 
önergeye katılır; mutlaka bunu benimsemesi şart de
ğildir; ama «Ücretle fiyat istikrarsızilıklan arasında 
bir denge kurulması önlemlerini alır.» diye bir düzen
leme getirirse, tahmin ediyorum ki, bu maddeye da
ha iyi bir açıklık kazandırmış olur. 

Teşekkür eder. saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyonum görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Syın Güngör Çakmakçı'nın önergesi üzerinde sö

ze başlamadan önce, dördüncü fıkrayla ilgili bir de
ğişikliği, tasarladığımız bir değişikliği Yüksek Meclise 
sunmak istiyorum. O da, biraz evvel söylediğim gibi, 
Sayın Eroğlu ve arkadaşlarının önergesine uygun ola
rak dördüncü fıkraya «Devlet, çalışanların yaşam dü
zeyini korumak ve yükseltmek için fiyat istikrarsızlık
larını önleyici tedbirler alır.» cümlesine «Ve yük
seltmek» kelimelerinin ilavesidir. Bunu ilave ediyoruz. 

Şimdi, Sayın Çakmakçı'nın önergesinde «Fiyatlar
daki istikrarsızlıkları önleyici tedbirleri alır.» hükmü, 
esasen dördüncü fıkrada vardır efendim, ikinci fık
rada, işçinin ücretinin nasıl tespit edileceğini tespit, ve 
tayin etmektedir. Bu tayinde, paranın satın alma gü
cünün de gayet doğal bir yeri olacağı tartışılmaz. Za
ten fıkranın içinde bulunmaktadır. Onun için, gerek 
ikinci fıkra ve gerek dördüncü fıkra muvacehesinde 
bu önergenin kabul edilemeyeceğini arz ediyorum, 
yani gereği yok. Aynı fonksiyonu biz maddede dü
zenlemişiz, maddede yerine getirmişiz. Bunu tekrarla
manın yahutta maddeye bunu tekrar nasıll oturtmanın 
mümkün olacağı hususumda tereddütlerimiz vardır 
efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Eğer sayın önerge sahipleri bu açıklama üzerine 

önergelerini geri alıyorlarsa, ben oylatmayayım. Al
mıyorsanız hemen oylatacağım.... 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, ikinci fıkra, 
paranın satım alma gücünü ihata eden bir sarahat ta
şımıyor. Bu bakımdan.... 

BAŞKAN — Almıyorsunuz. Pekıi. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Öner
genin dikkâte alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Eroğlu ve arkadaşlarının önergelerini oku
tuyorum. 

ı (Hamza Eroğlu ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
' okundu) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız? 

HAMZA EROĞLU — Açıklamaya gerek yok. 
Açık; özleştirici ve kısaltıcı bir hüviyette tak
dim edilmiştir. Zaten Sayın Komisyon Başkanı da 
kabul buyuruyorlar. 

BAŞKAN — Evet. 
Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyelerden önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Dilkkate alınması hususumda karar 
verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu

yorum: Komisyon katılıyor. Kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler.... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayım Civelek ve Sayın Önerle, Sayın Aşkın'ın 
önergelerimi okutuyorum. 

(Orhan Civelek ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Önerge üzerimde konuşmak iste
yen?... 

Sayın Civelek 'buyurum. 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
'Bir yandan Yüce Meclisimiz, diğer yandan Ko

misyonumuz, güçlü ve kuvvetli devlet meydana ge
tirmenin çabası içerisinde 'bulunmaktadır. İcraya ve
rilen yetkidenim artırılması, elbetteki devleti güçlen
direcek ve kuvvetlendirecektir. Ancak, ne var iki, 
güçlü devlet yaratmak içim yetkilerim artırılması tek 
ve çıkar yol değildir. 'Bunun yanımda başka tedbir
lerin de alımmuası 'gerekir. 

Devletin, kitaplarda yapılan soyut tarifleri var
dır; ancak devletim, vatandaş karşısındaki somut 
görüntüsü, müesseseleri ve onları temsil öden me
murlarıdır. Çünkü, bir vatandaşım hangi devlet daire
sinde, müessesesinde tok işi varsa, karşısında muha
tap olarak, o müessesede devlet adıma çalışan me
murları görür ve onlarla muhatap olur. Şayet, dev
leti temsil eden kişiler iktisaden güçlü ise; bugün
den ve yarınından emlin ise; vatandaşa karşı daha 
güler yüzlü, daha müşfik ve daha yapıcı olacaktır. 
Devletin işleri daha iyi yürüyecek, vatandaş devle
timden daha fazla hizmet görecek; dolayısıyla dev-
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lete 'karşı olan sevgisi ve güveni daha çdk artacak
tır, Böyle bir devlet ise, elbette kuvvetli bir devlet 
olacaktır^ 

ıBugün, çalışan kesimin tümü, beş - on yıl önce
ki durumunu arar bale gelmiştir. Geçmişteki basi
retsiz ve tutarsız iktisadî ve malî politikalar, çalı
şanları son derece güçsüz bir duruma getirmiş, bü
yük bir sıkıntı ve bunalım içerisine sokmuştur. Ça
lışanlar artık, yeni bir enflasyonun yıkıcı ve ağır 
darbesine tahammül edecek halde değildir. Böyle 
bir darbe bu kesimi yöre sermeye yetecektir. Çalı
şanların ylkılması, tbdr balkıma devletin yıkılması ola
caktır. 

Şayet bugün bizler, yapacağımız bu Anayasayla 
çalışanları enflasyonun yıkıcı darbesinden koruyu
cu bir yükümlülüğü devlete, açık ve zorunlu bir gö
rev olarak vermezseik, o takdirde memur, işçi ve 
emekli kesimi, yine eskiden olduğu gibi, iktidarların 
insaf ve iyi niyetine terkedilecektir ve böylece biz, 
devlete oe denli yetkiler verirsek verelim, devlet 
yine güçlü olmayacaktır. 

ISaym üylier; 
Lütfen, böyle bir iımıkânı çalışanlardan esirgeme

yelim. Şayet, bu sistem ve önlemi Anayasamıza alır
sak; emıin olun iki, devleti yönetenler de' kendileri
ne daha fazla çekidüzen verecekler ve enflasyonun 
olmaması ve çoğalmaması için daha realist ve daha 
ciddî tedbirler almak zorunda 'kalacaklardır. 

Durumu takdirlerinize sunar, Yüce Meclisi say
gılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Civelek. 
Sayın Civeleksin önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü rica ediyo

rum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Önergenin birinci kısmı zaten dördüncü fıkra

mızda bulunmaktadır. «Yükseltmek için, gerekli 
ekonomik, malî tedbirleri alır.» Dördüncü fıkranın 
muhtevasıdır. Diğer taraftan, biraz evvel yapılan 
oylamalarda, da enflasyonla paralel Olarak, enflas
yon oranında ücretlerin artırılmasının daha fazla dü
zensizliğe yol çacağitti düşündüğümüzü de beyan et
miştik ve yapılan iki oylama da hu şekilde sonuçlan
mıştı. Bundan dolayıdır iki, önergenin Komisyonu
muzca kabulü mümkün görülmemektedir. 

iSaygılarımla arz ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir* 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini okutuyorum': 
(Selçuk Kantarcıoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Yeni bir biçimde düzenlenmiş; «Ücret, aylık ve 

sosyal yardımlar» kenar başlıklı 62 nci madde, ge
tirdiği esaslar bakımından kanaatimce takdire de
ğerdir. «Ücret, aylık ve emek» tarifleri kanunların
da belirtilmiştir. Çalışma süreleri, işverimi, iş değer 
ve işin niteliğine göre emeğin karşılığının tespit olun-
masıyla adil bir kriter ve durum yaratılmıştır. Hele, 
Sayın Uyguner'in «'Liyakat ve kariyer» ilkelerini 
de, ««Devlet memurları» bölümünden çıkarıp da, 
hem oraya hem de buraya sokmuş olması, bu mad
deyi daha kuvvetlendirmiştir. 

ıBu maddenin işlerliğimi, 1<48 inci maddedeki Eko
nomik ve Sosyal Konsey sağlayacaktır. 'Maddedeki 
kamu görevlileriyle ilgili hükümler, 160 sayılı Dev
let Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki Kanun
la Devlet Personel Dairesine aittir. 

Bu bakımdan, daha önceki Sayın İmren Hanım
efendinin önergelerine karşı çıkmış ve oylanmasını 
arz etmiştim. 1<48 inci maddenin sırası geldiğinde 
duruma müdahale edilecektir. Maddenin 1, 2, 3 ün
cü fıkrası aynen -yerinde görülmüş; dördüncü fıkra
da redaksiyon yapılmıştır,-

Beşinci fıkradaki «... memur ve işçi statüsünde...» 
şeklindeki sınırlı durum «... çeşitli sektörlerde çalı
şanlar...» şeklinde sınırlandırılmadan çıkarılmış, ta
dat edilmemiş, ayrıca aradaki farkları ortadan kal
dırmak için de «... emekli, dul ve yetimlerin de...» 
sayılarak maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde bu şekilde olursa, 57 nci maddede Sayın 
Tülay Öney tarafından ileri sürülen sistem' de ken
diliğinden gündeme gelecek, asgarî ücreti taban alan 
bir gösterge tablosu Devlet Memurları Kanununda 
düzenlenecek (Veya diğer kanunlarda, Bağ - Kur'da 
vesairede düzenlenecek),, ücret dengesizliği; işçi, me
mur, emekli, dul ve yetim ücret farkı ortadan! kalka
caktır. 

Oylarımızla kabul edilen 33 üncü maddedeki 
«Kamu hizmeti görevlileri» tabiri, aksaklıkları ta
mamen gidereceğinden, sadece memur ve işçi sta-
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tüsünü kapsayan durumun değiştirilerek «çeşitli sta
tülerde çalışanların» ifadesiyle maddemin daha sağ
lam temellere dayanacağını arz eder, emekli, dul ve 
yetimler de umutulımadam Muhterem Komıisyoîiumu-
zun bu şekle bağlı görüşüme sizlerle! birlikte katılaca-
ğtnı umıar, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

§unu da arz etmek istiyorum: Belki Sayın Ko
misyonumuz, biraz önce de görüştüğümüz gibi, emek
lileri buradan çıkarıp sosyal güvenlikle ilgili «Sosyal 
güvenlik hakları» arasıma sokmayı arzu buyurabi-
iirler; ancak buradaki bölüm bugünkü durumu yara
tır. Emekli Sandığının ayrı bir gösterge tablosu dü
zenlemiş olması, devlet memurlarımın ayrı bir gös
terge, ©ağ - Kur'uın ayrı bir gösterge düzenlemiş 
olması bu ayrımı yine yapacaktır. Birisimin 3 500 'lira 
yakacak yardımı alırken diğerimin 2 500 lira yaka
cak yardımı alması da, gene böyle bir ayrımdandır. 
Bir olrmasında büyük fayda vardır. 

Arz edenim. 
(BAŞKAN — Teşekkür eklerim Sayın Kamtarcı-

oğlu. 
Söz akmak isteyen sayın üye, lehte aleyhte?... Sa

yın Haımıitoğulları lehte imi, aleyhte mıi?... 
BBŞtR HAMltTOĞULLARI — Yarı lehte, yarı 

ıaleyhte. 

BAŞKAN — Buvurum. , 
BEŞÎR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

çok değ.erli arkadaşlar; 

162 inci maddeye ilişkin önergeler görüşülürken, 
göz önünde bulundurulması gereken önemli bir nok
ta var. Bumdan önce geçen 56 mcı madde1 ile işçileri-
mıiz ve sendikalar olumlu politika bile yapmak im
kânımdan yoksun kaldıkları için, ücretlerimi bu yolla, 
yani politikaya katılma yoluyla ücretlerimi yüksel
tebilme imkânını maalesef yitirmişlerdir. Bildiğiniz 
gibi, memurlar da aylıklarını, kurmaları mümkün 
olan örgütler aracılığıyla sağlamak takanıma sahip 
değiller. Tabiî, «Memurların böyle bir örgüt kurma
ları lazım mı, değil mi?» konusu bir yama. Yalnız 
şu noktayı belirtiyorum ki, memurlar da kemdi iç 
dinamikleriyle yetersiz aylıklarımı hızlı enflasyon 
oranımda yükseltmek takanıma sahip değillerdir. 
Emeklilerimıiz de, bildiğimiz gibi, yetersiz 'bir sevi
yeye inen aylıklarını yükseltmek imkânına sahip 
değillerdir. Onun için, 62 nci maddemin görüşülme
si bu açıdan da büyük bir önem taşımaktadır. Bu 
konuda verilen önergelerin değerlendirilmesi, bu arz 
ettiğim bilgi ışığımda da değerlendirilmek gerekir. 

Değerli arkadaşlar; 
Maalesef 19®2 Türkiye'sinde ücretliler, aylıklılar 

ve emeklilerim durumu son derece kötüdür.. Emeği 
karşılığımda ücret ve aylık alam çalışanlar kesimi, 
son yıllarım çekilmez boyutlara varan hayat pahalı
lığı fearşi'sımda büyük bir bunalıma sürüklemmişler-
dir. Yaşayabilmek içim dar ve sabit gelirli bu vatan
daşlar inanılmaz bir savaşım vermektedirler. Üc
ret ve aylıkların düşük seviyesi, aynı dşkolumdaki 
farklı uygulamalar konuşuma ilişkin adaletsizliklerim 
yarattığı sıkıntı, emeklilik dönemindeki ayırımcılıik, 
çalışanları son derece rahatsız edecek niteliğimi bü
yüterek korumaktadır. Çalışanlarım büyük bir kısmı 
aldıkları ücret veya aylıkla bir ev kıiralayamaz, ço
cuğuma süt alamaz,. biyolojik varlığını bile sürdüre
cek bir beslenme rejimi uygulayamıaz duruma maa
lesef gelmişlerdir.: Asgarî ücret düzeyimde olanların 
sayısı, aileleriyle beraber 2 milyona yakındır. Asga
rî ücret 1980 - 1981 yularımda ancak 1963 yılımın 
seviyesindedir. Memur maaşlarının alım gücü ise, 
1982 yılımda ancak 1970'dekinim yarısı kadar bile 
ğildir. 1981 yılımda hızı düşürülen enflasyon ve artan 
maaşlar da, önceki yıllarım gerçek kayıplarım gide
rebilecek bir seviyeye yükseltilebilmiş değildir. 

Değerli arkadaşlar; 
İnsan, ekmekle doyar, umutla yaşar. Memur ve 

işçinin ise, karnı doyunca sırtı üşür, sırtına bir hırka 
geçirince midesi dolar. Memurlarımız, işçilerimiz, 
emeklilerimiz maalesef bu durumdadır. Bu drama
tik durumu yansıtacak çok örneğe bir misal olsun di
ye size şunu arz etmek istiyorum : Bakın, elimde 2,5 
yaşındaki çocuğunu geçindiremediği için satmak iste
yen, başka bir aileye vermek isteyen, Tercüman Ga
zetesinin 8 . 7 . 1982 tarihinde çıkan bir haberi ör
nek olarak veriyorum. 

Yine, şu anda aldığı ücretle bir ev bile kiralaya-
maz durumda olan öğretmenlerimiz vardır. Hele 
bunların emekli olanlarının durumu ise iç yakıcıdır. 
60 yaşındaki emekli bir öğretmen geçinebilmek için 
böbreğini satmak mecburiyetindedir. Kanını satmak
la ancak geçimini sağlayacak insanların sayısı az de
ğildir. 

Bu arada, 5 dakika içinde gayet tabiî ki, önemli 
noktaları bilgilerinize arz etmek imkânını bulamıyo
rum. 

Memurlar üzerinde bir zulüm aracı olarak kulla
nılan MEYAK'la ilişkin Tasarı, bildiğiniz gibi, maa
lesef yeni Maliye Bakanımızın ilk icraatı olmuştur, 
memurlara atılmış ilk tokatı olmuştur. Bugün memur-
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larımızın MEYAK çerçevesinde alacaklarının seviyesi 
25 milyar iken; memur ekmek alamazken, Devletin, 
bu kitlenin bu meşru alacağını faizleriyle birlikte öde
mesi gerekirken, maalesef bildiğiniz gibi bu Tasarı da 
Meclisimizden, bizim Bütçe - Plan Komisyonundan 
geri çekilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa yapılırken bu kısıtlamalarla birlikte eğer 

biz 62 nci maddede, memur, işçi ve emeklilerin hak
larını yatıştırıcı bir sisteme bağlayamazsak, emniyet 
supabı olabilecek bir sisteme bağlamazsak, eriyen or
ta sınıfı tekrar diri tutabilecek bir sisteme bağlamaz
sak, ben bunda, hem bu milyonlarca insanın insancıl 
açıdan durumlarını kurtarmak, hem de Türkiye'nin, 
sosyal bünyemizin sağlığa kavuşması bakımından 
büyük sakıncalar görürüm. 

Daha önceki görüşmelerde... 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, süreniz dol

muştur. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Bitiriyorum Sa

yın Başkanım. 
Daha önceki görüşmelerde bir değerli arkadaşım, 

Türkiye'nin düşman ülkeler tarafından çevrildiğini 
söylemişti. Doğrudur; ama bu düşman ülkelerin Tür
kiye'ye yönelik olan saldırılarından daha büyük bir 
tehlike oluşturmaktadır; bu orta sınıfın ezilmesi, me
murun, işçinin, emeklinin bugün içinde yüzdüğü sı
kıntıların devam etmesi. 

Son cümleyi söylüyorum Sayın Başkanım. 
Onun için teklif ediyorum; 62 nci maddeye mut

laka, mutlaka şu maddenin girmesi lazımdır : Ücret 
ve aylıklar enflasyon hızı oranında yılda iki kere, 6 
ayda bir olmak üzere, otomatik olarak ayarlanmalı
dır. Bu enflasyonu da engelleyecektir, grevleri de kö
keninde engelleyecektir. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımın buyur
dukları «% 5 oranındaki bir enflasyonun hâkim ol
duğu yerlerde ancak eşel - mobil uygulanır.» tezi, sa
dece ve yalnız Avrupa'ya mahsustur. Türkiye'nin 
bünyesine uymaz bu. Benim arz ettiğim teklif Tür
kiye'nin bünyesine uyar ve hükümetleri enflasyonla 
mücadelede gerçekçi yöntemler uygulamak mecburi
yetinde bırakır; grevleri kökeninde çözer. «Sosyal 
devlet» bu maddede yansımazsa, nerede yansıyacaktı 
arkadaşlarım? Sosyal devletin yansımasına imkân ve
recek oylarınızı, memurlarımız, işçilerimiz, ekmek 
alamayan emeklilerimiz beklemektedir. 

Yüce takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

önerge üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 
TURGUT YEĞENAĞA — Aleyhinde Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Anayasanın 62 nci maddesi, hakikaten bu mem

lekette uzun süreden beri hüküm süren bir eşitsizliği, 
bir dengesizliği yansıtmak ve buna çare bulmak için 
gelecek hükümetlere, yasama organlarına imkân ver
mek için getirilmiş yeni bir madde. 

Bu madde, hakikaten hassas bir madde olduğu 
için, üzerinde çok konuşulabilir, namütenahi konuşu
labilir; işçilerin durumu anlatılabilir, memurların du
rumu anlatılabilir, üzerinde durulabilir; fakat esas 
olan, Anayasanın bu amir hükmüne göre, yasama or
ganlarının ve hükümetlerin bundan sonra alması ge
reken tedbirle ilgilidir. Bu, ileriye muzaf bir hareket
tir. Onun için, bu maddede gösterilen hedefler kâfi
dir, ayrıca büyük bir değişikliğe ihtiyaç yoktur; ileri
ye muzaf bir harekettir. 

İşbaşına gelen hükümetler ve yasama organları 
tercih yapmak zorunda kalacaklardır evvela. «Biz iş
sizlere mi imkân temin etmeye çalışacağız yoksa mev
cut çalışanların yaşama imkânlarını mı artıracağız?» 
diyeceklerdir. Bu bir tercih meselesidir. Anayasayı 
yaparken bu maddede konuşulacak konu değil bu. 
Onun için, evvela gelecek hükümetler ve yasama or
ganları prensip anlaşmasına varacak ve ondan sonra 
tatbikatına gidecek. 

Teferruatına gelince; hakikaten, yani üzerinde 
durulması gereken çok mühim bir konu. Yeni kurum 
kurmak yerine, mevcut, bu işlerle ilgilenin, bu işler 
için görevlendirilmiş kurumlar var. Onları harekete 
getirmek de bu maddenin yerine getirilmesiyle müm
kündür. Yeter ki, bu kurumlara gereken direktifi ve
rebilsin hükümetler ve yasama organları. 

Onun için Anayasanın bu maddesi, hakikaten sa
rih ve hepsini içine almış bir durumdadır. Ufak dahi 
olsa teferruat, bunların üzerinde durmakta fayda 
yoktur. Bence Tasarının aynen kabulü, meseleyi hal
letmiş olacaktır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Komisyonun bu önerge ile ilgili görüşünü 

rica ediyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Zannediyorum Selçuk Kantarcıoğlu'nun önergesi
ni görüşüyorduk; biraz karıştığı için, bir defa daha 
üzerinde durarak, Sayın Kantarcıoğlu Hocamızın 
dördüncü fıkra ile ilgili teklifi, bir kelime teklifidir, 
Redaksiyon Komitemize bunu aksettireceğiz. 

Beşinci fıkra ile ilgili teklifindeki değişik nokta, 
emekli dul ve yetimlerle ilgilidir. Bu maddede, fiilen 
ve filhal çalışanla ilgili bir düzenleme yaptığımız için, 
Hocamız da anlayış gösterirler zannediyorum, bu 
önergeye bu nedenlerle ve bu duygularla katılmıyo
ruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Kantarcıoğlu bu dördüncü 

fıkradaki «...yaşam düzeyi...» kelimeleri yerine «ha-

BAŞKAN — Değerli üyeler, 136 ncı Birleşimi
mizin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Sayın Aldıkaçtı, 62 nci maddenin kesin oylanması 
üzerinde bir teklifiniz oldu. Bir fıkrayı Genel Kuru
lun kesin oylarına sunarak kabul etmiştik. Dikkate 
alınan diğer bir fıkrayı da eğer maddeye hemen ila
ve ederek verirseniz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hemen imzalayıp gönderiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bir ufak anlaşmazlık 
var, yeniden tashih edelim efendim. 

BAŞKAN — O halde şöyle yapalım Sayın Aldı
kaçtı : Siz bu maddeyi düzenlersiniz, biz yeni bir 
maddeyi müzakereye başlarız. 

yat seviyesi» kelimelerini koymak istemektedirler. 
Bunu Redaksiyon Komitesi olarak dikkate alacak
lar, tetkik edecekler. 

Esas, beşinci fıkra ile ilgili önergelerine Komis
yon katılmıyor. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir konuda 
açıklama yapmadılar efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar efendim, açıklama 
da yaptılar, «Bu madde, yalnız çalışanlarla ilgilidir» 
dediler ve açıklama da yaptılar. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo
rum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 15.50 

63 üncü maddeyi okutuyorum. 
VIII. Sağlık, çevre ve konut 
A. Sağlık hizmetleri 
MADDE 63. — Devlet, vatandaşın yaşamını be

den ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ve 
çevre şartlarını bu amaca uygun biçimde düzenlemek
le görevlidir. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel sektördeki sağ
lık ve sosyal yardım kurumlarını denetleyerek ve des
tekleyerek, yeni kuruluşları teşvik ederek yerine geti
rir. 

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için devlet
çe yapılacak harcamalara, vatandaşlar, genel sağlık 
sigortası kapsamı içinde katılırlar, katılma payını 
karşılayamayan yoksul ve dar gelirli vatandaşlara 
devlet yardımı sağlanır. Harcamalara katılma ve dev
let yardımının usul ve şartları kanunla düzenlenir. 

mmm 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16.05 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 
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BAŞKAN — Bu madde ile ilgili sayın üyelerin 
vermiş oldukları önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Sağlık, 

çevre ve konut», 'kenar başlıklı 63 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygılarımızla arz 
ederiz. 

VIII. Sağlık Hakkı : 
Madde 63. — Herkesin sağlıklı bir çevrede do

ğup yaşama ıhakkı vardır. Devlet, vatandaşların yaşa
malarını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak ve çevre şartlarını bu armaca uygun bir bi
çimde düzenlemekle görevlidir. 

Devlet, bu görevini sağlık ve sosyal yardım ku
rumları kurup işleterek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için dev
letçe yapılacak çalışmalara vatandaşların da katkı ve 
katılmaları sağlanır. Katılma payını karşılayamayan 
yoksul ve dar gelirli vatandaşların payları devletçe 
karşılanır. Katkı ve katılma ile devlet yardımının usul 
ve şartları kanun ile düzenlenir. 

Mehmet AKDEMİR Ali Nejat ALP AT 

Fikri DEVRİMSEL ılsa VARiDAL 

Abdurrahman YILMAZ Zeki ÇAKMAKÇI 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, çok özür dilerim, 
hu maddenin görüşülmesine başlanıldığı zaman bu
rada ibdr imza ile meşguldüm; onun için zamanında 
müdahale edemedim. 

ıBizim 63 üncü maddeyi düzenleyen arkadaşımız 
bu sabah izinîi olarak Bulgaristan'a hareket etmiştir 
ve kendisi bana giderken bazı talimat bıraktı; fakat 
şimdi biraz evvel dışarıda görüştüğüm bazı arkadaş
lar, önerge sahipleri, ibu talimata uymadıklarını ya-
hufcta ibu talimatın, bu anlaşmanın mevcut olmadığı
nı Söylediler. Bu takdirde ben Komisyon olarak mü
zakereye devam edemem. Onun için de 63 üncü mad
denin görüşülmesinin ertelenmesini rica ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — 64 üncü madde için bir şey diyecek 
misiniz Sayın Aldrkaçtı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, sadece 63 üncü 
madde efendim. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 
Söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Sayın Yılmaz, rica edeyim, müza
kere açmayalım. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Usul hakkımda 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — 63 üncü mad

denin düzenlenmesiyle görevli olan Ağabeyimiz bu
gün yurt dışına gitmedi, pazar günü gidecek. 

Genel Kurulun takdirlerine arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon Başkanı 63 üncü 

madde üzerinde Komisyon adına sorulara cevap ve
rebilecek ve 'bu maddeyi düzenlemekle görevli sayın 
mensuplarının Iburada bulunmadıklarını veya yurt 
dışında olduklarını ifade ettiklerine göre bunu ka
bul etmek zorundayız. Binaenaleyh, 63 üncü madde
yi bilalhaFa görüşmemizi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... 

SİYAMI ERSEK — Usul hakkında... 
BAŞKAN — Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ersek, oya sunduktan sonra söz istediniz; 

kalbul edilmiştir. 
SİYAMI ERSEK — Oylama yapmadan nasıl 

kabul edersiniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Oyladım efendim. 
SİYAMI ERSEK — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ersek, oyladım ve kabul edil

di. «Etmeyenler» dedim, yine sayın üyeler işaret 
oyuyla belirttiler. 

Değerli üyeler, 64 üncü maddeye gelmiş bulunu
yoruz; yalnız ibu maddeden evvel yeni ibdr madde 
teklifi var, o teklif ile ilgili önergeyi okutuyorum : 

M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, bu 64 

üncü madde 63 üncü maddeyle yakından ilgilidir. 
önergelerimizin büyük kısmı 63 ve 64 üncü madde
leri müştereken ilgilendirmektedir. Acaba Komisyon 
Başkanımız hu maddenin de ertelenmesini mi isteye
cektir? Eğer isteyecekse vakitten kazanmak için şim
diden görüşünü 'bildirmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 
Evvela bir arkadaşımın çıkışına cevap vermek is

tiyorum : Komisyonumuzun sorumlu üyesi «Bugün 
12.00'de buradan ayrılıyorum»! demiş ve Bulgaris-
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tan'a hareket etmek üzere yola çıkmıştır; İstanbul'da 
mıdır burada mıdır; bilmiyorum, ben kendisinin ta
kipçisi değilim. Şu anda Mecliste de değildir, bildi
ğim budur efendim. Onun için arkadaşımın bu ka
dar hiddetle ayağa 'kalkmasına lüzum yok. • 

'BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, biz sizlin beyanını
zı değerlendirdik, rica ederim; buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 64 üncü maddeyle ilgili olarak ma
demki arkadaşlarımız öyle uygun görüyorlar ve be
raber mütalaa edilmesini istiyorlar; biz de ertelen
mesinde bir mahzur görmüyoruz. 

BAŞKAN — 64 üncü maddeyi de b'ilalhara görüş
mek üzere oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 62 nci maddeyle ilgili Komisyon
dan gelen yeni maddeyi' okutuyorum. Biliyorsunuz 
bir fıkra 'kesin oylanmıştı, diğer fıkra da dikkate alın
mak üzere sunulmuştu. Komisyon 62 nci maddeyi 
yazmış, göndermiştir; okutuyorum ; 

«C. Ücret, aylık ve sosyal yardımlar : 
Madde 62. — Ücret ve aylık emeğin karşılığıdır. 
Devlet, ücretin ve aylığın, ikramiye ve sosyal yar

dımların çalışma 'sürelerine, iş verimline, iş değerine, 
işin niteliğine, kıdem ve liyakat esaslarına uygun ol
masını gözetir. 

Asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik gü
cü, iş kolları ve bölgelerin sosyal ve ekonomik özel
likleri dikkate alınır. 

Devlet, çalışanların bayat seviyesini yükseltici ve 
fiyat istikrarsızlıklarını önleyici tedbirler alır. 

Devlet, bütün çalışanlar arasındaki ve özellikle 
kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve işçi statü-
sünda çalışanların aldıkları ücret, aylık ve sosyal yar
dımlardaki dengesizlikleri hakkaniyete uygun biçim
de gidermek amacıyla gerekli önlemleri alır.», 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul e'denler... Etmeyenler... 62 nci madde kabul 
edilmiştir; teşekkür ederim. 

Sayın Akaydın'ın, 65, 66, 67 ve 68 inci maddele
rin birleştirilmesine dair bir önergesi var; önergeyi 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığınaı 

T. C. Anayasa Tasarısının 65, 66, 67, 68 inci mad
delerinin aşağıda arz ettiğim şekilde düzenlenmesini 
dilerim. 

Saygılarımla. 
Haldi AKAYDIN 

26 . 8 . 1982 O : 3 

Sosyal güvenlik ve konut hakkı : 
Madde 64. — Herkes sosyal güvenlik hakkına sa

hiptir., 
Sakatların korunması ve topluma intibaklarını 

sağlayıcı her türlü önlemler ve tesisleri kurar. 
Devlet, yaşlıları korur, 
Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevrenin şartla

rını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihti
yacını karşılayacak önlemleri alır. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, açıklama yapacak 
mısınız?.. Buyurun efendim. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, değerli üye 
arkadaşlarım; 

Bu maddelerin birleştirilmesini gayet açık ve se
çik olarak okuduğumuz vakit de görüyoruz; bunlar 
gerek Sağlık Bakanlığı bünyesinde, gerek Sosyal Gü
venlik Bakanlığı bünyesinde Sosyal Hizmet Genel 
Müdürlüğüyle ilgili hizmetler yürümekte ve yürütü
lecektir. Yeniden malumunuz Sosyal Hizmetler Ka
nunu çekildi. Anayasanın kabulünden sonra tekrar 
Meclisimize gelecektir. Maddelerin çok olmasını, ka
barık olmasını önleme bakımından bunların tek mad
de altında birleştirilmesini teklif etltim. Kabulünüzü 
istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıBu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen 

üye?.. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Aleyhinde söz is

tiyorum efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir husuisu arz etmek isti

yorum efendim. 67 ve 68 inci maddeleri birleştirici 
bendenizin de bir önergesi vardı; hep beraber mua
mele görürse daha isabetli olur. Onu arzetmek iste
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ÖztJürk. Sa
yın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

65 inci madde konult hakkıdır; 66 nci madde sos
yal güvenlik, yani emeklilik hakkıdır, 67 ve 68 inci 
maddeler ancak birleştirilebilir. Bu konular tamamen 
değişik konulardır. Konut hakkı Türkiye'nin en bü
yük problemidir. Sosyal güvenlik hakkı emeklilik 
konusu, Sosyal Sigortalar, Emekli Sandığı ve Bağ -
Kur konusudur; ama buna mukabil, Sayın Akaydın' 
in önergesine şu noktada iştirak ederim, benim de 
vardır, sakatların hakkını koruma ile yaşlıların hak
kını koruma, gerekçesinde belirttiği gibi birleştirile-
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bilir; diğerlerinin birleştirilmesine imkân olmadığı 
kanaatindeyim, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Lehte, aleyhte başka söz isteyen sayın üye?.. Yok

tur. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, 'bir açıkla
mada 'bulunabilir miyim? Ben Sayın Öztürk arkada
şımızın önergesine katılıyorum, önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — O halde 65 inci maddeyi okutuyo
rum. 

C. Konut hakkı 
MADDE 65. — Devlet, şehirlerin özelliklerini ve 

çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, 
konut 'ihtiyacım karşılayacak önlemleri alır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
kaç önerge 'bulunduğunu arz edeyim ki, sayın öner
ge sahipleri ve söz isteyecek değerli üyeler konuşma
larını önerge adedine göre yapmaya gayret etsinler : 
10 önerge var efendim. 

Önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 65 'inci 
maddesinde «Devlet, şehirlerin ve köylerin özellik
lerine ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçe
vesinde tüm vatandaşların konult ihtiyacını karşılaya
cak önlemleri alır.», şeklinde yeni fıkraya, «köylerin» 
ilavesini yaparak tanzimini arz ve teklif ederim. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Gerekçe : 
Anayasa Komisyonumuz 65 inci maddeye ait ge

rekçesinde sadece şehirlerin modern şehirleşmesi göz 
önüne alınmış köylerin 'bir plan çerçevesinde künut 
ihtiyacını karşılayacak bir hüküm getirilmemiştir. 
Bugün konut yasasında nüfusu 30 binin üzerinde 
olan yerlere konut kredisi verilmektedir, ileride Dev
let güçlü bir ekonomiye kavuştuğunda köylerimizde-
'ki planlı, modern şekilde köylerin özelliklerine göre 
konut yaptırmak için bu maddeye sadece köylerimiz
de ibaresinin konması gereğine inanmaktayım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinin aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini üstün saygılarımla arz ede
riz. 

Madde 65. — Konut hakkı. 
«Devlet bütün yerleşim merkezlerinin özellikleri

ni ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçeve
sinde konut ihtiyacını karşılayacak önlemleri alır.» 

Salih İNAL M. Yılmaz ÖZMAN 
Mehmet KANAT Sadi ERDEM 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinde geçen 

«şehirlerin»' kelimesi, köy ve kasabaların dışarıda 
tutulduğu izlenimini verdiğinden, bu kelime yerine 
(yerleşim yerlerinin...) ibaresinin konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Lütfuilah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinin aşağıda

ki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

imren AYKUT 
Konut hakkı : 
Madde 65. — «Devlet, çevre şartlarını gözeten 

bir planlama çerçevesinde vatandaşların konut ihti
yacını karşılayacak önlemleri alır.», 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinin, aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
ismail Hakkı DEMlREL 

C. Konut hakkı : 
«Herkes konut hakkına sahiptir. 
Devlet, kişilerin konut sahibi olabilmesi için ge

reken tedbirleri alır ve öncelikle kamu görevlileri 
için, ihtiyaca uygun devlet konutları yapmakla gö
revlidir.^ 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinin aşağıda

ki şekilde tedvin edilmesini teklif ediyorum. 
Gereğini müsaadelerinize arz ediyorum. 
Saygılarımla. 
Madde 65. — Devlet, yerleşim merkezlerinin sos

yal ve ekonomik özelliklerini ve çevre şartlarını gö
zeten bir planlama çerçevesinde vatandaşların konut 
ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla 
bir «Konut Destek Fonu» kurar. 

Fonun kuruluşu ve işleyişi ile Hazine katkisı ka
nunla düzenlenir. 

A. Avni ŞAHÎN Orhan BAYSAL 
Ender CtNER Nurettin ÂYANOĞLU 

ibrahim GÖKTEPH 

— 671 — 



Danışma Meclisi B : 136 

Danışma Meclisi Başkanlığınaı 
Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
t. Doğan GÜRBÜZ Özer GÜRBÜZ 

Madde 65. — Devlet, şehirlerin ve köylerin özel
liklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çer
çevesinde konut lihtiyacını karşılayacak tedbirleri 
alır. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinin prensibi 

uygun görülmekle beraber, maddeye açıklık getiril
mesi bakımından; cümlenin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Türe TUNÇBAY Turgut KUNTER 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

Ayhan FIRAT Zeki ÖZKAYA 
Madde 65. — Devlet, yerleşim yerlerinin özellik

lerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçe
vesinde, ailelerin durumlarını ve öznelliklerini dikkate 
alarak konut ihtiyacını karşılayacak önlemleri alır 
ve özel destekler getirir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinin aşağıda 

belirtildiği şekilde düzenlenerek; memleket ihtiya
cının ve konut açığının kapanmasına özel teşebbüsün 
de katkıda bulunmasına yardımcı olması imkânını 
vermesi için, kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Madde 65. — Devlet, şehirlerin özelliklerini ve 
çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, 
ailelerin durumlarını ve özelliklerini dikkate alarak 
konut ihtiyacını karşılayacak önlemleri alır ve her 
çeşit teşebbüsler için özel destekler getirir. 

Hayri SEÇKİN Ahmet SARP 
Ender ClNER Orhan BAYSAL 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 65 inci maddesinin, sadece 

şehirlerin dikkate alınması yerine konutun vatandaş
lara teşmili uygun görüldüğünden, bu maddenin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 65. — Devlet, vatandaşların, yaşadıkları 
bölgelerin özelliklerini ve sağlıklı çevre şartlarını gö
zeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyaçlarını 
karşılayacak önlemleri alır.» 

Saygılarımızla. 
Abdurrahman YILMAZ Muzaffer SAĞIŞMAN 
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BAŞKAN — Sayın Özdoğan... 
SALÎH NECDET ÖZDOĞAN — Önergem üze

rinde bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz birçok önergeler varidır, fazla ko
nuşmak istemiyorum, zaten bu 65 inci maddenin «Ko
nut hakkı» nda ben sadece «Köylerin de» ibaresini 
koymuştum. Maddenin diğer taraflarına olduğu gibi 
uyuyorum. Yalnız, Sayın Tosyalı'nın bir önergesi var, 
onda «Yerleşim yerleri» deniyor. Eğer bu genel an
lamda köyler de bu yerleşim yerlerinin içine dahil 
ediliyorsa, o zaman ben Sayın Tosyalının önergesine 
katılabilirim. 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koymayalım. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Aynı mahiyet

te oluyorsa o zaman geri alabilirim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, aynı 

mealde bir önerge de benim var. Müsaade ederseniz 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bu önerge üzerinde 
görüşme açmadım. Sizin önergeniz sırası geldiğinde 
rica edeceğim. 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başka
nım, müsaade eder misiniz?.. Sayın Tosyalı'nın öner
gesi köyleri kapsamının içine alıyor mu, almıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, dediniz ki, «Yerleşim yer
leri» Yerleşim yeri dendi mi köyü de, şehiri de... 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Tutatanağa 
geçmesi bakımından efendim. 

BAŞKAN — Şüphesiz, teşekkür ederim. 
SALİH İNAL — Önergem hakkında açıklama 

yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Değerli üyeler, önergeleri bir defa okutup, tekrar 

okutmuyorum, çünkü çok kısa tarzda yazılmış öner
geler, konu da gayet açık ve belli bir konu; onun için 
doğrudan doğruya önerge sahiplerini açıklama gereği 
görüyorlarsa davet ediyorum. 

SALİH İNAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 

Konut hakkıyla ilgili 65 inci maddede mevzuba
his edilen ifade aynen şöyledir : «Devlet, şehirlerin 
özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama 
çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayack önlemleri 
alır» deniyor. 



Danışma Meclisi B : 136 26 . 8 . 1982 0 : 3 

Biz «şehirlerin özelliklerini» ifadesini yetersiz gö
rüyoruz. Bu nedenle bunun daha geniş kapsamı ifa
de edebilmesi amacıyla «Bütün yerleşim merkezle
rinin özelliklerini» ifadesinin bu maddede yer alma
sının gerekli olduğu kanısındayız. Zira şehir merkez
leri varken, şehir merkezlerinin dışında ilçeler de var, 
köyler de var. Köylerin durumlarını hiçbir şekil.ve 
suretle (K!i, arkadaşım da ona bir nebze değindüler) 
gereği gibi bu konut konusunda, diğer yapılar yö
nünde de belirtmemiş olmaktayız. Bu itibarla bu mad
dede böyle bir ifadeye yer verilecek olursa, daha an
lamlı ve daha şümullü olacaktır. 

IMıaruzatım bundan ibaret, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Tosyalı ve özkaya'nın da 

önergeleri Sayın inal ve arkadaşlarının önergelerinin 
aynidir : «Yerleşim yerleri» şeklinde. O itibarla ar
tık Sayın Tosyalı tekrar açıklama yapmaları için tah
min ederim ki ihtiyaç duymazlar. 

Bu itibarla Komisyondan soruyorum; görüşünüz 
nedir, bu iki önergeyi birden işleme koyuyorum? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bizim madde düzenlememizde sadece şehirlerden 
bahsedilmesi eksiklik olmuştur. Sayın özdoğan ar
kadaşımızın ve diğer önerge sahibi arkadaşlarımızın 
katkısı doğrudur ve zannediyorum görüşmelerin so
nuna doğru bütün bu önergeleri müzakerelerin sey
rine göre ve Genel Kurulumuzun temayülüne göre, 
burada kesin olarak oylanacak şekilde kaleme alabi
leceğimizi zannediyorum, çünkü üzerinde çalışma 
yaptık efendim. 

BAŞKAN — O halde «Yerleşim yerlerim ne ka
tıldığınızı kesin oylayabilir miyim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Katılıyoruz ve dikkate alınmak üzere 
.oylanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınmak üzere istiyorsunuz 
ki, belki diğer kısımlar da. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hepsi beraber. 

BAŞKAN — «Şehirlerin» kelimesi yerine «Yer
leşim yerleri» konusundaki iki önergenin dikkate 
alınmasına Komisyon katılıyorlar. Dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir bu iki öner
genin. 

Sayın Aykut önergesinin aynı mahiyette olduğu
nu ifade ediyorlar, o halde üzerinde bir işlem yapıl
masına gerek görülmüyor. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Önergem üze
rinde açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN '•— Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Anayasa Komisyonumuzun tanzim ettiği konut 
hakkıyla ilgili 65 inci maddenin, içeriğiyle başlığı 
uyumsuzdur. Ben başlığını «Konut hakkı» olarak 
gördüm. Ekonomik ve sosyal haklar ve ödevler bö
lümünde yer alan konut hakkı, maddeyi okuduğumuz 
zaman, haktan ziyade Devlete şehirlerin planlanması 
ve konut ihtiyaçlarının ona göre temin edilmesi ön
görülmektedir. Ben maddeyi daha değişik bir şekil
de ele aldım, müsaadenizle önergemi fıkra fıkra oku
mak istiyorum : 

Konut hakkı : «Herkes konut hakkına sahiptir.» 
Bunu vurguluyorum. Bunu müteakip; 

«Devlet, kişilerin konut sahibi olabilmesi için ge
reken tedbirleri alır» diyorum ve «...öncelikle kamu gö
revlileri için, ihtiyaca uygun Devlet konutları yap
makla görevlidir.» 

Kişiler için konut sosyal bir haktır, ihtiyaçtır; bu 
itibarla herkese bir konut edinme hakkı Anayasaca 
tanınmalıdır. Devlet bu hakkın kolaylıkla sağlanma
sı için gerekli önlemleri almalıdır. Maddenin gerek
çesinde bu önlemlere ilaveten, Devlet konut yapıla
bilmesi için vergi kolaylıkları getirmeli, şehir planla
maları yapmalı ve diğer inşaat kolayıkları sağlama
lıdır diye düşünüyorum. Ayrıca, Devletin yürütme 
erkini, yürütme kuvvetini yerine getiren Devlet me
murları, kamu görevlilerinin Anayasadan bekledikle
ri ekonomik bir güvence olarak da her gittikleri yer
de hazır bir konut bulmalarını düşünüyorum. Bu iti
barla maddenin önergemiz istikametinde değiştiril
mesini Yüksek Heyetinizin takdirlerine sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Demirel'in önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. 

AYDEMİR AŞKIN — Aleyhte söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 

Meclis üyeleri; 
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Anayasamızda mülkiyet ve miras hakları tanın
mıştır. Bu iki temel hak kuşkusuz insanların, çalışan 
her Türk vatandaşının kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere konut edinmesine açıktır ve' asla bir engel yok
tur; fakat dünyanın gelişme istikametini, özellikle 
Türkiye'nin nüfus artışını dikkate aldığınızda, «Her
kes konut edinme hakkına sahiptir» demek, «Devlet 
herkese bir konut verecektir» anlamına gelir. Dola
yısıyla benim karşı çıktığım budur. Bu gibi yerine ge
tirilemeyecek haklar, müeyyidesi olmayan geniş teo
rik haklar anayasalara konulduğunda, bu hakların, 
bu hedeflerin yerine getirilememesi sadece hükümet
leri değil, rejimleri yıpratır. Bu, İstanbul'da düzen
lenen uluslararası kongrede aşağı yukarı bütün ko
nuşmacılar tarafından dile getirilmiştir. Dolayısıyla 
konut miktarını artırmak, konutları ıslah etmek şek
lindeki hükümlerin konulmasına asla karşı değilim; 
ama konut hakkı diye bir hakkın Anayasaya konul
ması bu gibi çok ihtilaflar yaratabilir. Bu nedenle 
karşıyım. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Söz isteyen başka üye?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; bu önergeye katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamakta
dır. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sıra Sayın Şahin ve arkadaşlarının önergesine 
geldi. 

Buyurun Sayın Şahin. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Her konut konusu oMuğunlda karşımıza çıikıyor-

sunuz diye bana lütfen tarizde bulunmayın bizim de 
mesleğimiz naçizane bu olduğu için bu konuda bir 
önergemiz var. Bu önergeyle ilgili bilgiler vermek için 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Yıllardan beri Türkiye'de mesken konusu, ölü 
yatırımdır şekliyle yapılan iddialar sonucu ihmal edil
miştir ve bugün bütün resmî, gayri resmî rakamlar 
Türkiye'de çok büyük konut açıklarının zuhur etti
ğini göstermektedir; ancak bütün bunlara karşı, bu
güne kadar yapılanların yine bir arpa boyunu geç
mediğini üzülerek görmekteyiz. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I 1961 Anayasasında bu konuya âdeta lütfen temas 
I edilmiştir. 1961 Anayasasının 49 uncu maddesi, «Sağ

lık hakkı» matlabını taşımaktadır ve bu maddenin 
ikinci fıkrasında konulara temas edilmiştir. «Devlet, 
yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uy-

I gun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler alır» den
mekle yetinilmiştir. 

1961'den 1982'ye kadar bu konuda Devletimizin 
I neler yaptığı meydandadır. Bu kürsüden hakeza büt-
I çe müzakereleri sırasında da ifade etmiştim, konut 
I sorununu büyük ölçüde halledebilmiş ülkelere bak

tığımız zaman, devlet katkısının bu ülkelerde, Batı 
Avrupa ülkelerinde % 50'lere vardığını görmekteyiz. 

I Türkiye'de ise Devlet kaynaklarından bu maksat için 
ayrılan kısmın % 3 - % 4 civarında kaldığını esefle 
müşahade etmekteyiz. 

Şimdi, 1982 Anayasası Tasarısında da bu konu 
yine beni, tabirimi mazur görsün Sayın Komisyon 
Başkanı ve üyelerimiz, biraz 1961 Anayasasına ben
zer bir şekilde geçiştirilmiş intibaını vermektedir. 

«Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartla-
I rını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiya

cını karşılayacak önlemler alır.» 
Yani, yine müşahhas bir gelişme yok. Devlete be-

I lirli bir görev verilmesi söz konusu değil; ancak şunu 
j da bir vakıa olarak kabul etmemiz gerekir ki, artık 

konut meselesi Türkiye'de kanayan bir yara haline 
gelmiştir. 

Konutun bir ölü yatırım olmadığı da yavaş yavaş 
anlaşılmaya 'başlanmıştır. Evet büzatihıi yapılan bir 
konut bilfiil üretim yapmaz; ama üretim yapanlara 
sağlayacağı sosyal refah ile üretimdeki artışı büyük 

I ölçüde destekleyecek bir unsurdur. Konutun sosyal 
I tarafı budur. Bir de ekonomik tarafı vardır ki; bu da 

çok mühim bir tarafıdır. Bizim gibi gelişmekte olan 
I ülkelerde veya sanayi gelişmesini tamamlayamamış 

olan ülkelerde konut sektörü istihdam sahasında bi-
I rinci sırayı teşkil eder. 

Gerek işi yoğun bir sektör olan inşaat yapımıyla, 
gerekse inşaatları destekleyen yan sanayi kuruluşla-

I rıyla, bu da konut meselesine ekonomik açıdan bir 
ehemmiyet vermektedir. Bütün bunları düşünerek 
takdim ettiğim önergede 1981 Temmuzunda çıkarı- > 

S lan ve en nihayet bir Devlet konut politikasını gös
terecek şekilde ifadeler taşıyan ve Hazineden bu sek-

I tör için % 5 gibi bir katkı mecburiyetini getiren 2400 
sayılı Toplu Konut Kanununa burada küçük bir atıf-

I ta bulunmak ihtiyacını duydum. Onun için önergem-
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de Devletin bu ihtiyacı karşılaması için bendeniz de ı 
«Şehirler» tabiri yerine, «Yerleşim yerlerinin özel- I 
İlklerini ve çevre şartlarını gözeten» ibaresiyle başla
yan ve neticede bir konut destek fonu kurulmasım 
öngören bir teklifle huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayınız. 

A. AVNİ ŞAHİN — Teşekkür ederim. 
Bu fonun kuruluşu, işleyişi ve özellikle bu fona 

olan Hazine katkısının kanunla düzenlenmesini der- I 
piş eden bir öneri getirmiş bulunuyorum. Bu ikti
darları bağlayıcı değildir. Bu Hazine katkısı bütçenin 
% 5'i olabilir, % 3'ü olabiilr, % 8'i olabilir. Bu ka
nunda yapılacak değişikliklerle kaim olan bir husus
tur. 

Bu itibarla, neticede 1982 Anayasası Tasarısında 
Devlete çok önemli bir konu olan mesken sorununa I 
çözüm getirmede müşahhas birtakım görevler verme- I 
yi arzu ettiğimden önergemi yüksek takdirlerinize ve I 
tensiplerinize arz etmiş bulunuyorum. I 

Çok teşekkür ederim efendim. I 
Saygılarımla. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Değerli üyeler; 
Sayın Şahin'in önergesi üzerinde konuşmak iste- I 

yenler?.. I 
MUZAFFER ENDER — Lehinde konuşmak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde konuşacaksınız Sayın En

der. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Lehte söz istiyo

rum. I 
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, lehte konuşacak

sınız. j 
Evet, Sayın Ender, buyurunuz. Lehte söz veri

yorum. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan; değerli 
arkadaşlarım; 

Bugün Türkiye'de halledilmesi gereken tek konu I 
konut meselesidir. Türkiye konut problemini hallet
tiği gün ekonomik hayatta büyük bir istikrara kavu- I 
saçaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. 

Eğer, bu konuda bir teşekküle yetki verilse ve I 
ben bu teşekkülün başında yetkili bir insan olsam, I 
her şeyi bir tarafa bırakırım, Türkiye bütçesini bir- j 
kaç yıl sadece Türkiye'deki konut problemini hallet
mek üzere rahatlıkla kullanırım, cesaretle kullanırım, j 
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Neden? Türkiye'de konutu hallettiğiniz gün me
mur maaşına zam yapmaktan kurtulacaksınız. Piya
sadaki ekonomiyi düzenleyeceksiniz. Bugün en ba
sit anlamıyla iki odalı bir ev tutmaya kalksanız, orta 
dereceli bir memurun bütün maaşını götürmektedir. 
Bu memura bir ev temin ettiğiniz zaman, onun maa
şına % 100 zam yapmışsınız; demektir. Bu, halledil
meyecek bir mesele de değildir. Gerçi büyük bir me
seledir, dünyanın her tarafında büyük bir problem
dir; ama haliedıi'lmeyecek bir mesele de değildir. 

Biraz evvel Avni,Bey arkadaşımızın ileri sürdük
leri fon meseleleri var, belediyelerle işbirliği yapmak 
meseleleri var ve vatandaşın cebinde konut için uyu
yan para var muhterem arkadaşlarım. Bugün eko
nomiye girmeyen paranın büyük bir kısmı vatanda
şın cebinde sadece konut için beklemektedir. Vatan
daşımızın tek derdi, başını sokacak bir evi bulabil
mektir. Bunu hallettiniz mi ev kiraları otomatikman 
düşecektir, dükkân kiraları otomatikman düşecektir. 
Piyasa kendini bunlara göre ayarladığı için piyasa 
otomatikman düşecektir ve Türkiye ekonomisi ra
yına oturacaktır. 

Bu nasıl yapılacaktır? Ayrıca tabiî işsizlik de gi
derilecektir memlekette. Büyük bir kitle iş sahibi ola
caktır. Bu yönden de büyük bir faydası vardır; ama 
bunu yapabilmek için evvela Avrupai bir zihniyetle 
bir istatistik kafası içine girmemiz lazımdır, bir is
tatistik! düşünce içine girmemiz lazım. 

IHer vtilayette ne kadar konuta ihtiyaç vardır, ne 
kadar memur nerelerde istemektedir konutunu?.. 
Farzedelim Diyarbakır'da görev yapmaktadır da 
Edirne'de konut istemektedir, orada yerleşecektir. Bü
tün bunların bir düzen içinde planlanması ve bu
günden şehirlerde gerekli yerlerin istimlak edilmesi, 
düzenlenmesi, belediyelerle işbirliği yapılması hatta 
yapı malzemesi üreten yerlerin bir düzene sokulması 
lazımdır. Mesela, çimento fabrikalarının şunların 
bunların bazı yerlere bağlanması gerekir bu konut 
işi için. 

Bütün bu işleri düzenleyebilmek için istimlaklerin 
zamanında bitirilmesi, şehir imar planında yapılacak 
istimlaklerin zamanında bitirilmesi, ücretlerinin öden
mesi iyi olur kanaatindeyim. 

Ayrıca bu iş için büyük müesseselerimiz devreye 
sokulmalıdır; Bağ - Kur var, Sosyal Sigortalar var, 
Emekli Sandığı var. Bu teşekküllerimiz olmayacak 
yerlerde büyük yatırımlar, milyarlık yatırımlar yap
makta; ama memurun, vatandaşın derdine eğilme-
mektedir ve yaptığı yatırımlar da bakıyorsunuz bir 
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müddet sonra aradan bir iki sene geçtikten sonra iş
letemiyor, bir başka teşekküle yarı fiyatına devredi
yor. Bunların hepsi devreye sokulabilir ve konut me
selesi halledilebilir. 

Türkiye'nin ekonomisinin düzeni de, ancak bu ko
nut probleminin halline bağlıdır; ne yapıp yapıp bu
nu Anayasada detaylı olarak düzenlemelidir görü
şündeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Ben de benden evvel görüşen arkadaşların fikir
lerine aynen katılmaktayım ve bu vesileyle bir göre
vimi de yerine getirmek istiyorum. Anayasa Tasarı
sına «Konut hakkı» başlığı altında bir maddeyi ge
tiren Sayın Komisyona teşekkürlerimi sunuyorum. 
Ancak maddeyi bu önerge istikametinde değiştirme
min de faıydalı olacağı kanaatündeyim. 

Hepinizin de izlediği gibi bu konuda her gün ba
sında haber ve yazılar çıkmakta, bu hususla ilgili 
olan bakanlarımız; bilhassa ağırlığı olan İmar ve İs
kân Bakanı, Sosyal Güvenlik Bakanı çeşitli demeç
ler vererek, «Toplu Konut Kanununun da yeterli ol
madığını» belirtmektedirler. 

Ayrıca, bütün bakanlıklar da "mensuplarına konut 
yapmak için bir gayretin içindedirler. 

Benden evvel görüşen arkadaşım Sayın Ender'in 
dediği gibi, bugün Türkiye'de hakikaten üzerinde du
rulması gereken en büyük problemlerden biri budur. 
Bu problem halledildiği takdirde, dar ve sabit gelir
liler büyük bir rahatlama ve refaha kavuşacaklardır. 

Sayın Şahin'le verdiğimiz bu önergede biraz da
ha açıklık getirerek, Devlete bir görev ve direktif ve
rirken bir fon kurulmasını da teklif etmiş bulunu
yoruz. 

• Bundan evvelki önergelerde, kabul edildiği için o 
konuya değinmiyorum. Yerleşim merkezlerinin de 
köyleri veyahut kasabaları kapsayacağı kanaatümde-
yim. 

Bu önergenin kabulüyle, biraz evvel arz ettiğim 
gibi daha geniş bir direktif ve görev Anayasa vasıta
sıyla Devlete verilmiş olacaktır. 

Kabulünü saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

65 inci maddeyle ilgili verilen bütün önergeleri 
tasnif sonucunda eriştiğimiz nokta şudur : Aşağı yu
karı bizim düzenlediğimiz maddenin istikametinde 
onu teyit eden ve tamamlayan önergelerde şunlar is
tenmektedir : 

Bir, konut meselesi planlı olsun, bunu tekabbül 
ediyoruz. Konut sadece şehirlerde değil bütün yerle
şim yerlerinde Devletçe sağlansın, yardım edilsin; bu
nu da kabul etmekteyiz. Konutların yapımı bakımın
dan uygulamadan gelen büyük bir lecrübeyi yansı
tan, ailelerin durumunun dikkate alınmasının da bu
raya sokulması; bunu da kabul ediyoruz. Çünkü bu
nu dikkate almadığınız zaman yaptığınız veya yap
tırdığınız konuta yurttaşların girmediğini görmekte
yiz. 

Sayın Sağışman ve Yılniaz'ın teklifleri buradaki 
çevre şartlarının dikkate alınmasında, sağlıklı çevre 
şartlarının dikkate alınmasını istemektedirler. Tabiî 
çevre maddesini görüşmedik, ama ne olursa olsun 
sağlıklı çevre sözcüğü daha anlamlı olduğu için bu
na da katılıyoruz. 

Sayın Şahin, Seçkin, Sarp, Ciner ve arkadaşları
nın; Baysal, Âyanoğlu ve Göktepe'nin önergelerinde-
ki anateklif ise halihazır konut hakkının ileriye doğ
ru açılımını sağlayacak, devletin bu alanla ilgilenme
sini daha pratik hale getirecek önerileri ihtiva etmek
tedir; bunlara da Komisyonumuz katılmış ve nihaî 
olarak, bu maddenin katî olarak, yani maalesef red
dedilen sadece Demirel'in teklifi dışındaki bütün öner
geleri dikkate alarak yeni bir metin hazırlamıştır. 

Bu metni, katî olarak oylanması için Sayın Baş
kanlığımıza takdim ediyorum. Beni dinlediğiniz için 
teşekkürler ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

' BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bundan sonraki önerge sahiplerinin adlarını oku

yorum. Sayın Doğan Gürbüz, sizin önergenize aynen 
katılıyorlar. 

1. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım bir 
soru sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Sorun tabiî... Bir dakika Sayın Gür
büz diğer sayın üyeleri de okuyayım. Evet, Sayın 
Tunçbay, Sayın Kunter, Sayın Kuzuoğlu, Sayın Tos
yalı, Sayın Fırat, Sayın Özkaya sizin önergelerinizde-
ki temennilere de katılıyorlar; yalnız soru sormak is
tiyorsanız soru sormak için imkân vereceğim. 

Sayın Seçkin, Sayın Sarp, Sayın Baysal sizin öner
genize de katılıyorlar; sorunuz varsa... 
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HAYRİ SEÇKİN — Çok teşekkür ederiz, öner
gelere muttali olalım da ondan sonra. 

BAŞKAN — Hayhay, efendim. 
Sayın Abdurrahman Yılmaz sizin önergenize de 

katılıyorlar. 
Bu itibarla, sayın önerge sahipleri soru soracak-

larsa... Sayın Gürbüz istediler buyurun Sayın Gür
büz, bilahara Sayın Tunçbay. 

I. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım önce 
Komisyonumuza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı 
arz ederiz. Yalnız «Yerleşim yeri» ibaresi kullanıldı
ğı takdirde, gerekçede yalnız şehirlerden bahsedilmek
tedir. Biz özellikle köylerin gerekçeye de geçmesi 
şartıyla katıldıklarını; bu biçimde belirlenmelerini 
istiyoruz. Yoksa yalnız «yerleşim yerleri» dersek ye
ni kurulacak yerleşim yerleri ve şehirlerdeki yerle
şim yerleri anlamı çıkabilir. Bunun için gerekçede 
köylerin de bu şekilde belirtilmesini özellikle istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Buyurun Sayın Tunçbay. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkanım usul ba

kımından bir ricada bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DÜNDAR SOYER — Komisyonun vermiş ol

duğu yeni metni okutursanız çok şeylerin cevabı alın
mış olur ve zaman kaybetmezsiniz. Lütfen okutun 
ondan sonra arkadaşlarımıza söz verin. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay sorularını sorsunlar, 
ondan sonra okutacağım efendim. 

Buyurun Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bizim önergemiz şu şekildeydi, sanıyorum ki, Ana

yasa Komisyonu da ifade ederlerken bizim önermek 
istediklerimizin bir bölümünü kapsamları içine al
dılar : 

«Madde 65. — Devlet, yerleşim yerlerinin özel
liklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çer
çevesinde ailenin durumlarını ve özelliklerini dikkate 
alarak konut ihtiyacını karşılayacak önlemleri alır...» 

Bizimkinin ayrıcalık gösteren yanı şu : «... ve özel 
destekler getirir.» 

«Özel destekler getirir» derken, örneğin; vergi in
dirimi sağlayabilir veya düşük faizle kredi verilebilir 
ve bunlar için de «ailenin özellikleri» diye düşündü
ğümüz, ekonomik yönü, dar gelirli oluşu, memur veya I 
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işçi oluşu; ayrıca çocuk sayıları da gpz Önünde tu
tulabilir. Bu nedenle, bizim önergenin son bölümünün 
de Komisyonca dikkate alınmasını saygılarımla arz 
ederim. O da, «özel destekler getirir» şeklindedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Tunçbay. 
Değerli üyeler; bu önergelerin hepsi okunmuştur 

ve Komisyon hepsinin dikkate alınmasını kabul et
miştir. 

Bu itibarla, evvela bu önergeleri oylatacağım. Bü
tün önergelerin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Bütün önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Komisyondan gelen metni okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 65 inci maddesine ilişkin olarak verilen 
ve dikkate alınan önergelere göre maddenin aşağıda
ki şekilde kesin olarak oylanmasını tensiplerine arz 
ederiz. 

«Devlet, yerleşim merkezlerinin sosyal ve ekono
mik özelliklerini sağlıklı çevre şartlarım gözeten bir 
planlama çerçevesinde ailelerin durumlarını ve özel
liklerini dikkate alarak konut ihtiyacım karşılayacak 
tedbirler alır, bu amaçla, konut destek fonları kurar. 
Bu fonların kuruluş ve işleyişi ve her çeşit teşebbüse 
sağlanacak destekler kanunla düzenlenir.» 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
Şener AKYOL 

BAŞKAN — Metin bu sayın üyeler. 
RECAÎ BATURALP — Sayın Başkanım, bir so

ru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Soru sorabilirsiniz; fakat müzakere 

açamam. Tüzük gayet sarih. Gelen metni oylatmak 
mecburiyetindeyim; kabul edersiniz veya reddeder
siniz. 

Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAÎ BATURALP — Sayın Komisyon şu hu

susu belirtebilir mi : Standart tipler düşünülüyor mu, 
düşünülmüyor mu? 

BAŞKAN — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz Sa
yın Paşamdan başlayarak Sayın Gürbüz'ün de soru
suna cevap vermek istiyorum. 

Şüphesiz ki, konut yapımı için, konut üretimi için, 
konutun çoğalması için gereken bütün tedbirleri al
mak bu maddenin içinde vardır ve Devlete yüklen
miştir, teşvik edecektir, destekleyecektir; ister kendi 
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bünyesinde, ister vatandaşın münferit teşebbüsünü 
destekleyecektir. 

Sayın Gürbüz'ün sorduğu sorunun gerekçesi ol
mak üzere, zapta geçirilmek üzere söylüyorum; şe
hirlerin çevre şartlarını, her türlü yerleşim bölgesinin 
çevre şartları olarak düzeltirken amaçladığımız bü
tün köylerimizin de bu maddenin içerisine alınmasını 
sağlamak içindi. 

Arz ederim. Teşekkür ederim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, müsaade ederseniz soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

bu madde muhakkak ki, çok iyi bir madde. Yalnız 
Devlet bütçesi ipotek altına alınmıyor mu? Yani bu, 
karşılıksız para verilecek şeklinde anlaşılamaz mı? 
Eğer bunun çaresini bulursa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Arkadaşımız Narlıoğlu'nun endişesine mahal zan
nediyorum kalmamıştır. Bu endişe ancak verdiğiniz 
konut hakkına dayalı talep hakkını verdiğiniz zaman 
tehlikeye girer; ama ileride göreceğiz, zannediyorum 
bu bölümün son maddesinde, Devlet, bütün bu fasıl
daki hakların yerine gelmesinde kendi malî imkânları 
ölçüsünde ve düzenlenecek politikalar ölçüsünde ce
vap verebilecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; maddeyi Komisyondan gelen son 

şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
66 ncı maddeyi okutuyorum. 
IX. Sosyal Güvenlik Hakları : 
A. Sosyal Güvenlik Hakkı : 

MADDE 66. — Herkes, sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri 
alır ve teşkilatı kurar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 66 ncı maddesine bir fıkra 

eklenmesine müsaade edilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
«İlave fıkra : 
Kadınlar 50 ve erkekler 60 yaşından evvel nor

mal şartlarda emekliye ayrılamazlar.» 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Aleyhte sayın 

Başkan. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Ülkemizin en önemli konusu, çalışanlar bakımın

dan, sosyal güvenlik hakkıdır. Ülkemizde bu hak ge
nellikle çok değişik uygulamalar ve siyasî gayelerle 
kamu kuruluşları tarafından, anakanunlarda değişik
lik yaparak Devlete külfet verecek şekilde uygulan
maktadır. 

Ülkede emeklilik sistemiyle ilgili üç büyük sosyal 
kuruluş vardır. Kuruluş statüleri ve emekliliğe esas 
teşkil eden ödeme, prim ve statüleri de çok değişik 
bazlara dayandığı halde, emeklilik ödemelerinde müş
terek uygulamalara itilmekte ve bazen tıkanıklıklar 
ve haksızlıklar olmaktadır. 

Bugün, Sosyal Sigortalardan 37 yaşında emekli 
olan grup 100 bini geçmiştir. Aynı şekilde Emekli 
Sandığından 42 yaşında emekli olan memur sayısı da 
200 bini bulmuştur. Emeklilerin yaşlarına dikkati 
çekerim, Kanunlarla emekli yaşı belirtildiği halde 
bu yaş periyodu uygulanımıamaktadır. Biz zengin 
bir ülke değiliz. Devletin yetiştirdiği ve en kıymetli 
görevi yapan, en önemli görevi yapan memurlar, si
yasilerin yanlış uygulamaları ve gerekli güvenceleri 
'bulunmadığı için erken emekli olmakta ve Devlet 
bu tecrübeli insangücünden yeteri derecede faydala-
n almamaktadır. 

Neticede, hem işçi kesimimden, hem de memur 
ikesıiminden genç yaşta emekli olan bir grup, çok az 
resmen; fakat genellikle kaçak olarak çalışmıaktadır. 
Bu çalışmaları neticesinde hem gençliğin yolu tı
kanmakta, hem de ülkemizde işsizliğin artmasına se
bep otoaıktadıriar,: 

Burada bir ekonomik problem vardır. Ülkemizde 
emeklilik devresinde, yaşam düzeyiyle geçim imikân-
ları sağlayacak yeteri derecede emekli aylığı veril-
ımediğkıden ' emekliler, ikramiyeye kanarak emekli 
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olmakta; fakat yaşamlarında maddî imkânsızlık ile 
karşılaşmaktadırlar. Zira, emeklilerin eline geçen met 
reel aylıkları 1970 yılı rakamlarıma göre ortalama 
artışı ancak '<% Î2,4tür. (Devlet İstatistik Enstitü
sünün rakamı.) Yani, miktar artışı ile almam para
nın alıım gücü düşmüştür? 

DPT'nin 1982 programında verdiği rapora göre 
işsiz sayısı 1982 yılı başında 2 milyon 975 bindir. 
•Bu 1982 yılı sonunda 3,5 milyonu bulacaktır. Hükü
met bu işsizlere iş temıin edemezken, genç yaşta emek-
3li olanlar da, gençlerin iş imkânını kısıtlamakta ve 
emekliler bu gençlere verilecek işte çalışmaktadırlar. 

İşte bu durumda siyasal ortamda iklimlerin nasıl 
emekli olduğu ve hatta hem işçi ve hem de memur 
kesimlinde yıpranma zammıyla da fiilî emeklilere 
eklemen bu durum karşısında, genç ve faal Türk va
tandaşları emekli olmaktadırlar. Hatta geçmiş ikti
darlarda bir grup meslek sahibi, bir ay çalışarak 
doğrudan doğruya beş yıllık borçlanma neticesinde 
benim gibi 30 yıl üzerinden emekli olduklarım bili
yoruz. 

Bu konuda bütün demokrasii sistemlerinde ve de
mokratik memleketlerde; yani Batıda fiilî emekli ya
şı 65'tir. Bizde ise, kanunlarımızda böyle bir müey
yide olduğu halde, uygulamalarda emeklilerin an
cak yüzde 7'si bu yaşta emekli olmaktadırlar. Ge
nellikle Emekli Sandığında normal emekli yaşı 48 ilâ 
52, Sosyal Sigortalarda emekli yaşı 42 ilk 45 'ara
sındadır. 

O halde ne yapmak lazımdır? Anayasalar ülke
lerin temel kanunları oldukları için ben de böyle bir 
önergeyi getirdim. Rakam tespiti bir siyasal tercih 
konusudur.; Etütlere ihtiyacı olduğu da tabiîdir. Bu 
bakımdan, DPT, 'Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar, 
©ağ - Kur ve Çalışma 'Bakanlığı gibi kuruluşların 
bu konudaki görüşleri çok değişiktir, 

Takdir Yüce Komisyonundur; 'ancak verdiğim 
yaş periyotları yüksek ise bir rakamda birleşmeye ih
tiyaç vaıidır. Benim istediğim, emekli maaşı alma ya
şına bir sınır tanınmasıdır. 

Takdir Yüce Komisyonundur, Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Önergenin 'aleyhinde, Sayın Alpdündar buyuru

nuz efendim,-
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sosyal güvenlik, beşlikten mezara tüm insanlık 

âlemimi 'ilgilendiren çok önemld bir konudur. Bu ko
nuda herhangi bir inceleme, araştırma yapmadan söz 
etmek bana göre yanlış olur* 

Kaldı 'ki, ben, yanlışlan düzelten, reform adı ve
rilmek istenilen bu Anayasada, gerçekten sosyal gü
venlik konusunun bir - iki fıkracıkla geçiştirilmesi
ni doğru bulmamaktayım. Hemen ilave edeyim ki, 
teklifte yaş sınırlaması söz konusudur; ancak bu ko
nu öyle durup dururken, hemen bir takrirle Anayasa 
gibi bir müesseseye konulabilecek bir sorun değil
dir. Bu sorunun geniş araştırmalar gerektirdiğini, 
ülkenin koşullarıyla, şartlarıyla, 'istihdam sorunuyla 
ilişkili bir sorun olduğunu vurgulayarak sözlerime 
devam etmek istiyorum. 

önce, neyi konuşacağız? Türkiye'nin 46 milyonluk 
nüfusundan sadece altı milyon kısmı sosyal güven
ceye kavuşturulabilmiştir değerli arkadaşlarım. Ta
rım kesiminde, orman kesiminde çalışan 10 milyon 
insan da dahil olmak üzere, 40 milyon insanımız he
nüz sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınamamıştır. 
Bu konuda, Beş Yıllık Kalkınma Planlarının öneri
lerine rağmen çok ciddî bir tedbir henüz görünürler
de yok. Durum böyle olunca, «Herkes sosyal güven
lik hakkına sahiptir demekle hiç 'kimse sosyal gü
venlik hakkına sahip olamaz değerli arkadaşlarını; 

Bunun için tedbir gerek,. Nedir tedbir?... Önce 
herkesi kapsayacak bir sosyal güvenlik müessesesi. 
Görüyoruz ki, değerli Komisyonumuz bu konuyu 
gerektiğince ele almamış, kısa bir - iki cümlecikle 
gerek gerekçede gerek maddede geçiştirmiştir, 

Halbuki bu konu, memleketimizde büyük ve esas
lı bir konu olarak tartışılan bir konudur. 

Şimdi, biı? gerçeği vurgulamak gerek. Sosyal gü
venlik denilince, sağlık sorunuyla, konut sorunuyla, 
işsizlik sorunuyla, emeklilik sorunuyla, yaşlılık, has
talık, sakatlık; velhâsıl bütün insanları ilgilendiren 
konularla topyekûn bir sosyal güvenlik düşünmek ge
rekmektedir. 

Türkiye'de sosyal güvenlik nasıl uygulanmakta
dır, esas mesele buradadır. Hatırlayacağınız gibi 1946 
yıllarında kurulan İşçi Sigortalan Kurumu... Emekli 
Sandığı 1950 yılında kuruldu ve memur sandıklarım 
devralarak yekvücut haline geldi. Nihayet işçilerle me
murlar; Osmanlı İmparatorluğundan bu yana gele ge
le işçiler, bugün adı Sosyal Sigortalar Kurumu olan, 
o zamanki adıyla İşçi s gortaurı Kurumuna; memur
lar da Emekli Sandığına dahil oldular. Başkaca ku-' 
rumlar yoktu. Sonradan, değerli devlet büyüklerimiz 
sosyal güvenliğin üzerine eğilmişler ve demişler ki, bir 
Sosyal Sigortalar adı olsun ve artık başkaca kurum, 
kuruluş kurulmasın, giderek bütün çalışanlar (Me
mur kesimındekiler Emekli Sandığına) Sosyal Sigorta-
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lar Kurumu bünyesine alınsın; ama gördük ki, kötü 
politikanın uygulaması, makam mevki yaratma ama
cıyla ortaya bir Bağ - Kur çıktı. Halbuki Bağ - Kur, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bir müdürlük ünitesi 
şeklinde fevkalade oluşturulabilirdi ve böylece Dev
letin de bu kadar geniş kapsamlı bir masrafa gir
mesine gerek kalmazdı. 

öylece, sosyal güvenlik dağıldıkça dağıldı; bütün 
dağılmalara rağmen bugün nihayet 6 milyona (Emek
li, dul, yetim ve aileleriyle beraber, asker, sivil, işçi, 
çalışan topu topu) varamayan bir kesimi kapsaya
bildi. 

Şimdi gelelim normlara. Sosyal güvenlik herkesin 
hakkı, devletin de ödevi olması gerektiğine göre (Dün
ya, normu böyle tarif eder) ona uygun tedbir almak 
gerekir. Ben bekliyordum ki, Anayasada (Diğer ku
rum ve kuruluşlar gibi) sosyal güvenlik kuruluşları 
tek çatı altında birleştirilir. Bunu bekliyordum, gö
remedim. Eğer Komisyon lütfeder bu takrir vesile
siyle geri alırsa, bizim de önerimiz olsun, sosyal gü
venliğin, Anayasa amir bir hüküm vazetmedikçe da
ğıldıkça, dağılacağını, daha da kötüye gideceğini tah
min ediyorum, bu inanç bende mevcuttur. Böyle bir 
çalışma yapılırsa hem memlekete hem de sosyal gü
venlik yönünden insanlara, vatandaşlara büyük iyi
lik yapılmış olur değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN —' Sayın Alpdündar, süreniz dolmuştur, 
lütfen toparlayınız. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Yaş ve hizmet durumuna gelince değerli arkadaş
larım. 

Şimdi, 25 fiilî hizmet süresi üzerinden, hatta bu
na 18 yıl da diyebiliriz itibarî hizmetlerle beraber. 
Devlet Demiryollarında, bizim Deniz Kuvvetlerinde, 
denizaltılarda, askerî hizmetlerde vesairede daha er
ken emeklilik de sözkonusudur. Ancak kesinlikle bu
gün erkek işçiler için 55 yaş, kadınlar için 50 yaştır, 
diğer istisnalar emsal, Anayasada eşitlik uygunluğu 
bakımından 25 fiilî hizmet yılına dayandırılmıştır. 
Böylece esnek bir sistemle Türk sosyal güvenliği sü
regelmektedir değerli arkadaşlarım, 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, lütfen toparlayı
nız. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Yaş sorunu çok 
önemli bir sorundur, öyle alelacele, hesaba kitaba 

( dayandırılmadan bir anayasa hükmü şekline getiril
mesini kesinlikle doğru bulmuyorum; Zira istihdam 
sorunuyla da ilgilidir. O bakımdan yapılacak işlemin 
buna göre ele alınmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Yeğenağa, aleyhte buyurun efendim. 
TURGUT YEÖENAÖA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Kanun Tasarısıyla getirilen madde : «Herkes, sos

yal güvenlik hakkına sahiptir; 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli önemleri 
alır ve teşkilatı kurar.» maddesi konuyu aşağı yuka
rı kapsıyor. 

Sosyal güvenlik şehirde oturanlar için aşağı yuka
rı var. Bir kısmı emeklilik statüsüne tabi, bir kısmı 
sigortaya tabi, bir kısmı Bağ - Kur'a tabi. Bir tek çift
çi kesimi bu sosyal güvenliğin dışında kalmıştır. Ta
sarıda bu da göz önüne alınmış ve iyi bir şekilde for
müle edilerek Genel Kurula sunulmuş. 

Şimdi, bunun dışında ilave edilecek başka bir hü
küm göremiyorum ben. Emekli yaşını tespit etmek 
bence sakıncalı bir şey. Aslında, emeklilik yaşını tes
pit etmek, yüksek tutmak memleketin lehine. Geliş
miş, kıymetli, tecrübe sahibi insanların bu memlekete 
daha fazla hizmet vermesini sağlayacak bir husus; fa
kat verilmiş kararlar, alınmış, çıkarılmış kanunlar var, 
bunun gerisine gitmek de yanlış olur kanaatindeyim; 
hele Anayasaya koymak o da yanlış bir şeydir. 

Hükümetin ve yasama meclisinin alacağı tedbir
lerle daha uzun süre yaşamayı, daha uzun süre ça
lışmayı, tekaütlük istememeyi cezbedici usuller ge
tirmekte fayda vardır. Misal; benim vaktiyle çalıştı
ğım müessesede biz 25 seneyi doldurupta tekaüt ola-

, na ayrı bir ikramiye veriyoruz, 30 seneyi doldurup 

Bir defa bu, memleketin istihdam sorunuyla iliş
kilidir. Türkiye'deki istihdam sorununu biliyorsunuz. 
Halen 5 - 5,5 milyon gizli açık işsizimiz vardır. Sos
yal güvenliğin bir uygulama nedeni de bir süre çalış
tıktan sonra artrk sosyal güvenlikten yararlanıp, on
dan sonra işsizlere, yetiştirdiğimiz diplomalı işsizlere 
iş temin etme koşuluna dayalıdır. 

Arkadaşlarım dünyadan örnek verdiler; ben de 
verebileceğim. Elimde «Erken veya Esnek Emeklilik» 
diye Türk İşadamları Dergisinin Nisan 1982 sayısı 
var; hepinize de geldi. Artık dünya da istihdama da
yalı yaşı giderek indirmeye başlamıştır; hizmet sü
resi üzerine dayalı bir emeklilik sistemine kaymakta
dır. Türkiye bu sorunu çok daha önceden görmüş; 
ama erken emeklilik Türkiye'de bütün çalışmalar so
nucu daha erken gelmiş oldu. 

—. 680 — 
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ayrılana daha başka türlü imkânlar tanıyoruz; böyle
likle daha fazla çalışmak teşvik edici oluyor. 

Bu bakımdan, emeklilik yaşını Anayasaya koymak 
bence sakıncalıdır. Bunun dışında sosyal güvenlik hiz
metleri, yasama organları ve hükümetlerce tespit edi
len usullerle mükemmelen yerine getirilebilir. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Komisyonun bu önergeyle ilgili görüşünü rica edi

yorum? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bu önergeye katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Komisyon bu önergeye katılmamaktadır. 

Dikkate... 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Komisyon önerge-
ye'katılmadığına göre ben de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Alıyorsanız mesele yok, teşekkür 
ederim. 

Değerli üyeler; 
66 ncı maddeden sonra yeni bir madde teklif edi

liyor. 

Değerli üyeler; 
Çalışmalarımızı biraz süratlendirmek için gayret 

sarfederken, bazen Başkanlık da üzerinde görüşülmesi 
tamamlanan maddenin oylatılması konusunu ihmal 
ediyor. 

66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, yeni mad
de hakkında bir arzım var? 

BAŞKAN — Usulle ilgili buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Her maddeden sonra yeni 

bir madde teklifi gelmektedir. Ne Komisyonun, ne 
Genel Kurulun ve ne de Sayın Başkanlığın bilgisi ol
madan önerge okunmaktadır, önergeyi okutup Ko
misyona havalesiyle Tasarının bitiminde ele alınması 
son derece isabetli olacaktır. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bu usul teklifiniz için teşekkür ede

rim. 
Yalnız, bu önerge Komisyonca incelenmiştir, Ko

misyona daha evvel verilmiştir, tetkik edilmiştir. Bun
dan evvel de yine böyle ara maddeleri hususunda ve
rilen önergeleri okuduk ve üzerinde işlem yaptık. 

Bu itibarla önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında ülkemizde çok büyük ve 

önemli bir sorun olan kprunmaya muhtaç çocuklar 
konusuna değinilmediği görüldüğünden, yüzbinlerle 
ifade edilebilecek bu çocukların Milletimize ve ülke
mize faydalı birer vatandaş olarak yetiştirilerek, top
luma kazandırılabilmeleri için sosyal güvenlik hakları 
alt bölümünde 66 ncı maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Lütfullah TOSYALI 

Tandoğan TOKGÖZ Mehmet AYDAR 
Madde — Devlet, korunmaya muhtaç çocukla

rın topluma kazandırılması için her türlü önlemi alır -
ve gerekli tesisleri kurar veya kurdurur. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay açıklama mı? 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım eğer izin 

verirseniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; Komisyonumuz bu 
önergeye katılmaktadır. Önerge de açıktır, vakitten 
tasarruf için bu usulî önceliği aldım. 

, BAŞKAN — öncelik aldınız. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aleyhinde ko

nuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Şüphesiz aleyhinde ve lehinde gö

rüş sahibi sayın üyeler var; fakat... 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Usul hakkın

da Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başka

nım; ben 68 inci maddeyi, Tasarının «Yaşlıların ko
runma hakkı» başlığındakirii «Muhtaçların korunma
sı» başlığı altında bir önerge olarak teklif ettim. Ora
da; «Yaşlılar, kimsesiz ve korunmaya muhtaç ço
cuklar, dul ve yetimler, devletçe korunur. Devletçe 
sağlanacak yardım haklar kanunla düzenlenir.» şek
linde 68 inci maddede bir önerge vermiştim. Eğer ' 
Komisyon ve Sayın önerge sahibi uygun görürlerse 
burada birleştirilmen, yani yeni bir başlık altında değil 
de, «Yaşlıların korunma hakkı»m, «Muhtaçların korun
ması» olarak değiştirip ve onun içerisinde ifade etme
ye çalıştım.' Komisyon bilmiyorum bizim görüşümüze 
uyar mı acaba? 

BAŞKAN — Bu usul teklifinizi Komisyondan so
ruyorum. Önerge sahibi Sayın Tunçbay'dan da sora
cağım. 
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Buyurun Sayın Komisyon. Bilmem Sayın Özdoğan' 
in teklifini dinlediniz mi? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Dinledik efendim. Biz Tunçbay'ın öner
gesine katılıyoruz ve ayrı ayrı tanziminde yarar gö
rüyoruz. 

BAŞKAN — Bir hususu soracağım Sayın Komis
yon Başkanından veya Sözcüsünden. 

Değerli üyeler, 
önergenin işleme konması, üzerinde müzakere açıl

ması ve «Aleyhte, lehte konuşacağız» hatta «aleyh
te» konuşacağız diyen üyeler var. Lehte konuşmalara 
zaten katıldığınız için, kabul ettiğiniz için bir ce
vabınız olamaz. Aleyhte yapılacak konuşmalardan 
Komisyon katılmama bakımından etkilenecek midir, 
kararlı mısınız? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Genel Kurulda ifade edilecek, özellikle 
bizim katıldığımız görüşe katılmayan arkadaşların gö
rüşlerinden her zaman yararlanırız efendim. 

BAŞKAN — O halde, müzakere açıyorum; lehte 
ve aleyhte söz veriyorum. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; yanlış 

yoldayız. 6972 sayılı Kanunla korunmaya muhtaç ço
cukları koruma birlikleri kurulmuş ve bu çocuklar 
doğrudan doğruya özel eğitime ihtiyacı olan çocuk
lardır. 

Daha önce bir teklifle 42 hci madde görüşülürken 
arz ettiğim zaman Sayın Komisyon Sözcüsü, bu ço
cukların sakat olduklarını ve sakatların arasına aldık
larını söylediler. Halbuki, bu çocuklar sakat değiller. 
Tıpkı Fen Lisesindeki çocuk ne kadar başarılıysa, bu 
çocuklar da onlar değerindedir. 

6972 sayılı Kanunda şöyle der : «Beden, ruh ve 
ahlak gelişmeleri tehlikede olup ana ve babasız, ana 
ve babası belli olmayan, ana ve babası tarafından ter-
kedilen, ana ve babası tarafından ihmal edilip fuhşa, 
dilenciliğe, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri 
kullanmaya veya serseriliğe sürüklenme tehlikesine ma
ruz bulunan (sağlam, temiz çocuklarımız) çocuklara, 
korunmaya muhtaç çocuklar denir.» Bunların yeri, 
42 nci maddede unutulmuştur, özel eğitimdir. 

Bu bakımdan millî eğitim bölümünde bunu incele
yelim, oraya havale edilsin, 42 nci maddenin içine bu 
girsin. 1961 Anayasasında bu böyledir. Millî Eğitim 
Bakanlığında bununla ilgili özel bir bölüm vardır. 

Sağlık Bakanlığından bu alınmış, Millî Eğitim Bakan
lığına devredilmiştir. 

Küçük çocuklar ayrıdır, onlar başkadır. Bunu arz 
etmek istemiştim. 

Bu bakımdan, hiç görüşme açılmadan 42 nci mad
deyi incelerken bu husus görüşülsün. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Komisyon, Kantarcıoğlu'nun bu sorusuna 
(bir sorudur); burada değil 42'de ele alınması gerekir 
idi, şeklindeki sorusuna bir cevap lütfeder misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; Sayın Tunçbay'ın bu 
önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay; önergenizi açıkla
mak istiyor musunuz? 

TÜRE TUNÇBAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sosyal hizmetlerin çoğu, sosyal devlet kapsamına 

alınmıştır. Amaç, fertlerin ve ailenin yaşamını güç
lendirmek, huzur ve refahı gerçekleştirmek ve güven
lik altına almaktır. 

Ayrıca, sakatların ve yaşlıların, gençlerin korunma
larını da içermektedir. Bu arada, kimsesiz ve korun
maya muhtaç çocukların, dul ve yetimlerin korunma
sına değinilmemiştir. 

Geçmişe baktığımızda 1893'lerde korunmaya muh
taç çocuklar için, o zamanki Maarif Nezareti bünye
sinde «öksüz Yurtları» kurulmuştur. Amaç, bu ço
cuklara sanat öğretmekti. Daha sonra, bu Millî Eği
tim Bakanlığına verilmiş, şehir ve köy yatılı okulla
rına çevrilmesi kaydıyla devletleştirilmiştir. Ancak, çe
şitli nedenlerle Bakanlık tarafından yürütülemeyerek 
yerel yönetimlere bırakılan bu kurumlar, zamanla 
kapatılmıştır. 

Ülkenin geleceğini oluşturan çocukların korunma
sı ve bunlara hizmet verilmesi, Devletin asıf görev
lerindendir. Bu konunun tek bir bakanlıkta toplan
ması gerekirken, 1957 yılında yürürlüğe giren 6972 
sayılı Kanun hükümleri, bu çocukların yetiştirilmeleri 
ve meslek sahibi edinmeleri temelde, il özel idareleri, 
belediyeler, Sağlık - Sosyal Yardım Bakanlığı ile Millî 
Eğitim Bakanlığı yardımı ile oluşacaktır. 

0 - 6 yaş arası çocuklar Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında çocuk bakımı yurtlarında, 7 - 18 yaş 
grubu, Millî Eğitim Bakanlığınca yetiştirme yurtları
na alınacaktır. 
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Bu hizmetler yeterince ihtiyacı karşılayamamakta
dır. Bugün için 0 - 6 yaş grubunda 3 bin çocuk, 7 -
18 yaş grubunda ise 15 bin çocuk bu kapsam içine 
girmektedir. Oysa, 7 - 18 yaş arası 9 bin çocuğun 
sıra beklemekte olduğu bildirilmekte ise de, çeşitli ne
denlerle başvurmayan binlerce çocuk vardır. 

Bu nedenle, Anayasa Tasarısının bu «Sosyal gü
venlik» bölümüne kimsesiz ve muhtaç çocukların ko
runması maddesinin yer almasını öneriyorum. 

Ayrıca şunu belirtmek istiyorum : Bu konunun 
0 - 6 yaş arasındaki bölümü bakımla ilgili olduğu 
için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, 7 - 1 8 
yaş grubu eğitimle ilgili olması nedeniyle Millî Eği
tim Bakanlığında olarak ele alınmış durumdadır. An
cak, hiçbir zaman yeterince bu konuya bu her iki 
Bakanlık da eğilememiştir. 

Bu nedenle Sosyal Güvenlik konusu altında ayrı 
bir madde olarak ele alınmasının çok yararlı olaca
ğı kanısındayım. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; bir soru sor

mak istiyorum zatı âlinizden. 
Birkaç seferdir cereyan etti. Ben aslında bu me

seleyi Sayın Tunçbay'ın önergesiyle ilişkili olarak gün
deme getirmek zorunda kaldığım için üzgünüm. Esa
sen önerge tamamen desteklediğim bir önergedir, do
layısıyla onunla ilişkisi yoktur. 

Yalnız, Komisyonumuz birkaç defadır, önerge 
okunduğu anda, «Biz bu önergeye katılıyoruz» şek
linde bir ifadede bulundular, önerge sahibi daha 
önergesini açıklamadan, lehte - aleyhte konuşmalar 
olmadan Komisyonumuzun bu eğilimini öğrenmiş olu
yoruz. 

Şimdi, bu noktada ne yapmak sözkonusudur? Ko
misyon katılmıştır. Oylama yapıldığında Genel Ku
rul katılmazsa ne olacaktır? 

BAŞKAN — Genel Kurul kabul etmezse, gayet 
tabiî madde girmeyecektir, madde kabul edilmemiş ola
caktır. 

TÜLAY ÖNEY — Efendim, benim tereddütüm 
var. Önergeye katılmamıştır Genel Kurul; Komisyon 
katılmış olmasına rağmen. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bizim gönder
diğimiz, dikkate alınmak üzere gönderdiğimiz öner
gelere katılıp da bize getirdiği zaman, madde Genel 
Kurulun arzusu istikametinde, isteği istikametinde tan

zim edilip getirilmemişse, karar Genel Kurulundur. 
Komisyondan nasıl gelirse gelsin Genel Kurul kabul 
eder veya reddeder. 

TÜLAY ÖNEY — Takdirinize arz ederim Sayın 
Başkanım; Komisyonun zannediyorum eğiliminin da
ha sonra belli olmasında yarar vardır. Sizin takdiri
nize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. Komis
yonun bu tarzda davranması, bizim müzakerelerimi
zi biraz daha süratle neticelendirmemiz içindir. O ba
kımdan ben Genel Kurulun temayülünü tespit edip 
görüşülme arzu edildiğini anladığım için müzakere 
açtım. Şimdi sayın üyelere söz veriyorum. 

Sayın Kırcalı aleyhte buyurun. 
Değerli üyeler; o kadar az zamanımız var ki, 

Anayasayı daha geniş görüşebilmek, maddeler üze
rinde tartışabilmek için, çok çok kısa görüşleri ifa
de etmek gerekiyor. Dokuz günden beri maddeleri mü
zakere ediyoruz. Sekizer madde görüşeceğimizi tespit 
etmiştik; dokuz defa sekiz 72 madde eder. Bizim 
72 nci maddede olmamız gerekirdi ki, bu kadarla da 
yani günde sekizer madde görüşsek bile belirttiğimiz 
sürede tamamlamamız mümkün olmuyor; çünkü, ikin
ci görüşme de vardır. 

O itibarla, ben her zaman tekrar tekrar rica edi
yorum, hem Komisyondan, hem sayın üyelerden, lüt
fen görüşlerinizi daha kısa ifade edin. Bunu istirham 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Bu konuya girmezden evvel benim bir hususta 
kısa bir maruzatım olacak. Kendim için değil, Danış
ma Meclisi bahis konusu olduğu için bu konuda ko
nuşmak istiyorum. 

iki gün evvel burada bir konuşmamız anında, kı
yılardan yararlanma hususunda bendeniz bir soru sor
muştum; «Kıyılardan yararlanma için konulmuş olan 
sınırlar nedeniyle, acaba bunlara ek olarak büyük yol
lar etrafında da bir emniyet sahası ayırmayı düşünü
yor musunuz?» demiş idim. Çünkü dış ülkelerde bu 
böyledir. Bu böyle olduğu gibi, îmar Kanunumuzun 
eki olarak getirilmiş olan 7 ve 8 inci maddelerde de 
aynı şekilde, «Ulaşım yollarının kenarında da plajlar
da olduğu gibi...» 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı; basında çıkan bir ko
nuyu tashih mi etmek istiyorsunuz? 
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SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet. 
BAŞKAN — Onun yolu basma bir beyanat ver

mektir, bir açıklama yapmaktır. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Danışma Mec

lisini ilgilendirdiği için söylüyorum. 
BAŞKAN — Danışma Meclisi üyeleri sizin ne 

maksatla söylediğinizi biliyorlar. Hiçbir zaman gazete
lerde çıktığı gibi ifade etmediğinizi; tabiî bazı gaze
telerde... 

O itibarla esas konuya girelim, rica ediyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Anaya

sa Komisyonu Başkanımız o gün beni yanlış anladığı 
için ben bunu tashih etmek istiyorum. Ben, «Yollar
da levhalar bulunur, büyük başların geçebileceğini 
gösterir, dikkat levhaları vardır» dedim diye, Sayın 
Komisyon «İsviçre'de veya isveç'te hayvan kesimi 
Anayasada yer alır» dediler. Benim o levhalardan şi
kâyetim var. Onlar konmasın; bugün de gazetenin 
biri «2arif levhalar konsun» falan diyorlar, o yol
lara katiyen böyle şeyler konmasın istiyoruz. Trafik 
düzenine böyle maniler çıkmasın, etrafında tertiple? 
alınsın, oralar emniyete alınsın istiyoruz. Arzım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, bakın, beş dakikanızı 
doldurdunuz esas konuya girmeden. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Tamam Sa
yın Başkanım, bir hususa geleceğim şimdi. 

Sayın Başkan, kısa açıklamalar sebebiyle yanlış 
anlamalar oluyor. Bu sebeple bunları açıklamak du
rumunda kalıyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim, artık esasa girelim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Şimdi ilgili 

maddeye gelince : Arkadaşlarımız bir önerge veriyor
lar, diyorlar ki, fakir çocuklar, bakımsız çocuklar da 
korunsunlar, onların korunması için tertip alınsın... 

Arkadaşlar; 
Yani şimdi şurada birtakım maddeler konulmuş. 

Dikkat ediyor musunuz, öğleden sonra Anayasa Ko
misyonumuzun vaziyetine bile?.. Ne kadar az olarak 
burada bulunuyorlar. Hatta arkadaşlarımız bile. Ya
ni burada biz koymuşuz bu maddeleri : Çevrenin ko
runması, konut hakkı, sosyal güvenlik hakları, sa
katların korunma hakkı, yaşlıların korunma hakkı, 
yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin korunma hak
kı... Ne kazanıyoruz efendim?.. En sonunda madde 
diyor ki, «Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Ana
yasayla belirlenen görevlerini ekonomik istikrarın 
korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği 
ölçüsünde yerine getirir.» 

Î6 . 8 . mî Ö : 3 

Biraz evvel söyledim, 1961 Anayasasında da ko
nut hakkı vardı. 1964'ten itibaren konut yapımı enf-
rastrüktür yatırım değildir dendi, 1970'te konutun 
üzerine ne kadar yük varsa bindirildi Finansman Ka
nunuyla. 

Bunları buraya koymuşuz, Anayasa Komisyonu 
kabul ediyor. E, koyunuz, bunu da ilave edelim, onu 
da ilave edelim... 

Şimdi müsaade buyurunuz, bir Anayasanın ciddî 
olması lazım. «Code civil» Napolyon'un meşhur 
Stendhal'a yazı yazmalarında yardımcı olmuştur; ya
zı yazacağı zaman onu okurmuş. Bu 'Mecellenin ilk 
hali gibi, 200 tane madde bizde, birçok şeyleri bura
ya sıralamışız; istediğinizi ilave ediniz, istediğinizi çı
karınız... Dünkü sendika meselelerinde öyle miydi?.. 
Niçin burada tartışma oluyordu?.. Çünkü sorun cid
diydi; ama burada?.. Bu maddeleri koyalım, daha 
bambaşka maddeleri de koyabiliriz aklımıza gelecek... 

Onun için, Sayın Tunçbay'ın hiç faydası olmayan 
bu önerileri üzerinde durmamalarını ve bir an evvel 
meselenin geçmesini öncelikle istirham ediyorum. Bu 
meseleleri geçerek esas Devletin kurulmasını, parla
mentonun kurulmasını, siyasî partilerin... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, sürenizi çok aştınız. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Siyasî parti

lerin kurulmasını sağlayacak düzeni sağlayalım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ANAYASA. KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; müsaade buyurur
sanız Anayasa Komisyonu adına çok ufak bir açıkla
ma yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Gerçekten arkadaşlarımızın yarıdan 
fazlası burada değil. Yukarıda, iade edilen madde
leri düzenlemekle meşguller, vazife halindedirler efen
dim. 

BAŞKAN — Bu açıklamanıza teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, lehinde buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Ben de, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların 

Anayasal güvence altına alınmaları için bir önerge 
takdim etmiştim. Ancak, 68 inci madde kapsamı içe
risinde teklifimi öngörmüştüm. Dolayısıyla burada 
ayrı bir madde olarak Komisyonun teklifi benimse
mesini de memnuniyetle karşılıyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye nüfusunun 1975 yılı sayımlarına göre 0-4 

yaş grubunu teşkil eden 5,5 milyon çocuk vardır. 5 
ila 9 yaş grubunu teşkil eden grup ise yine 5,5 mil
yondur. Yani 0 ila 9 yaş arasındaki nüfusumuz, Tür
kiye nüfusunun % 26'sı civarında bir orana ulaşmak
tadır. • 

Bu nüfus; ölüm oranlarına bakacak olursak, 0 ilâ 
1 yaş arasındaki çocuklarda ölüm oranı % 30> yak
laşmaktadır; bütün Türkiye genelindeki ölüm mikta
rını aldığımız takdirde. 1-4 yaş arası ölümler % 5, 
5-14 yaş arası ölümler de % 2,5 civarındadır. 

Görülmektedir ki, nüfusumuzun en yoğun kısmı
nı teşkil eden bu yaş grubunda büyük bir ölüm oranı 
vardır. Bunların nedeni üzerine eğilmek gerekir. Bun
ların nedeni, kimsesiz çocuklar ve bakıma muhtaç 
çocuklar ile gerekli sağlık şartlarına kavuşamamış 
çocuklardır. 

Böyle bir ortamda gerek bu çocukların beslenme 
ve bakımlarını, gerekse eğitimlerini devletin anayasal 
güvencesi altına almak en emin yoldur. 

Yüce Meclisinizin ve Komisyonun katkılarıyla bu 
maddenin Anayasaya girmesi hususunda yardımlarınızı 
istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Saym Kantarcıoğlu, aleyhte buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonumuz, korunmaya muhtaç ço

cuklarımızın nasıl korunduğunu; daha doğrusu özel-
eğitimi Anayasamızda unutmuştur ve bu unutmayı da 
kabul etmemektedir. 

42 nci maddeyi eleştirdiğimiz zaman, «Özel eğitim 
yok, durum ne olacak?» dendiği zaman önergelerin 
hepsi toplandı ve incelenmekte. Huzura geldikleri za
man bu noksanlık görülecektir. 

Şimdi başka yollarla Millî Eğitim Bakanlığı ve 
illerde belediyeler, sağlık ve sosyal müdürlükleri ve 
millî eğitim müdürlükleri ile beraber ele alınan ko
runmaya muhtaç çocukları koruma birliğiyle bera
ber herhalde Sosyal Güvenlik Bakanlığına devrini dü
şünüyorlar. 

Bu bir eğitim meselesidir. Tevhidi Tedrisat Ka
nunu vardır ve yürürlüktedir; bir.... 

RAFET iBRAHİMOĞLU — O madde kalktı ga
liba. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — O madde yürür
lükte efendim. Listemizin de başında; millî eğitimle 
ilgili kanunun başında yaşıyor. 
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1961 Anayasasının 50 nci maddesinin bir fıkra
sında, «Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ih
tiyacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.» 
hükmü vardır. Yeni Anayasamızda bu yoktur. 

Millî Eğitim Temel Kanununda «Temel eğitim 
kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaş
lar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.» 

8 inci maddesinde «Özel eğitime ve korunmaya 
muhtaç çocuklar yetiştirmek için özel tedbirler alı
nır.» hükmü vardır. 

17 nci maddede «Millî eğitimin amaçları yalnız 
resmî ve özel eğitim kurumlarında değil....» (Bura
daki eğitim kurumu; ama öbürü başkadır) «.... aynı 
zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her 
fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.» denilmektedir. 

Temel eğitim bölümünde, «Her Türk çocuğu ilgi, 
istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirilerek hayata, 
en üstün öğrenime hazırlanır.» 

Ortaöğretimde; «Temel eğitimi tamamlayan ve orr 
taöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, 
ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânların
dan ilgi, istidat ve kabiliyetleri, ölçüsünde yararlan
mak hakkına sahiptir.» 

5822 sayılı Kanun, Sağır, Dilsiz ve Körler Mües
sesesinin Millî Eğitim Bakanlığına Devrine Dair Ka
nun; «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca idare 
edilmekte bulunan sağır, dilsiz ve körler müessesesiy
le bu müessesenin bütün demirbaş eşya, levazım ve 
tesisleri hukuk ve vecibeleriyle birlikte Millî Eğitim 
Bakanlığına devredilmiştir.» 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun, 
daha önce 3803 sayılı Kanunla yürütülen ve korunma 
birlikleri olmadığı için de iyi idare edilmeyen bu mü
esseseler, nihayet 6972 sayılı Kanunla Millî Eğitim 
Bakanlığına devredilmiştir. Burada şöyle denir: «Be
den, ruh ve ahlak gelişmeleri tehlikede olup, ana ve 
babasız, ana ve babası belli olmayan, ana ve babası 
tarafından terk edilen, ana ve babası tarafından ihmal 
edilip fuhşa, dilenciliğe, alkollü içkileri veya uyuştu
rucu maddeleri kullanmaya veya serseriliğe sürüklen
mek tehlikesine maruz bulunan çokcuklara korunma-
maya muhtaç çocuklar denir.» hükmü bulunmakta
dır. 

Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
6 nci maddesinde «özel Eğitim ve Öğretime muhtaç 
çocuklar için kurulacak okullar, sınıflar ve gezici öğ
retmenlikler» ıdiye teşkilat bölümünde yer verilmiştir. 
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Son olarak 12 inci maddede «Mecburî öğrenim . 
çağında bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhen 
ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eği
tim ve öğretim görmeleri sağlanır.» 

Bu kadar kanun mevcutken Anayasada bunu unut
mak ve sonra değişik yönlerle, değişik önergelerle baş
ka bir madde ihdas etmiş olmak hem bu düzene ay
kırı, nemde getirilen önergenin ne kadar gereksiz ol
duğunu gösterecektir. 

Yüce Heyete saygıyla sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Buyurun Sayın Göktepe. 
MAHMUT NEDÎM BİLGİÇ — Sayın Başkanım, 

aleyhte birşey söyleyeceğim. Sayın Kırcalı'nınki usul 
hakkında oldu efendim. 

BAŞKAN — Verildi; Özür dilerim, lehte ve aleyh
te verildi. Sayın Göktepe ile tamamlanıyor, özür di
lerim Sayın Bilgiç. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Tunçbay, toplumun gerçekten kanayan bir 
yarasını önümüze getirmişlerdir. Tarım toplumundan 
sanayi toplumuna doğru hızlı bir geçişte geleneksel 
dayanışma, geleneksel bağlılık ve yardımlaşma or
tadan kalktığı için, muhtacın, sakatın,- dul ve yeti
min, korunmaya muhtaç durumda olan çocukların 
korunması büyük önem taşır. 

Anayasa Komisyonu gayet isabetli bir sekide me
seleyi ele almıştır. Yalnız, ben bir yönüyle eksik, bir 
yönüyle de tertibi hatalı buluyorum. Kanaatimce 
şöyle olabilirdi: Dokuzunca bölüme «Sosyal güvenlik 
ve sosyal hizmetler» denebilirdi. Çünkü; sosyal gü
venlik ayrı şeydir, sosyal hizmetler ayrı şeydir. Sos
yal güvenlik maddesini, 66 ncı maddeyi kabul etmek 
suretiyle hükme bağladık. Konuştuğumuz mesele sos
yal güvenlik değil, sosyal hizmetlerdir ve bunlar Ko
misyon; 67 ncı maddede sakatların korunmasını, 
68 inci maddede yaşlıların korunmasını ele almıştır, 
Sayın rTunçbay'ın teklif ettiği konu da dahil edilmek 
suretiyle, hepsi sosyal hizmetler şemsiyesi altında sanı-
rımki birleştirilebilir. 

Esasen, 2022 sayılı bir Kanunumuz vardır. Bu
rada, muhtaç durumda olan yaşlılara, 65 yaşını bi
tirmiş olan muhtaç yaşlılara ve asgarî % 40 sakatlığı 
olan muhtaç durumda bulunan sakatlara devlet cüzi 
de olsa bir aylık bağlamaktadır. Bugünkü sayıları 700-
800 bin civarına ulaşmıştır ve ellerine geçen de 1800 
lira civarındadır. Ama, ne olursa olsun, devletin ken

dilerine de sahip olduğu, devletin kendilerini de hi
maye ettiği kanaatinin yaygınlaşması bakımından ko
nu büyük önem taşır. 

Şimdi, korunmaya muhtaç durumda olan çocukla
rın korunması için de vakıa ayrı bir kanun vardır. Bu 
da bu şemsiye altına alınabilir. Eksik olan, bizim 
mevzuatımızın hiç himaye etmediği bir grup, dul ve 
yetimlerdir değerli arkadaşlarım. Dul ve yetimi hi
maye eden hiçbir kanunumuz ve hiçbir kanun hük
mümüz yoktur. Bendeniz, Emekli Sandığında çalıştı
ğım zaman hatırlarım; muhtacı gelir, 65 yaşını bitir-
mişse ve muhtaçsa aylık bağlanır. Sakat gelir; şartlan 
uyuyorsa aylık bağlanır. Kifayetsiz de olsa, yetersiz 
de olsa, korunmaya muhtaç durumda olan çocuklar 
korunmaya alınabilir. Gerçi, 16 bin civarında sanı
yorum bugün Türkiye'de. O da bir mana ifade et
mez sayı olarak; ama dul, yetim geldiği zaman hiçbir 
çareniz yoktur. 

Bir taraftan Anayasa şemsiyesi altına alınmalıdır, 
bu sosyal hizmet kısmında. Bir taraftan da bununla 
ilgili kanun süratle çıkarılmalıdır. Yalnız, benim 67 
ve 68 inci maddelerde teklif ettiğim gibi, konu muhtaç
lık şartına öncelik tanınacak şekilde ele alınmalıdır. 
Sakat olur; muhtaç olmaz: Yaşlı olur muhtaç olmaz, 
Dul, yetim olur; muhtaç olmaz. Herhalde bugünkü 
şartlarda Türkiye, muhtacına öncelik tanımak duru
mundadır. 

Bu ölçüler içerisinde, sosyal güvenlik maddesinden 
sonra, bir sosyal hizmetler maddesi tedvin eder ve 
bütün hepsini bir madde altında toplarsak, sanıyorum 
ki isabetli olur. 

Arz ederim efendim. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Önerge üzerinde Sayın Komisyonun?.. Bu kadar 

görüşmeden sonra Komisyon herhalde bir açıklama 
yapacak tabiî.... 

MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan 
bir noktayı açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, özür dilerim. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Bir soru sormak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Soru sorabilirsiniz tabiî. Buyurun; 

Komisyondan soru sorabilirsiniz tabiî. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Bilgiç'in bir sorusu var. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Kimsesiz ve 

muhtaç çocuklar 42 nci maddeye monte edilmediği 
takdirde, buradaki temel öğe olan öğretmenden nasıl 
istifade edilecektir? Bu önemli bir meseledir. Yani, 
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bu kimsesiz çocukları öğretmensiz yetiştirmek ve belli . 
noktaya getirmek mümkün değildir. 42 nci maddeye 
koymak mutlaka zarurîdir. Bunun üzerinde durmak 
lazım. 

BAŞKAN —Evet. 
Sayın Aldıkaçtı lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili maddenin ya
rattığı tepki yahutta yarattığı tartışmaları Komisyonu
muz büyük bir dikkatle izlemektedir ve daha başlan- I 
gıçta, Anayasa düzenlenirken yahut bu tasarı Yüksek I 
Huzurunuza sunulmaya hazırlanırken, bu bölüme sa
katların korunması, yaşlıların korunması, gençliğin ko
runması, sporun gelişmesi, tarih ve kültür varlıklarının 
korunması, sanatın ve sanatçının korunması gibi mad
delerin konması için geçirdiğimiz tereddütlerin 
ne kadar boş olduğunu göstermektedir. Göstermekte- I 
dir ki, gerçekten önemli bir konuya değinmişiz ve 
sosyal hayatımızın düzenlenmesi gereken bazı sorun- I 
larını ele almışız. 

Yüksek huzurunuzda bu sorulara ayrı ayrı cevap 
vermeden önce, Anayasa Komisyonu olarak, Sayın 
Kırcalı'dan uğradığımız tarizlere kısaca cevap ver
mek isterim. Bunum bir kısmını yerimizden verdik ve 
dedik ki, burada eksik olan Anayasa Komisyonu üye
leri şu anda Anayasa Komisyonu salonunda, Yük
sek Kurulunuzca yeniden yazılması emredilen madde
leri tedvin etmekle meşguldürler. Ben, hiç olmazsa 
bundan sonra arkadaşımızdan bir özür dileme değil; 
ama peki araladım efendim, nerede olduklarını bili
yorum, tarzında birşey bekledim, öyle bir tepkiyle 
dahi karşılaşmadık; ama herkesin durumunu saygıyla I 
^karşılıyorum. I 

Bunun dışında, bir de, geçen gün yaptığı açıklama
ların tarafımdan yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Ben I 
yanlış anladığımı sanmıyorum. Şikâyeti, Anayolların 
hayvanlardan arındırılmasıydı. Ben de dedim ki, I 
anayolların hayvanlardan arındırılması başka mem
leketlerde de ele alınmıştır, tedbirler alınmıştır; kimisi I 
işaretler kor, kimisi vs. yapar. Gazetelere bu intikâl I 
etmiş. Bunda benim bir suçum yok. Söylediğimi' de 
tekrarlıyorum. Bundan dolayı da bize tarizde bulun
masına lüzum yok. Basının görevi aydınlatmaktır. I 
Yapmış; bu şekilde yapmış. Bundan dolayı niçin bize J 
tarizde bulunuyor, yahutta niçin söylediklerini anla- | 
madiğimi ileri sürüyor? Doğrusu bunu anlamakta 
güçlük çekiyorum. I 

. Şimdi efendim, bu açıklamalardan sonra ve özür 
diliyorum bu açıklamalardan dolayı, mecbur oldum; 
«Devletin, korunmaya muhtaç çocukların topluma ka
zandırılması için hertürlü önlemi alır ve gerekli tesis-
lerir kurar» veya «kurdurur» hükmü dolayısıyla ya-

I hut teklifi dolayısıyla çıkan tasarılarda evvela şunu 
belirtmek isterim. Sıfır ila altı yaş, grubu arasındaki 
çocukların, ben millî eğitimle, Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından eğitildiklerini bilmiyorum. Eksik olabilir. 
Sayın Selçuk Bey, özür dilerim. Var mı, yok mu 
bilemiyorum?.. 

SELÇUK KANTARCIOGLU — Var efendim, var. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — O da var. Sıfır ila altı yaş grubu 
arasındaki çocukların da millî eğitimle ilgisi olduğunu 
ben bilmiyorum; olabilir. Varsa mesele yok. 

42 nci maddede de bu hükmü düzenleyebilirdik; 
burada da ayrıca bir madde olarak düzenleyebiliriz. 

I Mesele, maddenin şurada burada düzenlenmesi değil-
I dir, bence önemli olan, maddenin Anayasada yer alma-
I sidir, anayasada yer alıp uygulanabilmesidir, iktidarlar 
I tarafından benimsenmesidir. Bundan dolayı ayrıca, bu 

soruyu ele alacak bakanlık, ister Millî Eğitim Bakan
lığı olsun, ister Sağlık Bakanlığı olsun, elbette bir ör
güt kuracaktır. Bu örgütün muhakkak Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı olması da gerekmez; fakat beni 
artık tanıdığınızı sanıyorum, hiç art düşünceye kapıl
madan söylüyorum ki, bu noktaları düşünmedik. Bizim 
için önemli olan, yardıma muhtaç çocukların himaye 

I görmesi idi. Yardıma muhtaç çocukların normal in
sanlar gibi yetiştirilmeleri ve belki çeşitli nedenlerden 
dolayı içinde bulundukları handikaplı durumdan kur-

I tulup, insan haysiyetine uygun bir hayat tarzı sür-
I melerinin sağlanması idi. Bu noktaları ele alacağız. 

I Bugün Yüksek Kurulunuzdan beklediğimiz, bu 
fikrin oylanmasıdır. Madde halinde oylanma
sıdır. Bunun yerini, ileride değilse bile, yakın 
bir gelecekte Komisyonca inceleyerek tayin ede-

I riz. Gerekirse 42 nci maddenin içine oturturuz, 
gerekirse «Sosyal güvenlik» hakları arasında mütalaa 

1 ederiz; ama benim kanaatim, bunun yerinin «Sosyal 
güvenlik hakları» arasında olduğudur. Sakatların korun
ması buradadır, yaşlıların korunması buradadır, genç
liğin korunması buradadır, handikaplı çocukların da 

I yetiştirilmelerinin, bakımlarının burada olması lazım-
I dır. Bunun için gerekirse, isterse Millî Eğitim Ba-
I kanlığına bağlı veyahut istenirse başka bir bakanlığa 

bağlı bir örgüt kurulur; Devlet bunu yapmaya mukte-
I dirdir. 
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Böyle önemli olduğunu sandığım bir konuda, is
tihzaya maruz kaldık, yine Sayın Kırcalı tarafından. 
Bundan dolayı da üzüntüm büyüktür. Yok, biz bu
raya herşeyi bir açık torba gibi dolduruyormuşuz; 
bütün gelen teklifleri ve Anayasa düzeni hakkında.... 
Anayasanın yapılışı hakkında fikirler ortaya atmak
tadır; bütün fikirlere olduğumuz gibi, kendi görüşle
rine de saygılıyım. Yalnız, yakın bir gelecekte, belki 
kısa bir süre sonra Anayasa Tasarımız hakkında dış 
âlemden de yazılar gelmeye başlayacaktır. Ben de
miyorum ki, dış âlemin görüşleri bizimkinden üstün
dür; böyle bir şeyi düşünmüyorum. Tekrar ediyorum; 
altını vurgulayarak söylüyorum; ama o görüşler bu
raya geldiği zaman, hiç olmazsa kürsüye çıkıp da 
böyle uluorta konuşmanın doğru olmadığını düşün
melerini isterim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sözüme son verirken, dediğim gibi, maddeyi bu 

şekilde oylamanızı ve maddenin yerinin tayinini Ana
yasa Komisyonuna bırakmanızı lütfen rica ediyorum. 
Biz yerini bulmaya çalışırız, gerekirse «eğitim» mad
desinin içerisine koyarız, gerekirse arkadaşlarımla gö
rüşerek «Sosyal güvenlik hakları» arasında bir mad-

. de halinde düzenleriz. Hangisi tensibinize, mazhar 
olursa, o, kesin şekilde Anayasa Tasarısında yerini 
alır. 

Hepinizi ayrı ayrı selamlar, saygılarımı sunarım 
efendim. 

Çok özür dilerim efendim; atladım, bir konu da
ha var. 

«Sosyal güvenlik» kavramı 1961 Anayasasının 
48 inci maddesinde de bulunmaktadır ve «Sosyal 
güvenlik» kavramı, yani herkesin yarınından emin ola
rak yaşayabilmesi, çalışması bittikten sonra dahi 
emeklilik maaşı dışında diğer bazı yardımlardan yarar
lanması fikri, sigortalar aracılığıyla bunun sağlanması 
fikri gelişmektedir ve bugün dünyada «Sosyal devlet
ten» sonra «Sosyal güvenlik» kavramı gitgide yerleş
mektedir. «Sosyal devlet» kavramı hakkındaki görüş
lerimi Yüksek Kurulunuza arz ederken belirtmeye ça-

lışmıştım ki, sosyal devletin temel amacı; çalışan, ça
lıştığı halde elde ettiği gelirle maddî manevî elde et
mek istediği bütün değerlere sahip olamayan kişilere 
devletin yardımcı olmasıdır. «Sosyal güvenlik» kav
ramı ile birlikte kurulacak sağlık müesseseleriyle dev
let, artık ihtiyacı olanı değil, bütün vatandaşlara, uy
ruğu altında bulunan bütün insanlara yardım etmek 
ve onların yarınına güvenle bakmalarını sağlamakta
dır. Bu bölümün amacı da budur. Bundan dolayıdır 
ki, sakatları, yaşlıları ve handikaplı kişileri bu mad
de altında toplamaya çalıştık. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeyi Anayasa Komisyonu katıldığı için, ke

sin oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler.... Önerge kabul edilmiştir. 

SELÇUK. KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
zapta geçsin efendim, Muhalefet ettiğim zapta geçsin 
efendim. 

S. SIRRI KIRCALI — Benim de efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Açık oylama değil ki bu. Bu işaret oylaması. 
Teşekkür ederim. Rica ederim, eğer her oylama

dan sonra işaret oyuyla oy kullanmayan «Benim oyum 
tutanağa geçsin» derse, bu başa çıkılmaz. Çok rica 
edeyim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Geçti zaten 
efendim zapta. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergeyi kesin oylarınıza sundum, kabul etti

niz. Şimdi maddeyi oya sunacağım; fakat Anayasadaki 
yerinin tayinini Anayasa Komisyonuna bırakıyoruz. 

Madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir, Teşekkür 
ederim. 

Değerli üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.05 

" H 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.25 

BAŞKAN : Başkamvekfli M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya, PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 136 ncı Birleşimi
mizin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

67 ve 68 inci maddelerin birleştirilmesi ile ilgili 
beş önerge var. Bu 'beş önergeyi okutuyorum. 

Evvela bu önergeleri okuyalım, alacağımız ka
rara göre 67 ve 68 inci maddeleri teker teker bila
hare okuruz. Yalnız bu beş önergenin de mahiyet
leri aynı olduğundan, vakit kaybetmemek için, sade
ce bir önergeyi okutup diğer önerge sahiplerinin 
isimlerini okutacağım. 

KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, benlim mad
de tertibim başkadır; okunmasını istirham ediyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Diğer önerge sahipleri de istiyorlarsa okuturum. 
ÎBRAHÎM GÖKTEFE — Efendim, ben aynı 

konuda bir önerge vermiştim; fakat Sayın Komis
yon Başkanımızın biraz evvelki beyanlarına göre, 
bu maddelerin düzenlenmesinin ve numaralanması
nın (kendilerine bırakılmasının daha uygun olacağı
nın kanaatlindeyim. Bu sebeple önergeyi geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Bu önergenizi geri alıyorsunuz, 
teşekkür ederim Sayın Göktepe.; 

Evet, önergelerin birisini ve önerge sahiplerinin 
isimlerini okutuyorum efendimi: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 67 ve 68 inci maddelerinin 

tek madde halinde aşağıdaki şekilde düzenlenmesi
ni saygı ile öneririz. 

(Madde adedi de azalmış olacaktır: 
«Sakatların ve yaşlıların korunması : 
Madde 67. — Devlet, sakatları ve yaşlıları kuru

lmakla yükümlüdür. 
Bunun için, Devlet, sakatların korunmalarını ve1 

topluım hayatına uyumlarını sağlayıcı her türlü ön
lemleri alır, ıgerekli tesisleri kurar. 

Yaşlılara yapılacak devlet yardımı ve sağlanacak 
diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.» 

Güngör ÇAKMAKÇI Muhsin Zekâi BAYER 
Mahmut AKKILIÇ Lütfullah TOSYALI 

Zeki ÖZKAYA 

BAŞKAN — Şimdi de Sayın Öztürk'ün önerge
sini okutuyorum.; 

Yüce Başkanlığa 
Tasarının 67 ve 68 inci maddeleri birleştirilerek 

67 nci madde olarak aşağıdaki biçimde düzenlenme
sini arz vö teklif ederim. 

«IB. Yaşlıların ve sakatların korunma hakkı : 
Madde 67. — Devlet, yaşlıların ve sakatların 

korunması ve toplum hayatına uyumunu sağlayıcı her 
türlü önlemleri alır.» 

Tandoğan TOKGÖZ M. Ali ÖZTÜRK TEKELİ 
Necmettin NARLIOĞLU S. Feridun GÜRAY 

Şadan TUZCU Avni MÜFTÜOĞLU 
Özer GÜRBÜZ Kâzım ÖZTÜRK 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergeler üzerinde müzakere açıyorum. Leh

te ve aleyhte söz isteyen sayın üyeler lütfen işaret 
buyursunlar... Sayın BayeSr... 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan bu
radan konuşacağım. 

BAŞKAN — Lehte mi aleyte mi?... 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — önerge sahibi

yim, 

ıBAŞKAN — Önerge salhibisiniz evet, buyurun 
Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, 67 ve 
68 inci maddeler korunmaya muhtaç kimseler için 
hükümler getiriyor. Bunların 'bir maddede toplanma
sı yerindedir ve zaten madde tekniğinde de en ufak 
Sayın Komisyonun ifadelerinde bir değişiklik ya
pılmamıştır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan izin 

verir misiniz?.,. 
©AŞKAN — Buyurun Sayın Tokgöz, 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, tekli

fimiz gayet açık ve net. Türk Milletinin hasletine 
uygun bir tekliftir. Zaten, Yüce Genel Kurul da bu 
konuda bir görüşe varmıştır. Yaşlıların, sakatların 
ve kimsesiz çocukların korunması, bu yüce katta 
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bulunan sayın üyeler tarafından kabul edilmiş bir I 
gerçektir. Tek bir madde halinde düzenlenmesini tek-
If edi)yorum,. 

Sayın üyelerin (katılmasını arz ve teklif ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, aleyhte 

söz fetiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Kurtoğlu. 
ISERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, .muhte

rem arkadaşlar; 

Genelde kanunlar etilk hüküm taşımazlar, ahlakî 
hüküm taşımazlar; ancak Anayasayı eline alan yaş
lı vatandaş, zaten yaşlılığın verdiği koımple'ks içinde
dir. Bu itibarla, sakatlarla yaşlılarım aynı fıkra içe
risinde düzentenmesi ve düzenlemenin aynı olması
na rağmen, maddelerin ayrılmasında, yaşlılar yönün
den ve Tünk Milletinin yaşlılara gösterdiği hünmet 
yönünden fayda umarım. 'Bu yüzden önergeye mu
halifim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
(Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum.: 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTI — Sayın Başjkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Serda Kurtoğlu'na teşekkür ederim. Bir 
gerçeği açıkladı.; Diğer taraftan da sakatlar ayrı, 
yaşlılar ayrı; bunlar iki ayrı kavramdır. Belki hepsıi 
yardıma muhtaçtır; fakat toplumun ayrı ayrı bölü
münü teşkil etmektedirler. Onun için lütfen, rica 
ediyorum, bu iki maddeyi bu haliyle muhafaza ede
lim. 

Bütün arkadaşlarıma içtenlikle bir soru yönelt
mek istiyorum, beni anlayacaklarını ümit ederim : I 
tki maddeyi birleştirmekle ayırmak ne fayda sağlar, I 
ne zarar sağlar?.. İki madde halinde getirmişiz; bir-
leşse ne olur, ayrılsa ne olur?.. Acaba uygulamasın
da bir fark çıkar mı, çıkmaz mı?.. Bunları hiç göz 
önüne almadan «Değiştirelim, birleştirdim...» diye I 
boşuna tartışıyoruz yani. Birleşse ne olur?..-Hiçbir I 
şey olmazdı. Yani, ben burada, bu değerli Meclisin; 
Anayasa Komisyonu üyesi değil, lalettayin bir üyesi I 
olsaydım, bunu beraberce getirselerdi «peki» derdim, 
oylardım açıkçası. Şimdi, ayrı getirmişiz, «ille birleş- I 
tirelim» deniyor. Yani bunlarla vakit geçirmeyelim I 
değerli arkadaşlarım. Zamanımız dar; bunu arz et- I 
mek istiyorum. I 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim (Al- I 
kışlar) | 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 67 ve 68 inci mad
delerin birleştirilmesine Sayın Komisyon katılmıyor. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Önergemi geri alı
yorum Sayın Başkan. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Ben de geri alı
yorum önergemi efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz, teşek
kür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, izah etmek 
için söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bitti. Söz verdim Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, önergem 

var. Önergemi izah için söz almam gerekiyor. Genel 
Kurulun temayülüne uymak gerekir, ama yine de 
üzülerek söylüyorum, meseleyi ortaya koymak mec
buriyetindeyim. 

BAŞKAN — Önergeniz için «Benim önergem ay
rıca okusun» dediniz Sayın Öztürk, okuttuk. Değerli 
üyeler, önergenizin muhtevası hakkında bilgi edindi
ler. Ayrıca, önerge sahibi 2 üye, 67 ve 68 inci mad
delerin birleştirilmesi hakkındaki görüşlerini açıkladı
lar. Lehte ve aleyhte söz verdim. Artık, bunun dı
şında... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Önergemi izah sadedinde 
söz almak hakkımdır; ama vermezseniz... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın öztürk, buyu
run. 

KÂZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Zaman darlığının verdiği sıkıntı içinde bir şeyi 
izah etmenin güçlüğünü takdir edersiniz. Aynı anlam 
ve kapsam içinde, bir maddede «Gerekli hususlar ka
nunla düzenlenir.» derken, diğer madde de «Gerekli 
tessileri kurar.» biçimindeki ifade bozukluğu, kav
ramlarının aynı manaya geldiği bir yerde iki mad
deyi birleştirerek, «Devlet, yaşlıların ve sakatların 
korunması ve toplum hayatına uyumunu sağlayıcı 
her türlü önlemleri alır. Cümlesindeki, «Her türlü ön
lem» içinde; kanun çıkarma da, düzenlenecek husus
ların kanunla getirilmesi de bu önlemlerin kapsamın
dadır. Kimi maddelerde «Kanunla düzenlenir.» der 
iken, kimi maddelerde «Tesisleri kurar» demektedir. 
Tesisleri kurmak için her halde Devletin, icranın ka
nuna ihtiyacı olacaktır, çıkarılacaktır. Binaenaleyh, 
maddelerin yazılış biçimi bir defa ters gelmektedir. 
Ayrıca, müessese aynıdır. Gerçi, yaşımız ileri olduğu 
için, yaşlıları ayrı bir maddede görmek psikolojisin
den hareketle, ayrı bir maddede düzenlenmiş olan 
Tasarı, gerçekte durumu yansıtmıyor. Binaenaleyh, 
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iki maddeyi birleştirip, iki satırdan ibaret olan, iki 
müesseseyi ayrı ayrı tesis etmenin anlamı ne ola?.. 
Hiç anlamsız bir şeyi buraya getirdiğiniz takdirde, 
hiç olmazsa redaksiyon bakımından sempatik gel
meyecektir. Bu nedenle birleştirilmesinde ısrar ediyo
rum. 

Saygı ile arz eder, bağışlanmamı dilerim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Değerli üyeler; 
Diğer sayın üyeler önergelerini geri almışlardı. 

Sayın öztürk ısrar ettiler; fakat 67 nci madde ile 68 
inci maddenin birleştirilmesine Sayın Anayasa Ko
misyonu katılmamaktadır. Bu itibarla, Sayın öztürk' 
ün önergesinin dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
B. Sakatların korunma hakkı 
MADDE 67. — Devlet, sakatların korunmalarını 

ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı her türlü 
önlemleri alır, gerekli tesisleri kurar. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Sayın Tosyalı 
ve Sayın Tunçbay'ın önergeleri var. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, te
menni mahiyetinde arz ediyorum : Maddede, «Top
lum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler» diyor. 
Gerekçede, bunların özel eğitime muhtaç oldukları 
da belirtilirse, çok yerinde olacaktır. Gerekçeye «Bun
ların özel eğitimi de göz önünde bulundurulacaktır» 
şeklinde bir ibare eklenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde lehte aleyhte 
söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın öztuş. 

NERMÎN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; Efendim, sakatların eğitimi ile ilgili bir ifadenin 
metne konması istenir. Oysaki, sakatların eğitimi ile 
ilgili durum, 42 nci maddede ifade edilecektir. O ba
kımdan, ben bu maddeye konmasını uygun bulmuyo
rum. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
Sayın Komisyon, Sayın Tosyalı'nın gerekçe ile 

ilgili bir görüşleri var. Görüşünüzü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkanım, gerekçe düzeltilebilir; 
fakat sakatların eğitimi gerçekten 42 nci maddede 
düzenlenmiştir. Burada korumak kâfidir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Anayasa Ko
misyonu bu önergeye katılmamaktadır. Dikkate alı
nıp alınmaması hususunu... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, öner
ge değil; gerekçeye bir ibare eklenmesi idi teklifim. 
Oya koyulacak bir şey yok. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Tosyalı... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Önergemi geri alı

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz. Demin 

onu açık beyan etmediniz. Önergede de «Özel eğitim 
yapılarak» şeklinde bir ibare var. 

Değerli üyeler, bu maddeyi Komisyondan geldiği 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 67 nci madde kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi okutuyorum : 
C. Yaşlıların korunma hakkı 
MADDE 68. — Yaşlılar, devletçe korunur. Yaş

lılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve 
kolaylıklar kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili üç 
önerge var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının madde 

68'in başlığının «Muhtaçların korunması» şeklinde 
değiştirilmesini ve maddenin aşağıda belirtildiği gibi 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
C. Muhtaçların korunması 
Madde 68. — «Yaşlılar, kimsesiz ve korunmaya 

muhtaç çocuklar, dul ve yetimler, devletçe korunur. 
Devletçe sağlanacak yardım ve haklar kanunla dü
zenlenir.» 

Gerekçe : Yurdumuzda korunmaya muhtaç yalnız 
yaşlılar değil bunların dışında dul ve yetimler, kim
sesiz korunmaya muhtaç çocuklar da bulunmaktadır. 
Devlet bu topluluğa da yardım elini uzatmalıdır. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında sakatlar ve yaşlılar devlet 

güvencesi altına alınmış; ancak kimsesiz veya bakı
ma muhtaç çocuklar unutulmuştur. Bu nedenle, Tasa
rının 68 inci maddesinin aşağıdaki şekilde yer alma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ayhan FIRAT Mustafa ALPDÜNDAR 
Orhan CİVELEK Yavuz ALTOP 
«C. Yaşlılar ve çocukların korunma hakkı 
Madde 68. — Yaşlılar ile bakıma muhtaç ve kim

sesiz çocuklar devletçe korunur. Yaşlılara devlet yar
dımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanun
la düzenlenir. 
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Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların, bakım, 
beslenme ve eğitimleri için gereken tedbirleri devlet 
alır ve tesisleri kurar.» 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bu önergemiz 
biraz önce konuşulmuştu; dolayısıyla geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Reki, teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yaşlıların korunması ile ilgili 68 inci maddenin 

ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin 
daha uygun olacağı kanaatine vararak, bu değişikli
ğin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN Recai BATURALP 

Abdurrahman YILMAZ Hilmi SABUNCU 
«C. Yaşlıların korunması 
Madde 68. — Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlıla

ra sağlanacak kolaylıklar, haklar ve Devlet yardımı 
kanunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Sayın özdoğan, önergenizi açıkla
yacak mısınız? 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 
benim önergem kimsesiz ve muhtaç çocukları da içe
riyor. Bunu ayrı bir madde olarak yahutta Anayasa 
Taslağının 42 nci maddesinde nazarı itibara alacak
larını Sayın Komisyon Başkanı ifade ettiler. Yalnız 
ben Sayın Komisyondan bir soru sormak istiyorum : 

Benim teklif ettiğim maddede bir de «dul ve ye
timler» var. Anayasa Taslağında böyle bir şey yok. 
Dul ve yetimlere nerede yer verecekler?.. Eğer Ana
yasa Taslağında bir yer vereceklerse, ben o zaman 
önergemi geri almış olacağım. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Dul ve yetimler, emeklilerle bir ortak çatı altında 

kabul ettiğimiz bir maddede korunmuşlardır; bu da 
«Sosyal güvenlik» çatışıdır. Binaenaleyh bunların 
orada düşünülmesi lazım. Kimsesiz ve korunmaya 
muhtaç çocuklar için ayrı bir madde tedvin edilmiş
tir; yaşlılar zaten bu maddenin konusudur. Şu halde, 
zannediyorum Sayın Özdoğan'la mutabıkız, ki bu 
önergelerinin biraz konusu kalmamıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başka

nım, bir soru daha sormak istiyorum? 

BAŞKAN -— Buyurun efendim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Bu dul ve ye

timlerin korunması, maaşlı olmadığı zaman nasıl 
olacak? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — «Genel sosyal güvenlik tedbirleri» için
de yapılacak gelişmeye bağlıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — O zaman öner

gemi geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdoğan. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Bir soru soracağım efen

dim: 'Bu yaşlıların sınırı nedir?.. Yaşlılık nedir?., öy
le yaşlılar var ki, Türkiye'de ben o yaşlılara yardım 
değil, onlardan yardım isterim. Acaba «Muhtaç yaş
lılar» dersek daha anlamlı olmaz mı?.. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Son 20 yıldır «Üçüncü çağ» veya «Üçüncü yaş 

bölümü» denilen yaşlılığın ne olduğuna dair dünya 
literatüründe belirgin ölçüler vardır, verilmiştir. Bu, 
her ülkeye göre değişir. Bunu her ülkenin yetkili ve 
görevli makamları; bizim ülkemizde belki Sağlık 
Bakanlığı, belki Sosyal Güvenlik Bakanlığı tayin eder. 
Ülkemizde bununla ilgili uygulama da vardır; ölçüsü 
65 yaş olarak görülmüştür. Bu yaşı aştıktan sonra 
devletin sağlayacağı yardım ve kolaylıklar bakımın
dan ayrım, muhtaç olanlara biraz daha fazla; fakat 
muhtaç olmayanlara da, bu yaşa kadar gelmiş ol
malarından dolayı, toplumun bir saygısının ifadesi 
olarak himaye ve kolaylık sağlanmaktadır. Arzım 
bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim İBaşkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayırı Akyol. 
Değerli üyeler, Sayın Baturalp, Sayın ISağışman, 

Sayın Yılmaz, Sayın Sabuncu'nun önergelerine sıra 
geldi, önerge üzerinde pek açıklama yapmayı gerek
tirmeyecek kadar açık bir ifadeyle; yalnız bu 68 in
ci maddede kelime yerleri değiştirilmek suretiyle dü
zenlenmiştir. Okuyorum: 
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«Yaşlılar Devletçe korunur. Yaşlılara sağlanacak 
kolaylıklar, haklar ve Devlet yardımı kanunla dü
zenlenir.» denmiştir. 

İlave edilecek bir konu var mıdır Sayın Sağışman, 
Sayın Baturalp?.. Yok. 

Önerge üzerinde lehte-aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

O halde Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın iBaşkanım, bu önergeye katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınıp alınmama
sını oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Etmeyenler., önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

68 inci maddeyi Anayasa Komisyonundan gelen 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. 68 inci madde kabul edilmiştir; teşekkür 
ederim. 

69 uncu maddeden evvel Sayın Tunçbay ile Sa
yın Tosyalı'nın yine bir ara madde teklifleri var; 
önergelerini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının (Sosyal hakları) düzenle

yen üçüncü kısmında (Dul ve Yetimlerin) koruna
cağına dair bir hükme rastlanmamaktadır. Her ne 
kadar, Bağ-lKur, Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı 
Kanunlarında bunlar için özel hükümler var ise de, 
Anayasada da yer alması faydalı görüldüğünden 68 
inci maddeden sonra aşağıdaki maddenin ilavesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Lütfullah TOSYALI 

«D. Dul ve yetimlerin korunması 
Madde ... — Devlet, dul ve yetimlerin korunma

larını ve toplum hayatına uyumlarını sağlayıcı her 
türlü tedbiri alır.» 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, bir açıklama yapa
cak mısınız? 

TÜRJE TUNÇBAY — Sayın Başkan, kısaca ye
rimden arz etmek istiyorum: Zaten «Dul ve yetim» 
kelimeleri hepimizin içinde titreşim yaratan kelime
lerdir. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Komis
yonun takdirine bırakıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge sahibi önergesini açıklamıştır. 
Lehte - aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Efendim, bu önergeye, demin açıkladı
ğım nedenle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, önergemi 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Değerli üyeler, 69 uncu maddeyi okutuyorum: 
D. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaş

ları 
MADDE 69. — Devlet, yabancı ülkelerde yaşa

yan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocukları
nın eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal gü
venliklerinin sağlanması, Anavatanla bağlarının ko
runması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması 
için gereken önlemleri alır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 3 değişiklik öner
gesi var; önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
69 uncu maddenin birinci satırının sonunda «Ço

cuklarının» kelimesinden sonra: 
«Türkiye şartlarına uygun olarak» ibaresiyle, 

ikinci satırın sonuna doğru «Anavatanla» kelimesin
den sonra da: 

«Başta kültür olmak üzere her çeşit» ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 

Yüksek Başkanlığa 
69 uncu maddenin aşağıdaki biçimde düzenlen

mesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 
D. Yabancı ülkelerdeki Türk Vatandaşlarının 

korunma hakkı: 
Madde 69. — Devlet, yabancı ülkelerdeki Türk 

Vatandaşlarının, aile birliğinin korunması, eğitim ve 
kültür ihtiyaçları ve sosyal güvenliklerinin temini için 
ve yurda dönüşlerinde ekonomik ve kültürel uyum
larını sağlayıcı bütün önlemleri alır. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının madde 

69'a, «Çocukların eğitiminden» sonra, «Dinî» kelime
sinin ilavesini arz ve teklif ederim. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Gerekçe: Yabancı ülkelerde yaşayan Türk Vatan
daşlarının dinî eğitimleri bir ihtiyaçtır. Devletin bu 
görevi düzenli bir şekilde organize etmesi gerçeğine 
inanmaktayım. 
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BAŞKAN — Sayın Tünay, buyurun efendim. I 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 

Yabancı ülkelerdeki çocuklarımız için eğitim ve 
öğretim, son derece önemli bir konudur. Dışarıda 
Türkiye şartlarının çok çabuk unutulduğu da gözö-
nüne alınırsa, gerçekten bu noktaya, bu meseleye 
önem vermemiz gerektiği kendiliğinden ortaya çıkı
yor. 

Komisyonun böyle bir maddeyi getirmiş olmasın
dan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Yalnız, Ata
türk'ün ölümünden sonra gittikçe bozulan, milliliği 
unutulan gençliği yönlendirilemeyen, biri ötekini ta
mamlayan, parça pörçük eğitimle elbette dışarıdaki 
çocuklarımız iyi yetişemezlerdi ve yetişmediler. Boş
lukları dolu eğitim ve öğretimin açıklarını elbette 
şer kuvvetleri dolduracaktı; doldurdular, il 2 Eylül'-
den sonra başlayan Atatürkçü eğitim bu bölgelerde 
de, dış memleketlerde de dikkatle uygulandığı takdir
de, çocuklarımızın daha iyi yetişme imkânları elde 
edilecektir. Gönül ister ki, bu zaruretin gereği olan 
bir millî tarih bilinci, bir millî benlik duygusu verile-
bilsin, millî kültür bağları beslenip devamlı olarak 
sürdürülebilsin ve Atatürk Milliyetçiliği bilinci için
de, birlik, beraberlik ve bütünlükle millî devlet güç
lensin. İşte bunun yolu da, doğrudan doğruya Türki
ye dışındaki genç çocuklarımıza, ailelere Türkiye I 
şartlarına ve Türkiye'de uygulanan usullere uygun 
bir eğitim sistemi uygulansın. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Gürbüz, lehte, aleyhte?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu?.. 
SERDA (KURTOĞLU — Aleyhinde Sayın Baş

kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Maddede belirtilen ve tümü birbirini tamamla- I 

yan unsurlar içerisindeki çocukların eğitimi, kültü- I 
rel ihtiyaçlarının sağlanacağını ya da sağlanmasını I 
belirtmesi, kendi içinde yurt gerçeklerine uygun ola- I 
rak bir eğitim verileceğini ve yine Anayasamızın baş- I 
langıç kısmında da belirtileceği gibi ve tümünden an- I 
laşılacağı gibi, Atatürk ilkelerine dayalı bir eğitimin I 
de verileceğini içermektedir. Ayrıca yazılmamasını I 
bir eksiklik olarak görmüyorum. | 
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(Bu vesile ile Anayasa ıKomisyonumuzun, gerçek
ten sayıları 2 milyonu bulan yurt dışındaki yurttaşla
rımızı Anayasada dile getirmesini ve bunların her gün 
artan; çocuklarının eğitim ihtiyaçları, sosyal güven
likleri, Anavatanla bağları ve yurda dönüşte bunla
ra yardımcı olunması, bunların aile birliğinin korun
masını Anayasada bir maddede dile getirilmesini gü
zel bir olgu olarak görmekteyim. 

Özellikle yurt dışındaki yurttaşlarımızın son gün
lerde bulundukları memleket vatandaşları dışında, 
ikinci derecede vatandaş muamelesi gördükleri bu
günlerde, onlara Devletin kendilerini unutmadığını, 
Devletin kendilerinin yanında olduğunu belirten bu 
güzel madde, onlara uzanan bir Devlet eli olacaktır, 
ve yine, Cumhuriyet hükümetleri her zaman onların 
birçok sorunlarını çözmeye çalışmıştır; ancak bunun 
devlete bir görev olarak verilmesi ve bu maddede 
vurgulanmasını memnuniyetle karşılıyorum ve bu 
güzel davranış için, her güzel yaklaşım için Anayasa 
Komisyonumuza teşekkür etmek istiyorum ve mad
denin böylece geçmesi dileğiyle tüm Kurula saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
(Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA IKURTOĞDU — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlar; 

Sayın Tünay'ın önergesi, muhtevası itibariyle ta
mamen tasvip ettiğim bir muhtevaya haizdir. Ancak, 
o muhtevanın Anayasa Tasarısının tertibi içerisinde 
yerini bulması imkânı yoktur. Çünkü, nereye koyar
sak koyalım, Anayasa Tasarısının bir maddesi üze
rine koymamız gerekecektir. 

Eğer zahmet edip 70 inci maddeyi okusalardı ve 
eğer zahmet edip 69 uncu maddenin tabi olduğu üst 
başlığı okusalardı, önergelerine lüzum kalmayacağı
nı göreceklerdi. Çünkü; yabancı ülkelerde yaşayan 
Türk Vatandaşlarının korunması hususu, Taslakta 
«Sosyal güvenlik hakları» arasında zikredilmiştir. 
Madde içerisinde «Türk Vatandaşlarının aile birliği
nin ve çocuklarının eğitimi» dendiğine göre, çocuk
larda gençlik içerisinde bulunduğuna göre, bir son
raki maddenin, 70 inci maddenin kapsamı içerisinde, 
hem yurt içindeki ve hem yurt dışındaki Türk Va
tandaşlarının çocukları, yani evlatlarımız söz konu
sudur. Binaenaleyh önergelerine gerek yoktur. Ta
sarı düzenlemiştir. 

Bu yüzden önergenin aleyhindeyim, yoksa muhte
vasına gönülden katılıyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

rica edeyim. 
ANAYASA IKOMtSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Anavatan dışındaki Türk yurtttaşlarının, hem 
eğitimlerinde, hem onlara verilecek kültürde, pek ta
biî olarak Türkiye şartları dikkate alınacaktır. Ge
rek 42 nci maddedeki eğitimin istikametini belirleyen 
ilkeler, gerek Sayın 'Kurtoğlu'nun dediği gibi bir 
madde sonraki gençliğin yetişmesinde benimsenen il
keler sanıyorum bu temenniyi yerine getiren unsur
lardır. 

Yurt dışındaki yurttaşlarımızın başta kültür ol
mak üzere her çeşit ihtiyaçlarının da karşılanması 
yolundaki teklife gelince, zannediyorum buna katıl
mak imkânını bulamıyoruz. 

Önergenin birinci bölümüne yorum yoluyla biz
de bulunacağı için katılmıyoruz, ikincisine imkân
sızlık sebebiyle katılamıyoruz. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu bu önerge

ye katılmamaktadır.. 
MUZAFFER ENDER — Komisyona bir soru 

yöneltmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
İMUZAFF1ER ENİDER — Yurt dışındaki yaban

cı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları değil de, ya
bancı ülkelerde yaşayan Türklerin kültür durumla
rıyla ilgili bir paragraf buraya eklenemez mi? Me
sela Bulgaristan'da, Yunanistan'da en az bugün yurt 
dışında yaşayan diğer kişilerimiz kadar Türk var. 
Bunların kültürel durumları bahiskonusu. Buraya bir 
yabancı devlet adamı geldiğinde üç tane Bulgar için 
çeşitli yerleri gezdiriyoruz, «Buyurun size her türlü 
hakları tanıdık, şöyle böyle» diyoruz; fakat ben Bul
garistan'dan geçerken bu yaz öyle olaylara şahit ol
dum ki, kendi kendime ağladım. Buradaki Türkler 
bayrağımıza hasret, bize hasret, konuşmamıza has
ret; ama öyle bir metot uygulanıyor ki, artık «Se
vinç» in adı «Sevinçor» olmuş, «İsmaibin adı «ts-
mailof» olmuş. Buralardaki Türk kültürü ölüyor. 
Bunlarla ilgili acaba bir fıkra eklemek mümkün de
ğil mi, iHükümetlerin, Devletimizin bunları titizlikle 
takip etmesi hususunda? Çok önemli bir konu efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, sorunuz anlaşıldı, cevabını ri
ca edelim. 

Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA /KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Ender arkadaşımızın bahsettiği konunun 

bir Anayasa düzenlemesi içinde yer almasının imkân
sız olduğunu zannediyorum Heyetiniz takdir edecek
tir. Bu hassas konuda fazla konuşmamayı dilemek
teyim. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SADİ ERİDEM — Bir sual sormak istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — IBuyurun Sayın Erdem. 
SADt ERDEM — Efendim bu 69 uncu madde

mizde, «Devlet, yabancı ülkelerde yaşayan Türk va
tandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, 
kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağ
lanması, Anavatanla bağlarının korunması ve yurda 
dönüşlerinde yardım olunması için gereken önlem
leri alır.» denmiş, fakat yurda dönmeden onların Tür
kiye'de yaptıkları birtakım teşebbüsler var. Türkiye' 
de giriştikleri ekonomik teşebbüslerinin Türk kalkın
ma planları çerçevesinde ve plan ruhuna uygun ola
rak yöneltilmesi için gereken tedbirleri alır diye bir 
ibarenin konması mümkün müdür? Eğer mümkün 
değilse bu fikir bu meyanda anlaşılabilir mi? 

Türkiye'de Türk işçilerinin giriştikleri öyle teşeb-
üsler var ki, Devletin alakasızlığı, Devletin gereken 
yardımı yapmaması, Devletin gerekli kredileri ver
memesi, Planlamadan gereken alakayı görmemeleri 
sebebiyle bunlar fiyaskoyla neticelenmiştir. '(Şimdi 
hemen 8-10 tane misal verebiliri.fi arzu ederseniz) 
Bütün bunlar için acaba nasıl bir yol gösterilir, bu 
haliyle tedavin edilen maddede bu imkânları Devlet 
tekeffül ediyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Soru sormak is

tiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlar; 
Bugün Türkiyemiz için bir Anayasa hazırlanır

ken, yabancı ülkelerde bir Türkiye vardır. Bu sade
ce 2,5 milyona varan sayısıyla sınırlanan bir Türki
ye değildir. Büyük Türkiye'yi yabancı ülkelerde ulus-
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larası ilişkiler düzeyinde koruyabilecek bir küçük Tür
kiye vardır. 'Bu küçük Türkiye'de yaşayan kardeşle
rimizin korunması gereken çok sayıda sorunları var
dır. 'Bu sorunları çözebilmek için bu madde gelmiş
tir; ama bugün olduğu gibi bu sorunları çözümek için 
sadece paramparça olan bir Koordinasyon Kurulu 
vardır. Sadece bugün yabancı bankalarda yatan 25 
milyar dolarlık bir tasarrufları vardır. Bunu da Tür
kiye'ye getirebilmek için, bunların sorunlarını da çöz
mek için bu maddenin içeriğinde acaba bir bakanlık 
kurulmasına ruh ve imkân verecek bir anlam var 
mıdır bu maddede merak ediyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

iSayın Hamitoğulları, soru uzun olunca bakın de
ğerli üyeler hemen kısa sorulması konusunda bir te
laş gösteriyorlar, rica edeyim bundan sonrası için. 

Sayın Akyol, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Yabancı ülkelerde bulunan işçilerimizin yurtta 

kurdukları ve adlarına işçi şirketleri yahut hemşeri 
şirketleri denilen şirketlerin durumlarıyla ilgili Sayın 
Erdem arkadaşımızın söylediği, işaret ettiği problem 
vardır. Pek tabiî olarak dönüşlerinin kolaylaştırıl
ması veya dönüşleri için tedbir alma deyince, onla
rın önceden kurmuş olduğu şirketlerin akıbetiyle il
gilenme bunun içinde var farz edilebilir. 

Hamitoğulları arkadaşlaşımızın sorusuna verece
ğim tek kelimelik cevap, bu Anayasada bu konuyla 
ilgili bir bakanlık kurulmasına dair işaret yoktur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

IBAŞİKAN — Teşekkür ederim. f 

Değerli üyeler, bu önergeye Anayasa Komisyo
nu katılmamaktadır; dikkate alınıp, alınmamasını oy
larınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Önergem üzerinde yerim
den bir arzım var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Komisyona, dışarıdaki 

Türk ailelerini ve çocuklarını Anayasa teminatına 
bağladıkları için teşekkür ediyorum. Komisyon met
nine tıpatıp aynendir, yalnız redaksiyon bakımından 
daha iyi ifadelendirilmiştir, Komisyon katılmazsa 
önergemi geri alırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Sayın Akyol. 
ANAYASA (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın 'Başkanım, Arkadaşımızın zarif 
jestine teşekkür ederim, katılamıyoruz efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Önergem üze

rinde kısa bir açşıklama yapacağım. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Yabancı ül-

I kelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ve çocuklarının 
dinî eğitimlerine ihtiyaç vardır. Devletin bu görevi 
düzenli bir şekilde organize etmesi gereğine inanıyo
rum. IBu nedenle görüşülmekte olan Anayasa Tasa
rısının madde 69, «...çocukların eğitimi» nden son-

I ra sadece «Dinî» kelimesinin ilavesini arz ve teklif 
I ettim, takdir Yüce Heyetinizindir. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Bu önerge üzerinde lehte, alyehte söz isteyen?.. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR - Aleyhte söz is-
I tiyorum efendim. 

BAŞKAN — IBuyurun Sayın Haznedar. 

I ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
I değerli arkadaşlarım; 
I Anayasa uzun vadeli bir Kanundur. Şu anda dış 

ülkelerde çok sayıda yurttaşımızın bulunduğu bir 
I gerçek. Ancak bu durumun ila-nihâye devam edece

ğini düşünmek ve kabul etmek doğru değildir. Bu 
I her şeyden önce kendimize olan inancımıza ters dü-
I şer. iBu, devamlı olarak bu yurttaşlarımıza ülke için-
I de ihtiyacımız olmayacağı anlamına gelir. Bunu ka-
j bul etmek mümkün değildir. Kaldı ki, çeşitli ülke-
\ lerde yabancılara karşı olan tepkilerin gittikçe art-
; tığını ve çok büyük boyutlara ulaştığını görüyoruz. 
; Yabancı basın bu konuyla ilgili yayınlarla, haberlerle 

doludur. Dışarıda çalışan yurttaşlarımız ülke kalkın-
I masına inkâr edilemeyecek katkılarda bulunmuşlar-
I dır. Onların gönderdiği dövizler ülkemizin döviz dar-
|| boğazından çıkmasına veya bu baskının mümkün ol-
ı duğu ölçüde azalmasına yardımcı olmuşlardır. Bu

gün de bu dövizlere ekonomimizin ihtiyacı vardır; 
I ancak bu dövizlere mukabil neler yitirdiğimizi, bu

nun ülkemize neye malolduğunu da düşünüp muha
sebesini yapmamız zamanı gelmiştir. Almanya'da şe
hirlerin duvarları; «Dün Yahudilerdi, bugün Türk-

J 1er» yazılarıyla doludur. 
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Dış ülkelerde dostlarımızı kaybetmekte olduğu
muzu da göz önüne alıp, yarar ve zararı da birlikte 
mütalaa etmemiz gerektiği kanısındayım. 

Bu nedenle Tasandan bu maddenin çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — ıSayın Komisyondan önerge üzerin

de görüş rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın özdoğan'ıri teklifindeki «Dinî» sözünü, 

«Dinî eğitim» olarak almaktayız ve bu konunun dü
zenlenme yeri halen Komisyonumuzda bulunan ve 
Umumî (Heyetin bize verdiği direktifle inceleyeceği
miz önergelerle yeni şeklini almak üzeredir. Bu ko
nu, ya 24 üncü maddede ya eğitimle ilgili genel 42 
nci madde düzenlenecektir. Burada yer verilmesi işi 
biraz karıştırır ve zaten de, şimdi baktık, iyi oturmu
yor. 

Binaenaleyh, bu Önergeye katılmıyoruz, Madde
nin böylece oylanmasını istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Madem Ko

misyon katılmıyor, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Peki, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
69 uncu maddeyi Anayasa Komisyonundan gel

diği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. 69 uncu madde kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Bu arada bir küçük hatırlatmada bulunmak isti

yorum. 
Anayasa Komisyonumuz bundan bir süre evvel 

Salı ve Perşembe gecelerini kendilerine bırakmamızı 
istemişlerdi; fakat bu konu Genel Kurulca bir kara
ra bağlanmamıştı. 'Biz Salı gecesini kendilerine bı
raktık. IBu gece çalışmak istiyorlar ve biz de aynı gö
rüşteyiz. O itibarla, bu gece toplantı yapacağız. Şim
diden arz ediyorum ki yanlış hatırda kalmış olabilir; 
saat 20'den sonra arkadaşlarımızın ayrılmamaları ba
kımından arz ediyorum. 

Değerli üyeler; 
70 inci maddeyi okutuyorum: 
E. Gençliğin korunması 
MADDE 70. — Devlet, istiklâl ve Cumhuriyeti

mizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında 
ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişme ve geliş-

I melerini sağlayıcı önlemler alır, öğrenimleri süresin
ce onlan destekler. 

Devlet, gençleri alkolizm, her çeşit keyif verici 
zehirler ve uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar 
ve cehaletten korumak için gerekli önlemleri alır. 

BAŞKAN — ıBu maddeyle ilgili on önerge var, 
önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının «Gençliğin 

korunması» kenar başlıklı 70 inci maddesi ile «Spo
run geliştirilmesi» kenar başlıklı 71 inci maddesi bir
leştirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Evliya PARLAK 

Gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi : 
«Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet 

edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında ve Atatürk 
ilkeleri doğrultusunda yetişme ve gelişmelerini sağ
layan tedbirleri alır. Öğrenimleri süresince onları 
destekler. Gençleri alkolizm, her çeşit keyif verici 
zehirler ve uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar 
ve cehaletten korumak için gerekli önlemleri alır. 

Devlet, her yaştaki vatandaşların beden ve ruh 
sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere 
yayılmasını teşvik eder. Okul çağında bulunan ve oku
yan gençler için beden ve ruh eğitimi programları ha
zırlar ve programları mecburî ders olarak tespit eder. 
Kitle sporu ve seyir üstünlüğü olan spor dallan için 
öncelikle tesislerin yapımını öngörür.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 70 ve 71 inci maddeleri hakkındaki 

görüşlerimi ve önerilerimi arz ediyorum. 
Saygılarımla. 

Muhsin Zekâi BAYER 
1. Prensip itibariyle gençliğin korunması ve spo

run geliştirilmesi ile ilgili 70 ve 71 inci maddelerin 
bir maddede toplanması uygundur. 

2. Bu suretle hem öğrenim sırasında ve hem de 
her yaştaki Türk vatandaşlannın spor yapma imkân
ları müştereken ele alınmakta ve kamu idaresi düzen
lemesi ve yeni bakanlık kuruluşu bakımından uygun
dur. 

3. Anayasa Tasarısının, Gençliğin korunmasıyla 
ilgili madde 70'in, birinci paragrafına, «Yetiştirme 
ve gelişmeleri» kelimesinden sonra «İle boş zaman
larını değerlendirici kültürel ve faaliyetleri» parag
rafı ilave edildikten sonra, «Sağlayıcı önlemler alır» 
şeklinde cümlenin düzenlenmesine. 
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Sayın Başkanlığa 
'Anayasa Tasarısının 70 ve 71 inci maddeleri bi-

ribirleriyle ilişkili olduğundan İki maddenin; 
«E. Gençliğin korunması ve sporun geliştirilme

si : 
Madde 70. —» şeklinde ve 3 fıkra olarak birleşti

rilip düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısı 70 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Selçuk KANTARCIOĞLU Salih İNAL 

M. Rahmi KARAHASAN- Mehmet PAMİAK 
OĞLU 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Hilmi SABUNCU 

Halil ERTEM Abdullah Pulat 
GÖZÜBÜYÜK 

Adnan OREL 

E. Gençliğin korunması 
Madde 70. — Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimi

zin emanet edildiği Türk Gençlerinin, müspet ilmin 
ışığında, Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve lâiklik il
kesine sadakatla bağlı kalarak, millî birlik içinde; 
imanlı ve inançlı olarak yetişip yücelmelerini sağla
yıcı tedbirleri alır; öğrenimleri süresince onları mad
dî ve manevî yönlerden destekler. 
Devlet, gençleri alkolizm, her çeşit keyif verici ze

hirler ve uyuşturucu maddelerden, her türlü zararlı 
ideolojik akımlardan; suçluluk, kumar ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 'Anayasa Tasarısının 70 inci 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Necmettin NARLIOĞLU 
Turgut KUNTER 

İbrahim ŞENOCAK 
Avni ŞAHİN 

Madde 70. — Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin 
emanet edildiği gençlerin, müspet ilmin ışığında ve 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişme ve gelişme
lerini sağlayıcı önlemler alır ve öğrenim yapanları, 
öğrenimleri süresince, öğrenim yapmayanları bir sa
nat veya meslek sahibi olana kadar destekler. 

Gerekçe : 70 inci maddenin ilk cümlesi tüm genç
leri kapsadığı halde ikinci cümlesi sadece öğrenim 
yapanları desteklemeyi öngörüyor. Tüm gençlerin 
desteklenmeye hakları olduğundan, bu ikinci cümle
nin teklifimizde olduğu şekilde değiştirilmesi gere
kir. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 70 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygı ile öneririz : 
Gençliğin yetiştirilmesi ve korunması 

Madde 70. — Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimi
zin emanet edildiği gençlerin, müspet ilmin ışığında 
ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, vatansever duygu
larla dolu olarak yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı 
tedbirler alır; öğrenimleri süresince onları destekler. 

Devlet, gençleri, kumar oynama, alkol ve her tür
lü uyuşturucu madde alma alışkanlıklarından, suç 
işlemekten korumak için gerekli tedbirleri alır. 

Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 
Mazhar HAZNEDAR Abdülbaki CEBECİ 

Yavuz ALTOP 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 70 inci maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kâzım ÖZTÜRK 

E. Gençliğin korunması 
Madde 70. — Devlet, Cumhuriyetimizin güven

cesi gençliğimizin, Atatürk ilkeleri doğrultusunda ye
tişip gelişmesini sağlayıcı önlemleri alır. 

Öğrenimleri için ve kötü alışkanlıklar edinmeme
leri için maddî ve manevî destek sağlar. 

Sayın Başkanbğa 
'Anayasa Tasarısında madde 70'de ikinci fıkrada, 

son satırda «... cehaletten korumak için gerekli önlem
leri alır» denmektedir. «...Kumardan kiorumak ve bu 
konularda eğitmek» şeklinde değiştirilmesini öneri
rim. 

Saygılarımla. 
Türe TUNÇBAY 

Sayın Başkanlığa 
70 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci satırının 

sona yakın kısmında «...alır» kelimesinden sonra : 
«Her türlü yabancı ideolojilere karşı gençliğin fikren 
ve ruhen yetiştirilmelerine çalışır ve....» ibaresinin 
eklenmesini .arz ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 
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Yüksek Başkanlığa 
Kanun metinlerinde gerekçe niteliği taşıyan ifa

deler bulunmaması ve maddelerde terim birliği sağ
lanması gerektiği düşüncesiyle, Tasarının 70 inci 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Necip BlLGE Lütfullah TOSYALI 

Madde 70. — Devlet, gençlerin çağdaş bilim ışı
ğında ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişme ve 
gelişmelerini sağlayıcı önlemler alır; öğrenimleri sü
resince onları destekler. 

Divan Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısı 70 inci maddenin ikinci fıkrasın

da aşağıdaki değişikliğin yapılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Turhan GÜVEN Halil Erdoğan GÜREL 
Fuat YILMAZ Osman YAVUZ 

Doğan GÜRBÜZ 
Devlet, gençleri alkolizm, her çeşit keyif verici 

zehirler ve uyuşturucu maddelerden, suçluluk, ku
mar ve benzerî kötü alışkanlıklar ve cehaletten koru
mak için gerekli önlemleri alır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
70 ve 71 inci maddelerin birleştirilmeleri ile ilgili 

önerge sahibi sayın üyeler; Sayın Parlak, Sayın Ba-
yer ve Sayın Tosyalı, Sayın Özkaya. Bu sayın üye
lerden bir veya ikisinden bu konudaki önergelerinin 
gerekçelerini açıklamalarını rica edeceğim. 

ZEKÎ ÖZKAYA — Biz önergemizi geri alıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Siz önergenizi geri alıyorsunuz. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım müsaade 

ederseniz önergemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Sözlerime 'başlarken önce Değerli Komisyon (Baş

kanımızın 67 ve 68 inci maddelerin birleştirilmesi sı
rasında yaptığı değerli açıklamalarına rağmen bura
ya geldiğimden kendilerinin hoşgörüsüne sığınır, Yü
ce Kurulunuzdan da özür dilerim. 

Ben, bu iki maddenin birleştirilmesini şu anlayış
la huzurunuza getirmiş bulunmaktayım. Anayasa Ta
sarımızın bence en önemli iki yeniliği olan 'bu iki 
madde, birbirini tamamlayan iki 'konuyu ifade etmek
tedir. Geçmişte el atılmayan, ihmal edilen, belirli he
defi olmayan gençliğin değişik çevrelerce yetiştiril
mesi sonucu 12 Eylül öncesi kardeşin kardeşe düş-

26 . 8 . 1982 O : 4 

man olduğunu, anasını, babasını vuracak kadar hain 
duruma getirildiğini 'hepimiz hatırlamaktayız. Değer
li Komisyonumuz bu gerçeği bildiği için 42 nci mad
dedeki ilk ve ortaöğretimde temel eğitimin ve orta
öğretimin devletçe hangi düzen içinde gerçekleştirile
ceğini ifade ettikten sonra, 165 inci maddede yüksek
öğrenimi, üniversiteleri ele almış; bu her ikisini kap
sayan ve okumaya devam etmeyen, okumayan, okul 
çağında olan veya olmayan gençliğin hangi yönde 
korunacağını hedef alan bir madde ilave etmiştir; bu 
70 inci maddedir. 

'Bunda mutlulukla şunu 'görüyoruz : «Devlet, is
tiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin 
müspet ilmin ışığında ve Atatürk İlkeleri doğrultu
sunda yetişmesi ve gelişmesi için her 'türlü tedbiri 
alır.», deniliyor. İkinci fıkrasında, gençlerin; kötü du
ruma sokan ıher türlü zehirli, uyuşturucu maddelere 
karşı, suç 'işleyecek durumlara karşı, kumara karşı 
ve cehalete karşı korunacağı ifade ediliyor. Bunun 
arkasından devletçe sporun ele alınacağı ve her yaş
taki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığının ge
liştirilmesi için önlemler alınacağı ifade ediliyor. 

(Bence 70 inci maddenin son fıkrasındaki ve bi
rinci fıkrasındaki amaçlara varmanın en önemli yolu 
şimdiye kadar ihmal edilmiş; 'okullarımızda yeteri 
kadar ele alınmamış, okul dışında yeteri kadar ele 
alınmamış sportif faaliyetlere yer veren 71 inci mad
de tamamlayacaktır. 

Eğer geçmişte gençliğimize sahip çıkılsa idi, spor 
tesisleriyle, spor ve ruh sağlığım geliştirici derslerle, 
öğretmeniyle (Üniversite içinde dalhi tesis bulunmu
yordu) sahip çıkılsaydi tahmin ediyorum ki, geçmiş
teki ideolojik 'amaçlı derneklere, kahve köşelerine 
veya başka yerlere gideceği yerde, gençler bu türlü 
yararlı faaliyetleri sağlayan tesislere gideceklerdi. 

Ben bu amaçla 70 inci maddeyi aynen aldım, on
dan sonra devletin gelecekteki yetkilileri tarafından 
kesinlikle yerine getirilmesi için hedef olarak bazı 
ananoktaları ifade eden 71 inci maddeyi biraz geniş
leterek şu şekilde yüksek takdirinize sunuyorum. Dev
let, her yaştaki vatandaşların beden ve ruh sağlığını 
geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılma
sını teşvik eder. Okul çağında bulunan ve okuyan 
gençler için beden ve ruh eğitimi programları hazır
lar ve programları mecburî ders olarak tespit eder. 

Geçmişte okullarda haftada bir veya iki saat ola
rak konulan beden eğitimi dersleri yeterli olmamış
tır, arz ettiğim gibi aracı, öğretmeni çoğu kez yok
tur. Üniversite çağındaki gencin dahi belirli bir tesi-
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isi olmamıştır. Kitle sporu ve seyir üstünlüğü olan 
spor dallarının geliştirilmesi için, öncelikle tesislerin 
yapımı programlanacaktır. 

Bu metinle birlikte gelecekteki iktidarlar kalkın
ma planları yaparken, yıllık programlar yaparken 
mutlak surette devletin birinci derecede yapacağı, 
özellikle yetişen nesil için yapacağı anagörevlerden 
•birisi olarak göze çarpacak ve tesislere en azından 
yer verilecektir. 

Biz okul çağından itibaren gençlerimize hem be
den, hem rulh sağlığı yönünden yeteri derecede hiz
met veremezsek şimdiye kadar olduğu gibi milyar
larca 'sarfiyat yapılmasına rağmen hiçbir spor dalın
da tutarlı bir sonuç alamıyoruz; ne futbolda, ne gü
reşte, ne bir başka spor dalında. Bazan tesadüfi diye-
biliyorum üstün yetenekler çıkıyor, fakat bir bakıyo
ruz ki, birdenbire kayboluyor. Bu başarısızlıklar ne
den oluyor?.. Çünkü sistemli bir eğitim olmadığı için, 
yeterli tesis olmadığı için, gençler bu konuda yeteri 
derecede değerlendirilemediği içindir. Bu düşünce ile 
önergeyi yüksek huzurunuza getirdim. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, 

önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilgiç. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Gençlik ve spor maddeleri her ne kadar birbiri 

içerisinde görülüyorsa da maddeleri birleştirmek ka
naatimce hatalı olur; çünkü her ikisi de ayrı ayrı 
önemli konulardır ve ayrı ayrı maddeler halinde ted
vin edilmesinde zaruret vardır. 

Gençlik milletin gözbelbeği, geleceğin ümididir. 
Bu kadar önemli bir unsuru spor içine almak, genç
liğe verilen önemi hafifletecektir. Gençliğin eğitimi, 
öğretimi, bayata hazırlanması, sorumluluk duygusu
nun geliştirilmesi, vatan ve millet sevgisinin çocuk
ken aşılanması ibaşlıbaşına bir olaydır ve ayrı müta
laa edilmelidir. 

Ayrıca, sporun da üzerinde önemle durulması 
gereken ve Anayasada ayrı bir madde olarak tedvin 
edilmesinin zorunlu olduğu kanaatindeyim. Bunun 
için her iki hususun da ayrı madde olarak Anayasa
ya getirilmesi ve Anayasada tedvin edilmesi gerekli
dir, 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, saym üyeler; 
Türk anayasalarına ısporun ve gençliğin korun

ması maddeleri ilk defa giriyor. Hakikaten şahsen 
bu hususta gurur ve 'kıvanç duydum,. Bu sebeple, ha
kikaten Türk gençliği ve Türk sporu için önemli olan 
bu ilkelerin Anayasaya konmasında öncülük yapmış 
olan Değerli Anayasa Komisyonumuza bütün kal
bimle teşekkür ederim. 

Önerge sahibi Sayın Parlak'ın söyledikleri haki
katen doğru. Sporun gelişmesi için <bugüne kadar 
büyük lıatalar yapılmış ve spor hakikaten ihmal edil
miş; ama genelde Tasarının 70 inci ve 71 inci mad
deleri ıbu açıdan dolayı birleştirilmesinde fayda göre
miyorum ve üstelik maddelerin de başında okundu
ğu gibi, bir tanesi gençliğin korunması, biri de spo
run geliştirilmesidir. Üstelik spor gençliğe has 'bir şey 
değil. Senelerdir bu Türkiye'de böyle uygulanmış; 
ama son zamanlarda sporun yalnız gençlere has bir 
uğraşı değil, genelde bütün yaşın uğraşı olduğu bir 
vakıadır. O nalde, en genel manada sporun tüm va
tandaşlara has 'bir uğraşı olduğu ve ıbu uğraşının ge
liştirilmesi için gençlikten öteye bütün vatandaşları 
ilgilendirdiği için, bu maddenin Tasarıdaki şeklini 
muhafaza etmesini saygılarımla arz edenini efendim. 
(Alkışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Saym Bayer buyurun. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Önergemin 2 nci 

maddesinde hem Öğrenim süresinde, hem de öğrenim 
dışı gençlik bir bütündür. Bu bakımdan, gençliğin 
okul içi ve okul dışı zamanları 'bir bütünlük arz eder 
ve bu bütünlüğü içinde zaten maddede aynen söy
lendiğine göre gençliğin eğitimi ve sporu bir madde
de toplanıyor. 71 inci maddede her yaştaki Türk va
tandaşı için de, maddenin içinde aynı cümleler kul
lanıldığına göre, her ikisinin bir maddede toplanma
sında mahzur yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
70 ve 71 inci maddelerin 'birleştirilmeleriyle ilgili 

önerge üzerinde Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum, 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 70 ve 71 inci mad
delerin birleştirilerek bir madde olarak Anayasaya 
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konması hususundaki bu önergelere Anayasa Komis
yonu ıkatılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması 
ıhususunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını 
'kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Benim önergem 
vardı efendim. 

BAŞKAN — Benim önümde Sayın Karahasan-
oğlu'nun önergesi var. Sizin de varsa herhalde Sa
yın Tasnif veya Tevhit Heyeti şuraya koymuştur, ge
lecektir. 

ıBuyurun Sayın Karahasanoğlu. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU <— Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk 
gençliğinin bu büyük ve kutsal emaneti müdafaa ve 
muhafaza edecek ve nesilden nesile yücelterek dev
redecek Türk gençliğinin üzerine ne kadar titrersek 
ve onun Atatürk'ün düşündüğü ve arzu ettiği gibi 
yetişmesi için ne kadar fedakârlık etsek azdır. 

ıBu itibarla, görüşmekte olduğumuz Tasarının 
«Gençliğin korunması» ile ilgili 70 inci maddesini 
Türk gençliği için yeterli görmüyoruz. Diyoruz ki, 
Türk gençliğinin böyle önemli ve yüce bir görevi 
yerine getirebilmesi için, her şeyden evvel Atatürk' 
ün ve ilkelerimin ona iyi tanıtılması lazımdır. Laik
lik ilkesinin ne olduğunun ve de ne olmadığının iyi-. 
ce öğretilmesi gereklidir. Bu yüce duygularla yetişe
cek gençler, ulvi bir aşık ve imanla birbirlerine bağ
lanacak ve mut birlik içinde atalarının izlinde ola
caklardır. Bu sebeple gençler, özellikle öğrenimleri 
süresince manavı yönden kollanıp yüceltildikleri gi
bi, maddî yönden de desteklenmelidirler. 

Ortaokulu, liseyi bitirdikten sonra ailelerinden 
ayrılıp yüksekokulların ve üniversitelerin bulunduğu 
büyük şehirlere gelen gençler, orada kimsesiz ve yal
nızlık ortamında bırakılmamalıdırlar. 

Kısacası; «Devlet Baba» nın sıcak eli ve müşfik 
talvrı gençlerimizle her zaman beraber olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
önergemizle 70 inci maddenin birinci fıkrasın

da, Sayın Komisyonumuzun da görüşü istikametin
de, bu kavramları daha belirgin hale getirmeye ça
lıştık. İkinci fıkra aynen muhafaza edilmiştir. 

Muhterem Komisyonumuzun önergemize katıla
cağını ümit eder, Yüce Meclisimizin kararlarını say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan
oğlu, 

Lehinde Sayın Bilgiç, buyurunuz efendim. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
12 Eylül öncesine baktığımız zaman devlet oto

ritesini zaafa uğratmak, onda gedikler açarak Dev
leti çökertmek isteyen kişi, grup ve kuruluşların bu 
milletin tek ümidi ve geleceğin ışığı olan gençlerimi
zi zaman zaman kötü amaçları için kullandıklarım 
görebiliriz. 

işte bu acı tecrübeleri geçiren bir millet oarak 
gençliğimize gereken önem ve ehemmiyeti vermek 
zorundayız. Gençliğin kıymetini bilmeyenler, ona 
gereken ehemmiyeti vermeyenler ve vermemiş olan 
milletler tarih sahnesinden silinip kaybolmuşlardır. 

Çocukların, gençlerin kalpleri tertemiz bir cev
her gibidir. Küçük iken bu kalpler, bu zihinler te
miz toprağa benzer. Bu temiz toprağa hangi tohum 
ekilirse onun meyvesi hâsıl olur. Üzülerek söylemek 
gerekir ki, 12 Eylül öncesinde çocukların, gençlerin 
bu temiz kalplerine ve zihinlerine inançsızlık, anar
şi, saygısızlık, ideolojik, rejim aleyhtarı tohumlar 
ekilmiştir. Bu tohum bir kısım gençlerimizi kendi va
tanlarına, kendi milletlerine düşman hale getirmiş
tir, 

İşte bu geçmişin acı tecrübesinin ışığı altında, 
gençlerimizi milletine, vatanına, Atatürk ilkelerine 
bağlı ve sadık, millî birlik ve beraberlik içinde iman
lı ve inançlı yetişip yücelmesini sağlayacak her tür
lü tedbiri Devletin alması ve uygulaması mutlaka ge
reklidir. Biz, pırıl pırıl, hiç kötü alışkanlık ve davra
nışları olmayan gençlerimize, din, iman, vatan, mil
let duygularını, Atatürk sevgisini vermekte tereddüt 
etmeden geleceği hazırlamak zorundayız. Bunun yo
lunu ve stratejisini tespit etmek ve uygulamaya koy
mak Devletin hayati görevlerindendir. Vatan ve mil
letin geleceği ve yücelmesi bu stratejinin iyi tespit 

' edilmesine bağlıdır. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın Komisyonun bu önerge üzerindeki görüşü

nü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Gençliğin korunmasıyla ilgili bu maddeyle alaka

lı olarak verilen bu önergede, bdr taraftan laiklik il
kesine sadakat yükümü, diğer taraftan milî birlik 
içinde kalınması yükümü, üçüncü olarak da imanlı 
ve inançlı olarak yetişmek hedefi belktilmaştir. 

Arkadaşlarımızın bu üç düşünce ve temennileri, 
esasen Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişme içinde 
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vardır. Eğer biz bunları ayrıca sayarsak, sanki laik
lik ilkesline sadakat, millî 'birlik içinde yetişmek, iman
lı ve inançlı olmak Atatürk ilkelerinin dışına düşmek 
gibi olur. Onun için 'biz, arkadaşlarıımızın da anla
yış göstereceklerinden emin olarak, Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda eğitim ve gelişmenin, bu kavramları 
ihata ettiğini; tekrar ettiğimiz zaman o ilkelerin top
lu ifadesini zayıflatacağımızı düşünmekteyiz. 

42 nci madde hatırlanırsa, o maddenin (ifadesi ha
tırlanırsa, burada 'bunların tekrarına gerek yok. Ge
rek 24 üncü madde, gerek 42 nci madde <bu ihtiyacı 
karşılayacak niteliktedir'. 

Arkadaşlarımdan da beni, Komisyonumuzu bu 
manada anlamalarını özellikle rica ederek, önergele
rine katılmadığımızı ifade ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Karahasanoğlu ve arkadaşlarının önergesi

ne Sayın Komisyon katılmamaktadır... 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Say n Baş

kan, Sayın Komisyonun izahatı bizi tatmin etmiştir, 
bu bakımdan önergemizi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz... Tefekkür ede
rim Sayın Karahasanoğlu. 

Sayın Narlıoğlu ve arkadaşlarının önergesine ge
çiyoruz. 

Sayın Narlıoğlu açıklama yapmak üzere buyuru
nuz efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

Konu, 42 nci maddede de önerge vermiş olduğum, 
öğrenim durumunu tamamlamayan yahutta öğrenim 
yapma imkânı bulamayan gençlere aittir. Bu konu
da, 42 nci madde ile bu madde arasında irtibat var
dır. Bir tanesi oradaki eğitim durumunu düzenliyor, 
burada da sosyal güvenliğini düzenliyor. 

Şimdi, teklifimiz şöyle. Önce bir hususu 'hatırlat
mak isterim. 42 nci madde henüz Komisyondan gel
medi ve görüşülmedi. Oradaki teklifimiz şu idi : Dev
let, okul içi ve okul dışı meslekî eğitimi, millî eko
nominin, sanayi, tarım ve hizmet kesiminin ijıtiyaç-
larına uygun olarak, kişilerin sanat ve meslek sahibi 
olmalarını sağlayacak şekilde düzenler ve denetler. 
Orada bir düzenleme olacağı için, burada da bir sos
yal güvenlik verilsin istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Çalışanlar için korunma getirdik. Hatta asgarî üc

ret için bir tespit getirdik. Bunların ikisi de doğru
dur ve yapılması lazımdır; ama bu bahsettiğim kişi

lerin ne asgarî ücreti ne de ücreti var. Hatta bir sa
natı, bir mesleği yok. Benim tespitime göre sayıları 
2 milyona ulaşan kişiler bunlar. Bunlar analarından 
babalarından medet umarlar. Bir memleket ki, 400 
'bin evladı yüksek tahsil için müracaat eder, bunlar
dan ancak 70 binini alır okutursunuz, öbür tarafını 
da sen git ne yaparsan yap diye kendi haline bıra
kırsınız; bu olmaz sayın arkadaşlarım. 

Dünya bunun artık çaresini bulmuştur. Bir insan' 
eğer muayyen yaşa gelmiş veya o yaşı geçmişse, fi
danın eğilememesi gibi o da artık eğilemez; bir mes
lek sahibi yapılamaz, sanat sahibi yapılamaz. O hal
de buna zamanında Devletin el koyması, bunları gö
zetmesi, bunlara müdahale etmesi, muhtacı varsa iş
te buradaki duruma göre bir yardımda bulunması ge
rekir. 

'Bizim memleketimizde bu ele alınmamış mıdır?.. 
Alınmıştır. İşte bahsedildi, korunmaya muhtaç ço
cuklar... Olduikça yüklü, milyarları geçen bir para 
ayrıldığı halde, sayıları 800 bini bulan korunmaya 
muhtaç çocukların durumları belli. 800 binin için
den ancak 100 binini korumaya alıyoruz; ama bun
ları da yeterince koruyamıyoruz. Artık o valinin di
rayetine 'bıralkılmış oluyor. O vali meslekî eğitim için 
bir tesis kurmuşsa korumaya alman çocuklardan se
çilenleri orada artık halıcılık öğreniyor, marangoz
luk öğreniyor... 

Ben görüşlerimi tabiî 42 nci maddenin müzake
releri sırasında arz edeceğim; ama burada şu mesele 
var. Devlet, eski Lonca sisteminde olduğu gibi, hat
ta daha ileri giderek, loikul dışında marangozluktan 
tutun uçak tamirine kadar, sayılan yüze yaklaşan 
branşlarda sanat öğretimini teşvik edecek, gerçekleş
tirecek. Bunu yapıyorlar, öğretiyorlar ve insanı dev
letine kazandırıyorlar. Bu yapıldığı zaman ne ola
cak?.. 

Bu yapıldığı zaman, öyle olacak ki, işte bu genç
ler bir yerde korunmuş olacak. 

Aklıma şu geliyor, bani bizim bir darbimeseli-
miz, «ıBiri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar», der. 
Eğer bu şahıslar bakarsa bunlar kıyameti koparta
caklardır, durmadan kopartacaklardır ve bunun önü
ne de kimse geçemeyecektir. Burada ancak Anaya
sada bir işaret yaparsa, bir düzenleme yaparsa belki 
kanun da o zaman daha etkili olur ve bunların du
rumları tespit edilir, bunların durumları sanat, mes
lek hatta bu yardımlar meselesinde kredi veriliyor 
bunlara ki, bizde de bu olabilir, meslek sahibi, dük
kân sahibi, atölye sahibi olarak meydana çıkar ve 
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Devletin kapısına gelipte Devlet senden iş istiyorum 
demez. 

Bu önemli konuların üzerine eğer parmak bas
maz, durmazsak bilmiyorum ne dereceye kadar gö
revimizi tamamlamış olabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, süreniz dolmuş
tur. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Tamam efen
dim bitiyor. 

70 inci maddenin 1 inci fıkrası gençleri genel ola
rak alıyor, ama son fıkrasına gelince yalnız öğrenci
lerin öğrenim durumunu alıyor ki, ben buna katıla
mıyorum. O (bakımdan, bu ikinci cümlenin değiştiril
mesini istiyoruz, bu da zannederim bu gençlerin hak
kıdır. Sayın Komisyonun da katılmasını temenni ede
rek, teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Bu önerge üzerinde Sayın Şahin lehte, buyurun. 
A. AVNt ŞAHİN — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Büyük Atatürk gençliğe Cumhuriyeti emanet 

ederken muhakkakki sadece öğrenim yapanlara ema
net etmek istememiştir. Burada Anayasa Komisyo
numuzun getirdiği hükümde bir noksanlık olduğu 
kanaatindeyim. Devlet gençleri destekleyecek ise, ko
ruyacak ise, hem öğrenim yapanları destekleyecektir, 
hem de yapamayanlarını destekleyecektir. Sayın Nar: 

lıoglu'nun ifade ettiği gibi, yüksek tahsile müracaat 
eden 400 bin kişinin hepsine yüksek tahsil yaptırsak 
ondan sonra ne yapacağız? Yüksek tahsil diploması 
alan 400 hin kişiye iş verebilecek miyiz? 

O halde, yüksek tahsil yapamayan gençleri de ko
rumak zorundayız, onları kendi başlarına iş sahibi 
olmaları yönünde teşvik etmek zorundayız, hu genç
ler de esnaf olacaklardır, sanatkâr olacaklardır, işçi 
olacaklardır, elbette ki, bir ekmek kapısı bulacak
lardır kendilerine ve mulhalkkak ki, okumayan veya 
okuyamayan çocuklarımız da bu cemiyete ve hu eko
nomiye en az okuyanlar kadar yararlı olacaklardır. 

..+.. 

Bu itibarla, bir unutma sonucu maddede sadece 
öğrenim yapanların kale alınmış olması ve okuya
mayanların veya okumayanların kale alınmamış ol
ması hususunun Komisyonumuz tarafından düzeltile
ceği inancıyla yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 
Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Öğrenim dışında kalanlara meslekî bir öğrenim 

verilmesi de Devletin amaçlan içindedir. Bunun dü
zenlenme yeri yaşla ilgili değildir; Devlet hem genç
lere, hem daha az gençlere, hem de çeşitli gruplar-
daki kişilere meslek ve sanat öğreterek onları toplu
ma yararlı kılmakla ödevlidir. Bunun yeri genel ola
rak 42 neti maddedir. Orada maddenin müzakeresi 
sırasında Heyetiniz hatırlayacaktır, arz etmiştim, 
Devlet sadece OSANOR, üniversite - endüstri ilişki
leri yoluyla değil, genel bir meslek eğiitimi yoluyla 
da yurttaşların üretime katkısını, kendilerinin geçim
lerine katkısını artırmak yükümü altındadır. 

Buraya bu kadar detayı taşımaya gerek yoktur, 
bizim genel şablonumuz eğitimi 42 nci maddede dü
zenlemek, burada sadece genellikle oraya atıfta bu
lunmakla yetinmektir. 

Bu nedenle, arkadaşlarımızın sözleri zapta intikâl 
etmiştir, bu itibarla bu kadarla yetinerek önergeye 
katılamıyoruz ve dikkate alınmamasını oylamak isti
yoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonu bu önergeye katılmamakta

dır. Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
Saat 21.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatı

yorum. 
Kapanma Saati : 20.00 
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BE;ŞtNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 21JOO 

BAŞKAN : BaştoanveM M Veffik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 136 ncı Birleşimimi
zin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

70 inci madde üzerindeki önergelerden; Sayın 
Çakmakçı, Sayın Alpat, Sayın Cebeci, Sayın Hazne
dar ve Sayın Ailtop'un önergesi 'ile görüşmelere baş
lıyoruz. 

Bu önerge üzerinde Sayın Çakmakçı, buyurun 
efendim. 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI 
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkan, de-

70 ûnıoi madde, dikkat edilirse birinci fıkrası, genç
liğin (yetiştirilmesine, ikinci fıikrası gençliğin korun
masına göre tanzim edilmiş olduğu halde; başlığı 
sadece «Gençliğin korunması» şeklinde yazıldığı (için 
bir yazım düzeltmesi olarak başlığın, «Gençliğin ye
tiştirilmesi ve korunması» şeklinde düzeltilmesi mü
nasiptir diyoruz. 

70 inci maddenin birinci fıkrasında; «Devlet, is
tiklal ve Cumburiyetimizin emanet edildiği gençlerin, 
müspet ilmin ışığında ve Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda» dan sonra «Vatansever duygularla da dolu 
oiaralk yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbtirler 
alır, öğrenimleri süresince onları destekler»! haline 
gelsin ikinci fıkra. 

Üçüncü fıkrada da, «alkolizm»» 'kelimesi bana bi
raz tuhaf geldi. Çünkü «Kemalizm», den gayri bu 
ek hiç bir kelimeye yakışmıyor Anayasada. «Alko
lizm» hem bir şeyin sonucudur, «'suçluluk» yine bir 
şeyin sonucudur. Bu itibarla, ikinci fıkranın mana
sında hiç değişiklik yapmadan, sırf anlatış tekniği 
bakımından böyle «alkolizm» filan kelimeleri kulla
nacağıma «Devlet, gençleri kumar oynama, alkol ve 
her türlü uyuşturucu madde alma alışkanlıklarından 
ve suç işlemekten korumak için gerekli tedbirleri 
alır.» şeklinde kaleme alırsak, herhalde Sayın Söz
cümüz de bunu olumlu görürlerse, katılırlarsa ve ta
biî Genel Kurulumuz da olumlu görürse daha iyi 
Kale getiririz zannediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakımak-

Değerli üyeler; 
Bu önerge üzerinde söz isteyen lehte, aleyhte?.. 

Yok-
Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Çakmakçı'nın kenar başlık için söylediği 

mütalaaya katılıyoruz. 
BAŞKAN — Başlık için?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Evet, başlık için. 
İkinci fıkrada da «alkolizm» yerine «alkol al

ma» veya belki «alkol almaya karşı»; bunu biz Türk-
çeleştiririz efendim müsaade ederseniz. «Keyif verici 
ve uyuşturucu maddeler» kafi. «Zehir»i bir zühul 
olarak addediyoruz. 

Bir de Sayın Başkanım, söz almışken arz edeyim; 
Sayın Fuat Yılmaz ve arkadaşlarının verdiği öner
gede var zannediyorum : «Kumar ve benzerleri...» 
Bunun uluslararası tabiri de böyle; «Kumar ve ben
zerleredir. Çünkü hepsi kumar değildir bunların. Çe
şitli kumara benzeyen oyunları da dahil etmek üzere 
onu da tekabbül etmekteyiz. Maddeyi şimdi biz bu 
şekliyle yazıp Divana ulaştırmaya çalışalım Sayın 
Başkanım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergeye Sayın Komisyon katılmaktadır. Dik

kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Öztürk'ün önergesine geçiyoruz. 
Sayın Öztürk, açıklama yapacak mısınız?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Kısa bir açıklama Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
«Gençliğin korunması» başlığını taşıyan Anayasa

mızın 70 inci maddesini oluşturan tasarı metnini oku
duğumuz zaman, kulağımıza ve gözümüze hoş gelme-
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yen bir biçim oluşturmaktadır. Bundan önceki madde
lerde de bir kısım yakışıksız kelimelerin Anayasada yer 
almış olması, Anayasa gibi nesiller boyu pek çok 
maddesi ezberimizde ve tekrarımızda olacak yapının, 
evvela genel ilkeleri tespit ederken fazla kelime ol
madığı gibi, eksik kelime de olmayacak; özel deyi
miyle lakonik biçimde az kelimeyle çok şey ifade ede
cek bir yazım biçiminde olması, hepimizin yürekten 
arzuladığımız bir şeydir. 

Değerli Komisyonumuzdan istirhamım, Tasarıda 
geçen «Uyuşturucu madde, kumar» vesair gibi de
yimlerin yerine, teklif ettiğim madde ile «Devlet, 
Cumhuriyetimizin güvencesi gençliğimizin Atatürk il
keleri doğrultusunda yetişip, gelişmesini sağlayıcı ön
lemleri alır. öğrenimleri için ve kötü alışkanlıkları 
edinmemeleri için maddî ve manevî destek sağlar.» 
şeklinde düzenlenmesine katılmalarıdır. 

Zararlı konuları ne kadar tekrar edersek edelim, 
uyuşturucu maddenin isimlerini zikredelim, bir anlam
da Anayasamızı okuyacak gençlerin zararlı maddele
rin isimlerini öğrenmeleri bile zarar tevlit eder. 

Binaenaleyh, Anayasamızı daha zarif ve nezih ke
limelerle ifade edebiliriz. Bunu ne kadar vurgular-
sak vurgulayalım, nezih olmayan kelimeleri Anayasa
dan lütfen atalım. Bu hususa da, Anayasa Komisyo
numuzdan istirham ediyorum, lütfen bu hususa ka
tılsınlar. Geçmiş kelimeler de vardır, belki onları da 
çıkarma imkânımız olur. Anayasamızda bir leke gibi 
duran bu kelimelerden lütfen bizi kurtarsınlar. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Aldıkaçtı?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, fikir itibariyle, bizim 
hazırladığımız metne, biraz evvel kabul ettiğimiz 
önergeye çok yakın. Onun için, hepsini birden kabul 
etmemiz mümkün değil. Yani çok üzüntü içerisinde 
«Hayır» diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmamakta

dır. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Bayer'in, bu maddenin birinci fıkrasına bir 
ilave yapma isteğiyle ilgili önergeleri var. 
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Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Gençliğin boş zamanlarını değerli şekilde kıymet-

lendirmemesinin tek sebebi, boş zamanları değerlen
dirme konusunda Devletin gerekli tedbirleri almama-
sıdır. 

20 nci Asrın bazı yeni terimleri vardır. Bunların 
başında «çevre» gelir, ikincisi de «Boş zamanları de
ğerlendirme» gelir. Boş zamanlan değerlendirme bü
tün Avrupa memleketlerinde çevre ile birlikte genç
lik konusundaki hukuka girmiş bir konudur. 

«Boş zamanı değerlendirme» konusu, belki size 
değişik bir tabir gelir. Bunun çok enteresan bir tarifi 
vardır; bir dakika içinde onu da açıklamayı faydalı 
görüyorum, tnsan yaşamı 3x8 formülüyle ölçülür. 
Yani insanlar 8 saat çalışırlar, 8 saat uyurlar, 8 saat 
de boş zamanları vardır, işte, gençliğin de bu boş 
zamanını gereği gibi değerlendirmek lazımdır. Avrupa-
da, Amerika'da, batıda gençliğin boş zamanlarını de
ğerlendirmek için okulların yarısı sınıf, yarısı boş za
manı değerlendirme üniteleriyle doludur. Bu, memle
ketimiz için de çok mühim bir konu. Gençliğimiz 
boş zamanlarını gereği gibi değerlendirmediği için 
anarşiye kadar sürüklenen bir sıkıntının içine,. bir 
bunalımın içine girmiştir. 

Benim burada, maddedeki ilavem, Anayasa Ko
misyonunun hazırladığı 70 inci maddenin birinci pa
ragrafına «Boş zamanları değerlendirici kültürel faa
liyetleri de görev olarak devlete vermektir.» Bütün 
anneler, babalar çocuklarının boş zamanını değerlen
direcek imkân ararlar, onu sokağa saldıkları zaman, 
nereye gitti diye düşünürler. Gençliğin kültürel te
sislerde boş zamanını değerlendirmesi için imkân sağ
lamak devletin vazifesidir. 

Bu bakımdan böyle bir ilaveyi yaptım. Alaka
nızı istirham eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Aldıkaçtı?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonu bu önergeye katılmıyor. Dik

kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Tünay'ın önergesinin müzakeresine geçiyo
ruz. 
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Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Böyle bir maddeyi Anayasaya koymuş bulunan 

Komisyonumuza önce teşekkür ederim. Atatürk'ün 
en büyük emaneti Cumhuriyeti gençliğe emanet etme
si karşısında, hakikaten bu maddeyle yetiştirilecek 
olan gençliğe, göğsümüzü gere gere güvenebileceğimi
zi de beyan ederim. Böyle yetişecek bir gençlik için, 
milletimizin hiçbir fedakârlıktan kaçmayacağını, hat
ta hatta bunu kutsal bir görev bileceğini bir defa 
daha hatırlatmakta yarar var. 

Teklifimdeki, «Her türlü yabancı ideolojilere karşı 
gençliğin fikren ve ruhen yetiştirilmesi» hususu var
dır. Bunu sadece Atatürk'ün bu yoldaki bir konuş
masını okuyarak sözlerime son vereceğim. 

Atatürk diyor ki : «Çocuklarımız ve gençlerimiz 
yetiştirilirken, bilhassa mevcudiyetiyle, hakkıyle, bir
liğiyle, tearuz eden bilumum yabancı unsurlarla mü
cadele lüzumunu ve millî duyguya dayanan düşünce
leri büyük bir olgunlukla dolu olarak her mukabil dü
şünceye karşı şiddet ve fedakârane savunma mecbu
riyeti telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün ruhsal gü
cüne bu özelliğin ve yeteneklerin aşılanması önemlidir. 
Sürekli ve müthiş bir çalışma şeklinde beliren millet
lerin hayat felsefesi bağımsız ve mutlu kalmak iste
yen her millet bu özelliği şiddetle istemektedir.» 

Büyük Atatürk'ün bütün dünya milletleri için gös
terdiği bu ışığı, milletimiz için herhalde daha yararlı 
bir umde, bir miras olarak benimsemekte yarar var 
kanısındayım. 

Tensip ve takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Kocatürk, buyurun efendim, önergenin lehinde. 

lamaktadır. Ben de kabulü lehinde arkada'şlarımın oy 
kullanmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Eroğlu buyurun efendim, önergenin lehin

de. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygıde

ğer arkadaşlarım; 
Bana sorsalar; «Anayasanın en güzel yazılmış mad

delerinden bir kaç tane sayınız» deseler; ben hemen 
ifade edeceğim, Komisyon 70 inci maddeyi yazarken, 
o maddeye de yeni bir ruh vermiştir, büyük bir be
ceriyle yazmıştır, diyeceğim. Madde gerçekten güzel 
yazılmış. Heyecanlı bir madde. Komisyona bunun 
için hem teşekkürlerimi, hem de şükranlarımı suna
rım. 

Sayın Tünay arkadaşım, ilavesini istediği şu fık-
racıkla Komisyonun heyecanına biraz da katkıda bu
lunmak istemiştir. Ben, Sayın Tünay arkadaşımın bu 
tür katkısını da takdirle karşılıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tünay'ın önerisine biz de katılıyoruz. Yal

nız şu «Yabancı ideoloji» tabiri yerine (onu düşüne
lim de efendim) daha başka bir tabir bulalım, daha 
uygun olur. Yani, yabancı ideoloji; en nihayet de
mokrasi de belki Türkiye'ye yabancı bir ideoloji yani... 
Kelime üzerinde tartışmayalım, kendi kendimizi al
datmayalım efendim; ama bunda memleketin birliği
ne, bütünlüğüne, bölünmezliğine karşı olan ideoloji
leri, burada sırf bu ideolojileri anlatan yeni bir for
mül bulmaya çalışalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, önergeye Komisyon katılıyor, önergeyi dik

katinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Bilge ve Sayın Tosyalı'nın 
önergeleri var. 

Sayın Tosyalı?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Benimki redaksiyon 
mahiyetindedir. Sayın Hocamla birlikte düzenlemiş
tik. Okunsun, takdir Kurula ait. 

BAŞKAN — Evet, okuyorum. 
(Lütfullah Tosyalı ve Necip Bilge'nin önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Sayın Erginay buyurun. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, Sa
yın Tünay'ın yapmak istediği ilave gayet yerindedir. 
Zira, 70 inci maddenin birinci fıkrasının ruhu; genç
lerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve müspet ilmin 
ışığında yetiştirilmelerinden söz etmektedir. Dolayısıy
la gençlere bir Atatürk ideolojisini öğretmek sözko-
nusudur. Bunun tabiî bir icabı olarak, Atatürk ideo
lojisine karşı yabancı ideolojilerle, gençlerin takviye 
lüzumu da manayı tamamlayan bir ifade tarzı olu
yor. 

Bu bakımdan aynen, «Her türlü yabancı ideolojile 
re karşı gençliğin fikren ve ruhen yetiştirilmelerine 
çalışır» ifadesi fıkrada mana bütünlüğünü tamam- I 
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AKYOL — Tekabbül ediyoruz efendim tekliflerini. 
BAŞKAN — Evet. Önergenin dikkate alınmasına 

Komisyon katılmaktadır. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Sayın Tunçbay'ın önergesi var. Sayın Tunçbay 
yoklar, önergeyi işleme koyamıyorum. 

Değerli üyeler; 
70 inci maddeyi dikkate alınan önergelerle birlikte 

Komisyona gönderiyorum. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, bir 

sorum var. 
BAŞKAN — Soru mu efendim?.. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Oylayalım efen

dim... 
BAŞKAN — Hayır, dikkate alınmak üzere öner

geler gidiyor, hazırlar getirirler; diğer maddeleri gö
rüştüğümüz zaman bu maddeyi oylarız. 

Danışma Meclisi B : 1 

ÂKÎF ERGINAY — Sayın Başkan; «İstiklal ve 
Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin» tabirin
den bu birinci ifadesinin çıkarılması bence doğrudur. 
Çünkü, bu ibare, alttaki fikrin bir nevi gerekçesi gibi 
gözüküyor. Bir maddede anahükümler konur, gerek
çe olmaz. Bu itibarla, «İstiklal ve Cumhuriyetimizin 
emanet edildiği» kelimelerinin çıkarılması daha olum
ludur. 

İkinci bir düşüncemi bu vesileyle arz etmek iste
rim. Sayın Eroğlu; birkaç maddeden en iyilerinden bi
risi olarak 70 inci maddeyi saydı. Ben de bunların 
içerisinde bu maddenin ikinci fıkrasını en talihsiz bir 
fıkra sayıyorum. Çünkü, yukarıdaki ulvî ifadenin al
tında, «alkolizm», «kumar» filan gibi fıkra geliyor. 
Bunun yeri herhalde burası değildir. 

Sayın Komisyon düşünür de bu ulvî fıkranın, 
prensibin altına böyle, sanki gençler alkolle, her şey
le meşgulmüş gibi, bunlarla uğraşacağız gibi fıkrayı 
getirmek bana pek uygun gibi düşmedi. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Bu önergeyle ilgili görüşünüz, Sayın Aldıkaçtı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Soruya yaklaşış tarzımız Sayın Ho
cayla farklı efendim. Bu «ulvilik» tamam. Atatürk 
ilkelerine bağlılık tamam; fakat bilhassa cümleden 
«İstiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği genç
lerin» tabirinin çıkartılmasına şiddetle karşıyız efen
dim. (Alkışlar) Biz maddenin ruhunun o olduğuna 
kaniiz. 

Ondan sonra efendim, diğer taraftan da, üçüncü 
fıkranın da kalması gerektiğine kaniiz. 

BAŞKAN — Efendim, o önergede yok zaten. Sa- i 
yın Erginay şahsî görüşleri olarak söylediler; öner
gede yok. 

Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; bu önergeye Anayasa Komisyo

nu katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Güven, Sayın Erdoğan, Sayın Yılmaz, Sa-, 
yın Yavuz ve Sayın Gürbüz'ün önergeleri. 

Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyu
run Sayın Yılmaz. 

FUAT YILMAZ — Sayın Komisyon bunu ka
bul etti. Bu bakımdan, yapılacak herhangi bir işlem 
yok. 

BAŞKAN — Evet. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bir kelime var efen
dim. «Cehaletten korumak» diyor; cehaletten koru
mak değil de, cehaletten kurtarmak olabilir. Bunu 
da redaksiyonda göz önünde bulundururlarsa... «Ce
haletten korumak» diyor. Yani cehalete karşı koru
ma olmaz da cehaletten kurtarma olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu redaksiyonla ilgili ko
nuyu Sayın Komisyondan rica ediyoruz, madde dü
zenlenirken lütfen dikkate alınsın. 

71 inci maddeyi okutuyorum. 
F. Sporun geliştirilmesi 
MADDE 71. — Devlet, her yaştaki Türk vatan

daşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek önlem
ler alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili üç değişiklik 
önergesi var. önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısı 71 inci mad

desine bir fıkra eklenerek aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
S. KANTARCIOĞLU M. R. KARAHASANOĞLU 

Salih İNAL Mehmet PAMAK 
Hilmi SABUNCU A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Halil ERTEM Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Adnan OREL 

«F. Sporun geliştirilmesi 
MADDE 71. — Devlet, her yaştaki Türk vatan

daşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbir
leri alır; sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 
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Milletlerarası yarışmalarda Türk Milleti adına ya
rışacak gençleri seçer, Devlet kadrosunda en üst dü
zeyde yetişmelerini sağlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 71 inci maddesine aşağıda

ki fıkranın, eklenmesini saygıyla 'arz edenim. 
Feridun GÜRAY 

'Madde 71/2. — «Devlet başarılı sporcuyu ko
rur.» 

Danışma Meclisi Sayın 'Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «F. Sporun 'geliştirilmesi» 

başlığı altodaki madde 71'e «Türk vatandaşlarının» 
deyiminden sonra «Spor yapma hakkını dikkate ala
rak» ibaresinin 'eklenerek maddemin tanzimini arz 
edeniz. 

Saygılarımızla. 
HaM Erdoğan GÜREL Ali Nejat ALPAT 

Yavuz ALTÖP Güngör ÇAKMAKÇI 
ICavidan TERCAN ' Turhan GÜVEN 

Ender CİNER Fuat YILMAZ 
Nurettin ÂYANOĞLU Orhan BAYSAL 

ILütfuiah TOSYALI 

BAŞKAN — DeğerM üyeler; 
Sayın Karahasanoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

üzerinde!, Sayın Kanahasanoğlu, bir açıklama yapacak 
mısınız?... Buyurun.' 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Bugün spor konusu milletlerin hudutlarını aş
mış, milletlerarası bir yarış, bir onur meselesi hali
ne gelmiştir. Bu itibarla, sporumuza önem vermek 
üzere Anayasa Taslarımızda 71 inci maddeyle ko
nuyu yüksek huzurlarınıza getirmiş olan Sayın Ko
misyonumuza teşekkürü borç biliriz.: 

Ancak, getirilen madde kanımızca yeterli değil
dir. Eğer sporu yapmak işitiyorsak eh iiyisimıi yap
malıyız. Bunun (için, «Devlet, tedbirler alır, teşvik 
eder» demekle ve bazr spor tesisleri yapmakla başa
rıya ulaşmak mümkün değildir. Milletimizin ifti
harla yâd ettiği Koca Yusuf'lar, Mersini Ahmet'ler 
yetiştikleri zaman bugünkü spor tesislerinden hiçbiri 
yoktur; taneak o zaman topluımumzda aile ve yaşam 
şartları bugünkünden çok farklı 'idi. 

Bununla spor tesisleri yapılmasın demek istemi-
yoruZn Yalnız, bu tesislerin başarının birinci şartı 
olmadığını belirtmek işitiyoruz. 

ı«0 (halde birinci şart nedir?...» denirse, sporda 
başarıyı sağlayacak birinci şart, bizce, sporcunun mo
ralidir. 'Moral ile1 azim bir araya geldiği zaman bir 

insan harikalar yaratabilir. Şu halde moral nasıl 
sağlanacaktır?...: Bu iş ilkokuldan başlar. Daha ilko
kulda üç - beş sene arkadaş aralarında konuşurken 
biri «Ben mühendis olacağım», diğeri «'Ben doktor 
olacağım» dediği zaman bir diğeri de grurla «Ben 
sporcu olacağım» diyebilmelidir. 

Bu itibarla onun, yani sporun bir meslek olarak 
artık yerini alması lazımdır. İşte moralin birinci 
kaynağı buradan başlar. 

(ikinci kaynağı ise ailede 'devam eder. Sporcu 
da bir insan olarak evlenecek, yuva kuracak, ailesi 
ve çaculklan olacaktır. Sporcunun yarınki yaşamı 
müemmen ve onurlu olmalıdır. Faraza aileler ara
sında konuşulurken «Babanız veya anneniz ne1 iş 
yapıyor?...» diye sorulduğunda, (sporcunun çocukla
rı, bir fabrikada veya bir dairede personel değil, 
doğrudan sporcu olduğunu söyleyebiıknelidirier. 

Böylece fabrika veya dairelerde başka kadrolarda 
olup da spor yapanlara spor çalışmaları için amir
leri onlara idareten izin vermek durumunda kalmak
tadır. Bugünkü gerçek uygulama budur. Böyle olun-, 
ca da spor bir angarya gibi yapılır haldedir. Böyle 
bir durum ve ortamdaki sporcunun morali hiçbir 
zaman zirveye ulaşamaz ve de beklenen başarıyı ve
remez. Milletlerarası yarışmalarda da daima hüsra
na uğrarız. 

Bu itibarla, spor bugün artık şerefli bir meslek 
olarak ılayık olduğu yerini almalı ve üstün başarı gös
terecek sporcularımızın devlet kadrosunda en üst 
düzeye çıkabilmeleri temin edilmelidir. 

Sayın Komisyonumuzun Tasarıya getir dikleri 71 
inci maddeye bir cümle eklemek suretiyle önergemiz
de bu hususu belirtmeye çalıştık. Sporumuzun istik
bali ve başarısı için getirdiğimiz bu önergemize De-
ğerli Komisyonumuzun katılacağını ümit eder, Yüce 
Meclisimizin kararlarını saygıyla selamlarıını. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan
oğlu. 

Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Kantarcıoğlu ve Karahasanoğlu arfcadaş-

larıımızın ve diğer arkadaşlarrnıin önergelerinden do
layı teşekkürlerimizi kendilerine özellikle bildirmek 
isteriz. 

Bu önergede noktalı virgüle kadar olan kısım esa
sen 'bizde mevcuttur. Ondan sonrası için, '«Mitletler-
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'arası yarışmalarda Türk 'Milleti adına yarışacak genç
leri seçer» cümlesi ise, bugünkü durumumuz, yana 
30 - 40 senedir memleketimizde 'Beden Terbiyesi Ka
nunu dile beraber uygulanan sistemdir. 

Onun için bilmiyorum, böyle bir hükmü Ana
yasaya koymakta fayda var mı?...: 

iBuna mukabil, «... 'Devlet kadrosunda en üst dü
zeyde yetişmelerimi sağlar.» denildiği zaman, öyle 
sanıyorum ki, sporcuların 'Devlet kadrolarından 
bordrolanmaları bahis konusu 'ediliyor. 'Bu amaca, 
yönelik olduğunu sanıyorum' önergenin, 

Efendim, bunu bu şekilde söyleyeceğimize «Dev
let sporcuyu himaye eder» desek daha uygun olur 
mu?... Biıimıiyorum arkadaşlarımız ne düşünürler?... 
Aslında bu..,: 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, ıböyle bir önerge 
zaten var. Siz buna katılıp katılmadığınızı lütfen 
işaret buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır, eğer larkadaşlarıımız derse 
ki, «Devlet sporcuyu himaye eder» katılıyoruz, o 
cümleye katılıyoruz. 

(BAŞKAN — Var, böyle bir önerge var. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Peki efendim. 
BAŞKAN — Sayın ıKarahasanoğlu, Sayın Aldı

kaçtı, «(Devlet sporcuyu himaye eder» şeklindeki 
©ki kabul ediyorlar. Ona ait zaten bir sayın üyenin 
önergesi vardır. 

IBu itibarla, buönergeyi... 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş

kan, 'bir şey söyleyebilir miyim?... Önergemizin esas 
gayeli sporcuya kadro verilmesidir, kadro verilme-
skıi sağlamaktır. Eğer bununla o temin edilecekse 
katılıyoruz., 

BAŞKAN — Evet, Sayın Karahasanoğlu'nun so
rusunun cevabını rica edelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, tabiî «»Himaye eder» dedi
ğimiz zaman muhakkak ki, tek amacımız budur efen
dim; yani sporcunun antrenman yaparken, kendini 
spora vakfettiği zaman kaybettiği zarmanı telafi ede-
oek, onu besleyecek, ona imkânlar hazırlayacak bir 
statünün oluşturulmasıdır. Sanıyorum ki, aynı şekil
de demekle haılledi'lebilir. 

IBAŞKAN — Önergenizi vereyim mi geriye 
yoksa... 

iM. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Hayır, 
Sayın Başkanım; başka kadroda olup da spor yap
masınla karşıyım. Özel kadrosu olarak konulsun, 

IBAŞKAN — Efendim, evet anlaşılıyor. Sayın 
Aldıkaçtı, siz tabiî kadro mevzuuna katılamıyorsu
nuz, kasıt budutr:,, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Çünkü efendim, kadro oldu mu o 
zaman profesyonellik falan iıhlal edilir. Dünyada 
herkes profesyonel; ama kimse profesyonel oldu
ğunu söylemiyor. 

BAŞKAN — Evet, o halde önerge sahibi İsrar 
etniğine göre; önergeye Sayın Aldıkaçtı, önerge sa
hibinin kastettiği manada kati'laımryorîar, 

iBu itibarla, dikkate alınıp alınımamasını oylarını
za sunacağım. IDikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etme'yenler... Önergenin dikkate alınması ka-
hul edilmemiştir. 

Sayın Güray'ın önergesine geçiyoruz. 
Sayın Güray buyurun efendim.; 

IS. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

ıDaha önceleri âcizane birkaç kere Sayın Ko
misyonu takdir etmek istedim; ancak her teşebbüs 
ettiğimde maddeyi geri aldılar, bu fikrimi izhar 'ede
memiştim. Şu anda sporcuları Anayasa metnine al
dıkları için ben eski bir sporcu olarak teşekkür edi
yorum. 

ıBeniım önerim «Devlet başarılı sporcuları korur» 
şeklinde kısa bir maddedir. Bu konuyu daha genelde 
ele almaktadır ve 'bunun 'takdirini Devlete bırak
maktadır, Yüce Devletimiz sporcunun haşarısına gö
re birinci derece kadroya mı 'alır, daha büyük im
kânlar mı tanır, onu kendisi takdir eder şüphesiz. 
Zira, artık spor ülkelerin tamtılmasında çok önemli 
bir yer işgal etmektedir. 

Ayrıca, sporcu insanın iyi ahlâklısı, ruhen ve 
bedenen sağlıklı olanıdır. Üstelik sporun olduğu yer
lerde kötü alışkanlıklar da barınamaz. Ayrıca, spor
cular yığınlara heyecan verir ve onları olumlu yönde 
etkilerler. 

Bunun yanında gene başarılı sporcular hapimi-
zin müşahede ettiği gibi bayrağımızı göndere çekti
rirler. İstiklâl 'Marşımızı söylettirirler. Onun için biz 
kendilerine hu (imkânları çok görmemeliyiz. 

Fakat bugün sporcularımız disipline edilmedikleri 
için ve yeterli destek ve tesisi de bulamadıkları için 
arzulanan başarıları elde edememektedirler. Ancak 
giderek son ilki yıl içinde bazı olumlu sonuçlara 
ulaşılmıştır,. 

Bunun yanında gene daha önceleri de ifade et
tiğim gibi birçok ülkenin 'başarılı sporcularına haktı-
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ğımızda asıHarmın ıdûdaşlarıımız olduğunu da göre
biliyoruz. 

Öyleyse Türk Milleti, Türk Ulusu olarak spo
ra yatkınız ve bunu yapaoaik zökâ ve beden yapısına 
da sahibiz. Yalnız Devletimizin yeterli desteğinden 
şampiyonlarımız uzaktır. Bunu zaman zaman, bir 
şampiyonun hamallık yaptığını, bir olimpiyat şam
piyonunun şoförlük yaptığını görerek üzüntü ile 
müşahede ediyoruz. 

Onun için ben Devletin sadece başarılı sporcuyu 
Ikoruyacağı hükmünü getirmek İstiyoraım. Zina, önce 
ıbaşarı için bazı çalışmaları kişi kendisi yapmalı, on
dan sonra da Devleti arkasında görmelidir. Eğer ba
şarılı sporcu kelimesini ikoymasaydık, bazı suiistimal
lere, haketmeyen kişilerin de) bu himayeye mazhar 
olmasına yol açardı. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Lehinde söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lehte, buyurun efendim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'de gerek tesis noksanlığı, gerekse öğretici 
noksanlığı dolayısıyla sporcu yetişmesinde büyük sı
kıntılarla karşılaşılmaktadır ve bu sebepten Türkiye' 
de başarılı sporcuyu bulmak büyük zorluklarla an
cak olabilmektedir. Hatta maddî sıkıntılar içerisinde 
dahi bunun her an için sağlanması mümkün olama
maktadır ve o kadar olamamaktadır ki, geçenlerde 
Amerika'ya giden güreşçilerimizin paralarının yetme
mesi dolayısıyla, Amerika'daki vatandaşlarımızın, 
orada bulunan çalışan, okuyan arkadaşlarımızın, va
tandaşlarımızın kendi aralarında para toplamak sure
tiyle güreşçilerimizin ihtiyacını karşıladıkları da ga
zetelere intikal etmiştir. 

Bu konu bir yönü ile yürekler aracıdır. Uluslar
arası müsabakalarda çektiğimiz bu sıkıntı, yurt için
de başarılı sporcu yetişmesini de önlemektedir. Biraz 
evvel arkadaşımın belirttiği gibi, dünya ve olimpiyat 
şampiyonu olan sporcularımızın, spor faaliyetleri bit
tikten sonra büyük sıkıntılarla karşılaştıkları, hatta 
aç kaldıkları da gözlenmektedir. 

Eğer çalışma sırasında kendisine maddî yardımda 
bulunulursa, amatörlük zedelenmektedir; ama gizli 
profesnolellik, bilhassa sosyalist ülkelerde desteklen
mekle beraber hür ülkelerde bunun desteklenmesi 

mümkün olamamaktadır. Ancak, önergede belirtil
diği gibi, başarılı olmuş ve bu başarısından sonra spor 
faaliyeti sona ermiş olan bu sporcuların mutlaka des
teklenmesi ve onun spora harcadığı zaman içerisinde 
vatandaşlarımıza, milletimize kazandırdığı şan ve şe
refin devamını ancak böylece devam ettirmesini sağ
layabiliriz. 

Yalnız burada bir husus karşımıza çıkıyor. Başa
rılı sporcunun desteklenmesi konusunda, biliyorsunuz 
sporun çok değişik dallarında çalışan sporcu arkadaş
larımızın kültür seviyeleri birbirinden farklıdır, iş 
yapma kabiliyetleri birbirinden farklıdır. Bunu sağla
manın, kendilerine yardım sağlamanın, desteklemenin 
çok büyük zorlukları vardır. Zannediyorum bunu da 
dile getirdikten sonra, nasıl destekleneceği kanuna 
bırakılacak, kanun koyucu bundan sonra bu hususta 
gerekli tedbiri alacaktır. 

önergenin Komisyonca ve Genel Kurulca kabu
lünü saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Kabul ediyoruz ikinci fıkra olarak. 

BAŞKAN — «Devlet başarılı sporcuyu korur» 
şeklinde kesin olarak oylatacağım. Sayın Güray'ın 
önergesine, Sayın Anayasa Komisyonu katılmakta
dır. Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge ikinci fıkra olarak ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü önerge Sayın Gürel ve arkadaşlarının. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyu

run Sayın Gürel. 
Üst üste söz alıyorsunuz, hakkınız. Buyurun Sa

yın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Spor literatürüne yeni bazı kavramlar girmeye 

başlamıştır. Bu kavramlardan bir tanesi, spor psiko
lojisi, bir tanesi spor sosyolojisi ve daha buna ben
zer, henüz Türkiye'de yeteri derecede anlaşılamamış 
bazı kavramlar vardır. 

Spor psikolojisi üzerine yapılan etütler, araştırma
lar, insanların spora niçin bu kadar ehemmiyet ver
diklerini araştırıyor. Sporu yapanlarla, sporu seyre
denlerin psikolojisinin neler olduğunu araştırıyorlar 
ve araştırma sonucu şöyle bir sonuç meydana geli
yor : Her insanın şan ve şerefe ulaşma arzusu isteği 
vardır, her insanın başarma arzusu, isteği vardır, 
her insanın para kazanma isteği vardır, her insanın 
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işbirliği yapma isteği vardır. Eğer, insanoğlu kendisi 
bunları yapamıyorsa, kendisi başaramıyorsa, o zaman 
başaranlarla özdeş hale geliyor, kendisini onların ye
rine koyuyor, onun ününden istifade etmeye çalışı
yor, onun başarısını kendi başarısı sayıyor, onun ka
zancını kendi kazancı sayıyor, insanın tabiatında 
olan bu temayül, bu istek, onun kendi ihtiyacını tat
minden ileri geliyor. 

Bütün insanları bu kadar içine alan bir istek, bir 
tatmin, o hale gelmiştir ki, bugün bu tatmini istemek 
hak haline gelmiştir. Bir insamn spor yapması, spor 
yapanla özdeş hale gelme isteği, artık bir hak haline 
gelmiştir Eğer biz, spor yapanın başarısını kendi ba
şarımız kabul edeceksek, gruplar halinde, kitleler 
halinde onun sevinci ile sevinecek, üzüntüsü ile üzü-
leceksek, bu, onun hakkını kullanmasını gerektirmi
yor. Kendisi spor yapmak suretiyle, kendi isteğini, 
kendi tatminini gidermesi gerekiyor. O halde, ona 
spor yapma hakkını ancak vermek suretiyle biz, bu 
vazifeyi yerine getirmiş olabiliriz. 

Nitekim, Tasarımızın üçüncü bölüm başlığı «Sos
yal ve ekonomik haklar ve ödevler» ibaresini taşı
maktadır. Hak olarak burada belirtilmekle beraber, 
«Sporun geliştirilmesi» başlığını taşıyor 71 inci mad
de. Halbuki, burada haktan da bahsedilmesi lazım. 
Her insanın spor yapma hakkının kendisine veril
mesi. lazım. 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu, tek taraflı 
düşünülerek tanzim edilmiş bir Kanundur. Vatanda
şın spor yapma hakkı değil, ona spor yaptırma esas 
alındığı için, bugüne kadar Türkiye'de spor gelişme
miştir ve bu gözle bakılmamıştır. 

Aynı zamanda spor yapanın, gerek ferdî sporda, 
gerekse grup sporlarında, oyun sporlarında, davra
nışları halk kitlelerini de etkilemektedir. Onları tele
vizyonda milyonlarca insan seyreder, evinizde heye
can duyarsınız, kötü bir hareketini kızarak, yuhla-
yarak tel'in edersiniz, stada gidersiniz kötü bir hare
ketini en acı bir şekilde, en munis insanlar dahi aya
ğa kalkarak onu tel'in ederler. Bütün bunlar, spor 
yapanların, spor yapan kimselerin, davranışlarının 
kitlelere etkisini göstermektedir. 

Burada Beden Terbiyesi Kanununda, şimdiye ka
dar tek taraflı ele alındığı için, sporcunun eğitimi 
üzerinde yeteri kadar durulmamıştır. Okullarda da 
durulmamıştır. Okullarda da sadece gösteri hazırlık
ları için spor yaptırılmıştır. Halbuki o gencin, spor 
yapma hakkı dikkate alınsa idi, onun davranışları 
da eğitim altına alınırdı, kitle de eğitim altına alınır
dı. 
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Şunu arz etmek istiyorum : 
;Bir ödevin yerine getirilmesinde eğer zorlayıcı un

sur yok ise, bu ödev yarım kalabilir., tşte, Beden Ter
biyesi Kanununda zorlayıcı unsur olmadığı için bu
güne kadar, Beden Terbiyesi çok güzel tanzim edil
miş olmakla beraber, tek taraflı tanzim edildiği için 
bu husus yerine getirilememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, süreniz dolmuştur, ri
ca ediyorum. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Devlete, spor yaptırma görevi verirken, vatanda
şın da ondan spor yapma hakkının olduğunu iste
mesi lazım. 

Bu vesile ile bir önerge takdim ettik. Mevcut 
maddeye, «Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının» 
dedikten sonra, «Spor yapma hakkını dikkate alarak 
beden ve ruh sağlığını geliştirecek önlemleri alır.» 
diye devam ediyor. Araya bunu koyduğumuz tak
dirde, bu hakkı vatandaşa tanımış oluyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Gürel'in bu önergesi üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yoktur. 
Sayın Komisyon görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Gürel ve arkadaşlarının ulvî hislere daya

nan bu «spor yapma hakkını dikkate alarak» ibare
sinin eklenmesine ilişkin önerisini maalesef kabul 
edemiyoruz. Sebebini de açıklamam lazım. 

Mesele şudur efendim : Bir haktan bahsedebil
mek için, onun karşısında, onu engelleyici bir kuv
vetin bulunması lazım Anayasa Hukukunda. Ben 
fert olarak düşünce hakkından bahsettiğim zaman 
bunun bana ait sübjektif bir hak olduğunu ve bunu 
devletin ortadan kaldırabileceğini düşünmem lazım, 

Burada «Spor hakkı» dediğimiz zaman, devlet 
spor yapmayı menetmeyecek ki, vatandaşın devlete 
karşı bir spor yapma hakkını ileri sürebilsin, yahut 
da bunun sınırlarını tespit edebilsin. Yani hukuken 
savunulması mümkün olmayan bir kavramla karşı 
karşıyayız. 

Ben Sayın Gürel'e arz etmeye çalıştım bunu; ama 
muvaffak olamadım, önergesinde ısrar ediyorlar. 
Biz maalesef bu önergeyi kabul etmiyoruz; çünkü 
hukuka aykırı bir şey olur, Anayasa Hukukuna ay
kırı bir şey olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
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Değerli üyeler, bu önergeye Anayasa Komisyonu 
katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; verilen ve kesin olarak kabul et
tiğiniz önerge ile «Devlet başarılı sporcuyu korur.;» 
ibaresini bu maddenin son fıkrasına eklemek sure
tiyle, 71 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.,, 71 inci madde kabul edilmiş
tir teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, 71 inci madde ile 72 nci madde
nin arasına yeni bir madde ilavesiyle ilgili, Sayın 
Tunçbay ve Sayın Tosyalı'nın bir önergeleri var; 
önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında, 
Toplumumuzda, günümüzün en önemli sorunla

rından biri haline gelen; çalışan anne ve babanın kü
çük çocuklarının bakımları ve korunmaları ile ilgili 
bir hak ve görev maddesine rastlanmamıştır. 

k<Sosyaî ve Ekonomik Haklar ve Ödevler» başlık
lı üçüncü kısmın, sosyal güvenlik hakları alt bölü
münde 72 nci madde olarak yeni bir maddenin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Lütfullah TOSYALI 

«G. Çalışan Ana ve Babaların Çocuklarının Ba
kımı 

Yeni madde 72. — Devlet, çalışan ana ve baba
ların çocuklarının bakım, korunma ve sosyal geli
şimlerini sağlamak amacıyla kreş ve gündüz bakım
evi gibi müesseseler kurar veya kurdurur. Kamu ve 
özel sektör çalışanları için bu tür müesseselerin na
sıl kurulup işletileceği kanunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız Sayın 
Tunçbay? 

TÜRE TUNÇBAY — îzin verirseniz, kısa bir 
açıklama yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, sayın üye

ler; 
Çocukların korunmasıyla ilgili diğer bir sorun da 

çalışan annenin ve babanın çocuklarının bakımıdır. 
Günümüzün sosyo - ekonomik zorunlulukları top
lumda yeni bir sorun ortaya çıkmasına neden olmuş
tur. O da, evin temeli olan kadının evinin dışında ça
lışmaya başlamasıdır, 

Kadın, uzun yıllar tüketici durumunda iken eko
nomik zorunluluklarla üretici durumuna geçmiştir. 

Bu, genelinde Türk kadını için bir aşamadır, dış dün
yaya bir açılıştır, erkekle birlikte dış dünyayı da pay
laşmasıdır; ancak bu durum küçük aile toplumun
da hem babaya hem anneye hem de çocuklara büyük 
bir sorun yaratmaktadır. 

Bilindiği gibi, küçük aile toplumu, anne, baba ve 
çocuklardan oluşmakta, artık eski büyük aile tipleri 
yavaş yavaş yok olmaktadır. «Büyük aile tipleri ve 
yapısı» derken; anneanne, babaanne veya büyüklerin 
bir arada yaşadığı eski Türk aile tiplerini amaçlıyo
rum. 

Medenî Kanunda da belirtildiği gibi, «Aile, an
ne, baba ve çocuklardan oluşur» denmektedir. Şu 
halde, bu küçük kurum yasalaşmıştır. Ancak, bu ku
rumun yasalaşması, çocukların bakımıyla ilgili yasa
ların yeterince uygulanamaması nedeniyle, büyük 
zorluklar çıkartmaktadır. Eskiden belki anne rahat
ça bir başka yerde çalışabilecek durum bulabilirdi;' 
o da büyüklerin beraberlerinde yaşaması nedeniyle. 
Ancak, bilindiği gibi, büyükler kendileri de pek ar
tık çocuklarının yanında yaşamak istememekte
dirler. Çünkü, yine psikolojik nedenlerle, istenme
diklerini düşünmektedirler ki, sosyal güvenlik yasa
larımız bu sorunlara da eğilmekte, yaşlıların korun
masını öngörmektedir. 

O bakımdan, benim bu konuda dile getirmeye ça
lıştığım durum, ailenin mutluluğudur. Eğer bir ka
dın mutlu olmazsa (ki, ailenin temelidir) o aileyi mut
lu edemez. Annenin mutlu olmasının koşullarından 
en başta geleni, çocuklardır, çocuklarını güven için
de bırakıp çalışmaya gidebilmesidir. Buna ekonomik 
zorunluluklar yol açmaktadır. Şu halde kadının, ça
lışmasında başarı sağlayabilmesi, huzur içinde evinin 
ekonomik koşullarına yardımcı olabilmesi için, ço
cuklarının güven içinde olduğundan emin olması ge
rekir. Bu nedenle bu önergeyi getiriyorum. Çünkü, 
bugün dışa, dış hayata dönmüş olan kadın, ileride 
daha da çok dönmek zorunda kalacaktır., 

Bu önergeyi, hem toplumun sorunlarına eğilen 
bir kişi, hem bu konuda eğitim almış bir kişi, hem 
de bir anne olarak öneriyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay, 
Değerli üyeler, önerge üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Aldıkaçtı, görüşünüzü rica ediyorum, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 
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Arkadaşımız Profesör Türe Tunçbay'ı ilgiyle din
ledik. ileri sürdüğü görüşlerin hepsi doğrudur, hep
sine katılıyoruz; ama bütün bu ihtiyaçlar, düzenle
diğimiz «Ailenin korunması» kenar başlığını taşıyan 
41 inci madde ile sağlanabilir. 41 inci maddede, «Ba
banın, annenin ve çocukların korunması, eğitimi ve 
mutluluğu için gereken tedbirleri alır, devlet teşkilatı 
kurar.» demişiz. Üstelik bir de bunun için «Devlet, 
teşkilat kurar» diyor, Binaenaleyh, önergenin kabul 
edilmemesini rica ediyoruz; boşuna bir tekrar ola
caktır, 

Saygılarımızın kabulünü rica ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim-
Değerli üyeler, önergeye Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmamasını oyla
rınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alnması ka
bul edilmemiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum : 
X< Tarih ve kültür varlıklarının korunması 

MADDE 72. — Devlet, tarih ve kültür değerleri
nin korunmasını sağlar; bu amaçla destekleyici ve 
teşvik edici önlemler alır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili beş önerge var; 
önergeleri okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 72 

nci maddesinin ilişikte sunulduğu gibi değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

IX. Tarih ve Kültür varlıklarının korunması 
'«Madde 72. — Devlet, tarih ve millî kültürün 

maddî ve manevî bütün değer ve varlıkların korun
masını, millî kültürün yayılmasını sağlar ve bu amaç
la destekleyici, teşvik edici ve benimsetici tedbirler 
alır» 

Selçuk KANTARCIOĞLU Osman YAVUZ 

Doğan GÜRBÜZ Erdoğan BAYIK 

Abdurrahman YILMAZ tsa VARDAL 

Zeki YILDIRIM 

Hilmi SABUNCU 

(Kâzım ÖZTÜRK 

Fahri ÖZTÜRK 

Bekir TÜNAY 

Namık Kemal YOLGA 

Fuat YILMAZ 

Mehmet KANAT 

Salih ÎNAL 

Bekir Sami DAÇE 

M. Nedim BİLGÎÇ 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 72 nci maddesinin aşağıda 

gösterildiği gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla, 
(Madde metni : 
X; Kültür ve Doğa yarlıklarının Korunması : 
Madde 72. — Devlet, kültür ve doğa varlıkları

nın korunmasını sağlar; bu amaçla destekleyici ve 
teşvik edici önlemler alır. 

Ethem AYAN 

Adnan OREL 

Hamza EROĞLU 

Mahir Canova 

Nihat KUBlLAY Nermin ÖZTUŞ 

M. Utkan KOCATÜRK M. Fevzi UYGUNER 

Türe TUNÇBAY 

Recai BATURALP 

Aü DİKMEN 

Turgut KUNTER 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «Üçüncü Kısım», Dördüncü 

bölümde yer alan ve kenar başlığı «X — Tarih ve Kül
tür varlıklarının korunması» kenar başlığını taşıyan 72 
nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

Mahmut Nedim BÎLGlÇ Mahir CANOVİA 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE Lütfullah TOSYALI 

X, Tabiat ve kültür varlıklarının korunması 
Madde 72, — Devlet, tabiat ve kültür varlıkları

nın ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu amaçla, 
destekleyici ve teşvik edici önlemleri alır, 

Özel mülkiyet konusu olan kültür varlıklarında 
gerekli sınırlama ve kayıtlamalar kanunla konur; bu 
durumda özel mülkiyet sahiplerinin zarara uğrama
larını önleyici tedbirler ahnır^ 

Gerekçe : 1. Madde kenar başlığı «Doğa» ola
rak değiştirilmiştir. Çünkü tarih «kültürün» bir un
suru olup, içerisinde yer alır. 

2, Tasarının birinci fıkrası aynen muhafaza edil
miş ve kenar başlığına uygun hale getirilmiştir. 

3. İkinci fıkra yeniden düzenlenmiştir. Kayıt
lamaların kanunla yapılacağı ancak mülkiyet sahibi 
kimselerin zarara uğramamaları önlemlerinin alına
cağı belirtilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
72 nci maddenin birinci satırının başlarında «kül

tür» kelimesinden sonra «varlıklarının ve» ibaresiy
le; yine birinci satırın son kısmına doğru «amaçla» 
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kelimesinden sonra da «eğitim ve öğretime ağırlık 
verir» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 72 nci maddesine «anıtlar» 
kelimesi ilave edilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
S. Feridun GÜRAY 

«Madde 72. — Devlet, tarih ve kültür değerleri 
ile anıtların korunmasını sağlar; bu amaçla destekle
yici ve teşvik edici önlemler alır.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Kantarcıoğlu 
ve arkadaşlarının önergeleriyle bu maddeyi görüşme
ye başlıyoruz. 

Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama yapacak mısı
nız?.. Buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Getirilen düzenlemede, devletin tarih ve kültür de
ğerlerinin korunmasını sağlaması, bu amaçla destek
leyici ve teşvik edici tedbirler alması kâfi görülmek
tedir. Bu hüküm 1961 Anayasasının «Öğrenim hak
kı ve ödevi» bölümünden çıkarılarak, bağımsız bir 
madde haline getirilmiştir. Ancak, Tasarının tümü 
üzerinde yaptığım açıklamada da temas ettiğim gibi, 
mevcudun korunmasıyla yetinilmemelidir. 

Kültür; bilgiyi, imanı, sanatı, örf ve âdetleri, fer
din mensup olduğu toplumun bir organı olması iti
bariyle kazandığı itiyatlarını ve bütün diğer maharet
lerini ihtiva eden girift bir bütündür. Kültür; bir hal
kın yaşama tarzıdır. Biyolojik, toplumsal ve ruhî ih
tiyaçları, bunların nevi, şekli, tarzı, biçimi hakkın
daki ölçüleri ve kaideleri, yani normları maddî ve 
manevî olarak iki grupta toplamak mümkündür: Kül
tür; bir toplumun sahip olduğu maddî ve manevî kıy
metlerden teşekkül etmiş öyle bir bütündür ki, top
lum içinde mevcut her nevi bilgiyi, ilgileri, itiyatları, 
kıymet ölçülerini, genel atitüt görüş ve zihniyetiyle 
her davranış şeklini içine almaktadır. Kültürü, bir mil
let meydana getirdiğine ve kültürün de milleti yaşat
tığına göre, yaşamak için millî kültürün yaşatılması 
mecburiyeti vardır. Bunun için, önce kültürümüzün 
geçmişini, kültür hazinemizi iyice hazmetmiş olmamız 
ve bunları hazmetmiş nesiller yetiştirmekle işe başla
mamız lazımdır. Önemli olan, ferdin belli bir kültür 
ortamı içinde gereken birikimi yaparak, onda şahsi
yetini bulmasıdır. 

Çağdaş Batı medeniyet dairesine girdiğimize göre, 
kültürümüzün özünde büyük bir değişiklik yapmadan, 

yani muhafaza edilmesi gereken, millî şahsiyetimizi 
oluşturan, karakteristik özelliklerimizi bozmadan, tec
rübe ve müspet bilime dayanarak, şeklî değişiklikleri 
şuurla yapmak mecburiyetinde olduğumuzu kabul et
meliyiz. 

Bizi dört bin yıldır ayakta tutan kültürümüzü, 
zamanın şuuruyla yoğurup onu yalnızca bilmek ye
rine, bizi yöneten bir iç ses haline getirmeliyiz. Ta
rihte olduğu gibi, geçmişi bilmek, onun hatalarını 
tekrarlamamak, onun olumlu tecrübelerinden yarar
lanarak yaratıcı bir gelecek hazırlayabilmek için, ba
ğımsız bir hale getirilen bu maddenin daha genişletil
mesi ve açıkladığım hususların da madde metnine 
alınmasının yerinde olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Bu maksatla maddeyi biraz daha genişletmiş 
bulunuyorum. Tensip ve takdirlerinize saygıyla su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lehinde söz istiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Pek az ülkeye nasip olan bir kıtanın üzerinde bir 

vatan parçasına sahip olmanın gururunu taşırız. Kırk 
asırlık bir kültürün sahibi bulunuyoruz. Bu kültür 
hazinelerinin zaman içinde, özellikle İmparatorluk dö
neminde pek çoğunu kaybetmişizdir. 

Kültepe'nin, Boğazköyün tabletleri Berlinde, 
Bergama'mız yine Berlin'de; bir şans eseri olarak gör
düğüm Vatikan, Luvr ve British Museum'larında ül
kemizden kaçırılan eserlerin çokluğu karşısında insan 
cidden üzülüyor. 

Bu konuyu Anayasa güvencesine bağlamakla, zan-
nımca son derece isabetli bir iş yapılmıştır; Komis
yonumuza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir iki 
konuya dokunmak istiyorum. 

Kültür varlığı deyince, arkeolojik eserler, mimarî 
eserler dışında bir de kütüphaneler sorunu vardır. 
Kütüphanelerimizle meşgul olmuyoruz. Millî muade
leyi yapanlar yavaş yavaş aramızdan ayrılmakta 
ve millî tarihimizin kaynakları mirasçılarına kalmak
tadır ve ehliyetsiz ellerde kaybolup gitmektedir. Bir 
örnek olmak üzere, Meşhur Köprülü Kütüphanesi
nin Amerika'da olduğunu söylersem, herhalde size 
üzüntülü bir haber vermiş olurum. 

Binaenaleyh, kültür varlıklarının korunması bahsi 
açılmış iken, kütüphanelerin Devletimize maledıilme-
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si, sahiplerine ait bölüm, galeri veya kısımlar teşkil 
edilerek adlarına düzenlenmesi, maddî değerlerinin 
ödenmesi biçiminde Devlete maledilmesinin son de
rece değerli olacağını bu vesileyle belirtmek istiyorum. 

Bir ikinci konumuz, Haliç konusudur. Çevre sağ
lığı ve temizliğinin ötesinde, büyük kültür hazineleri
ni de bünyesinde muhafaza eden Haliç'teki hazinelerin 
bir an önce milletimizin istifadesine sunulması için, 
Devletimizin, hükümetlerimizin bu konuya eğilmesi
ni diliyorum. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Aldıkaçtı, Komisyonun görüşünü rica edi-

yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bu şekilde yazılış, aşağı yukarı bizim yazdığımız 
metindir; ama biz ıteklif edilen öneriler arasında ge
lecek bir tane var, biz onu benimseyeceğiz. Onun için 
bunu kabul edemiyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu 
bu önergeye katılmıyor. Dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler.... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Eroğlu, Sayın Ayan, Sayın Orel ve Sayın 
Kubilay ve diğer arkadaşlarının önergelerine sıra gel
di. 

Bu önerge üzerinde hangi sayın üye açıklama ya
pacak? 

M. FEVZİ UYGUNER — Önerge üzerinde açık
lama yapacağım efendim. 

HAMZA EROĞLU — Önerge üzerinde açıkla
ma yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu mu, Sayın Uyguner mi? 
HAMZA EROĞLU — Farketmez efendim, biri

miz açıklama yaparız, birimiz de savunuruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Biz maddeyi arkadaşlarımızla beraber inceledik ve 
burada bir eksiklik tespit ettik, bir de bir terim ha
tası diyebileceğimiz hata tespit ettik. Şimdi diyor ki 
burada: «Devlet, tarih ve kültür değerlerinin korun
masını sağlar....» Halbuki tarihî değerler kültür de
ğerleri içerisinde mütalaa edilir, onun için kültür de
ğerlerinin korunması, tarihî değerlerin de korunması

nı içermektedir. Ayrıca, mesela Sayın Güray önerge
sinde, «anıtların» kelimesinin de yer almasını iste
miş; anıtlar da kültür değerleri arasında mütalaa edi
lir, o da kültür değerleri arasında değerlendirilmesi 
lazımdır. 

Bunun yerine, esas noksanlık, doğa varlıkları, ya
ni «Tabiî sit» dediğimiz varlıkların korunması. O da, 
yurtta korunması gereken varlıklardır. Bunlar memle
ketimizin turizm değerini artırır, memleketimizin gü
zelleşmesine yardım eden varlıklardır. Bunun için, 
bunlar da korunmaya muhtaçtır. Nitekim, elimizde bir 
kanun tasarısı var, yakında Genel Kurulumuza inti
kal edecektir, bu kanun tasarısının ismi de, «Kültür 
ve Doğa Varlıklarının Korunması Kanunu Tasarısı
dır.» Yani, buradaki amaç, yurdumuzdaki kültür ve 
doğa varlıklarının korunmasıdır. Maddenin bu şekilde 
düzenlenmesini önermekteyiz. 

Yüksek takdirlerinize arz eder,. saygılar suna
rım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
HAMZA EROĞLU — Lebinde söz istiyorum. 
IKAIMER GENÇ — Aleyhinde söz istiyorum, 
(BAŞKAN — 'Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygıde

ğer artkadaşlarıım1; 

S. SIRRI KIRCALI — Önerge sahipleri iki de
fa ıkonuşuyor mu Sayın (Başkanım?...: 

BAŞKAN — Efendim önerge sahiplerine açık
lama için söz veriyorum, ayrıca bugüne Ikadar olan 
uygulamamızda/ lehte veya aleyhte konuşan pek çok 
sayın üyenin arasında önergede imzaları bulunan 
sayın üyeler öldü ve bunu baştan itibaren böyle uy
guladık* ©u itibarla buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Teşekkür ederim Sayın 
(Başkanım, Ben çok saydığım kıymetli arkadaşım 
Kırcaiî'yı kırmak istemezdim; ama bu konuda bir 
ufıaik laçıiklaımıa yapmak, mecburiyetinde kaldığım için 
konuşacağım. O da şü: 

Efendim, biraz önce arkadaşımız bahsetti; bu 196! 
Anayasasının 50 nci mıaddesinin son fıkrasında yer 
alıyordu. Bu hüküm Kıbrıs Türk Federe Devletinin 
Anayasasında ayrı bir madde halinde yer aldığı za
man memnun olmuştum, aradan bir hayli zaman geç
tikten sonra, yeni hazırlanan Tasarıda da ayrı bir mad
de halinde görülmüş olması, beni şahsen memnun et
ti. «Kültürel varlıklarımızın korunması hususunda 
Komisyonumuz büyük bir 'itina gösteriyor» diye, 
bundan dolayı gerçekten duygulandım, ©iz Komis-

— 715 — 



Danışma Meclisi B : 136 26 . 8 . 1982 O : 5 

yönümüzün göstermiş olduğu bu dikkate 'bir ufak ı 
katkıda bulunmak istiyoruz. O da; «Kültür varlığı» 
yanı sıra «Doğa varlığı» veyahut tercih 'kendilerine 
ait, «Kültür ve tabiat» varlıkları da diyebilirler, o 
şekilde de Ikelime değişikliği yapabilirler; asıl mak
sat, doğa varlıkların da Anayasada korunduğu ön
gören ıbiir hükmün mevcudiyetidir. Biraz önce muh
terem arkadaşım Uyguner açıklama yaptı, etlimizde 
mevcut bir tasan var, Millî Eğitim Komisyonunda I 
geliştirildi, bu tasarının adı «Kültür ve Doğa Var
lıklarının Korunması Kanunu Tasarısı» dır; şimdi Ta
sarı, himmetinizle, Yüce Meclisin katkısıyla kanun- | 
laşacaktır. Diğer taraftan bir milletlerarası sözleşme 
vardır, yine Yüce Meclisin tasvipleriyle, uygun bul
masıyla buradan geçmiştir, başlığı «Dünya Kültü
rel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme» 
dir. Burada da «Doğal miras» tabiri kullanmakta
dır, yani «Tabiat varlığı» veya «Doğal varlık» ta
biri kuşanılmaktadır. Neden buna lüzum vardır?... 
Çünkü, tabiî sitler kültür varlıklarının içerisine gir
memektedir. Hemen bir örnek verevimi: Anadolunun 
tabiî zenginlikleri arasında sayılan peri bacalarının I 
ve buna benzer diğer tabiî 'birtakım zenginliklerin 
korunmasının da, Anayasanın bu hükmü içerisine 
ialınmasında fayda mütalaa edilmiştir. Biz bu bakım
dan, kelime konusunda tercihi yapmak Sayın Ana
yasa Komisyonumuza ait olmak üzere, teklifi öneriyo
ruz. 

Saygılar 'sunarım Sayın Başkanıım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Broğlu. 
İSayıın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın «Başkan, değerli üye-

lerj 

Demin de bahsediıldiği gibi, 'bu hüküm 1961 Ana
yasasında 50 nci maddenin son fıkrasında, «Devlet 
tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtların korun
masını sağlar.» hükmünün burada müstakil bir hü
küm 'halinıel gelmesi şekliyle yer almıştır. Aslında, 
1710 sayılı Eski Eserler Kamumu var yürürlükte olan; 
bu Eski Eserler Kanununun il inci maddesinde aşa
ğı yukarı 1,5 sayfa, eski eser nedir, tarihî eser ne
dir, arkeolojik sit nedir, tarihî süt medir, garip ta
biat manzaraları; bunların hepsi korunması gerekli 
eski eser olarak korunmuştur. Bu hükmün 1961 Ana
yasasında yer alışı ve 1710 «ayılı Eski Eserler Ka
nunundaki yer alışları arasında, uygulamada mey
dana gelen aksaklıklar; anıt mıdır, değil midir, ve
yahut da kültür değerlerinin içinde anıtlar yer alır 
mı, almaz mı (meselesi değil; artık anıtlar da kül- | 
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tür değerleri arasında yer almaktadır. Mevcut uy
gulama bu yoldadır, Ancak burada tereddüt konusu 
olan «Tarihten önceki devirlere ve tarihî devirlere» 
ibaresi Eski Eserler Kanununda kullamılmıştır. Bu
rada uygulamada şöyle bir tereddüt meydana gel
miştir: Mesela 1955 yılında yapılan bir ıbina bugün 
eski eser midir, değil midir? Bunum bir 'açıklığa ka
vuşturulması gerekmiştir.; Bu bir dava konusu ol
muştur, Kavaklıdere'de bir bina yerinde muhafaza 
edilmektedir, Anutlar Yüksek Kurulu burayı eski 
eser olarak kabul etmiştir; falkat mülk sahibi, «Bu 
tarihî eser değildir, çünkü bir şeyin tarihe mal ola
bilmesi için en azından 50 senelik bir mazisi olması 
lazımdırJ şeklimde bir iddia ileri sürmüştür; fakat 
bizim anlayışlımız ve Danıştayım da bu konuda ver
diği kararla artık herhangi bir eserin tarihî eser ol
ması içim bunun 50 sene veya 100ı sene önce yapıl
ması gerektiği inancında değil de, yapıldığı devrim 
rninıarî niteliklerimi koruyan esere, o devrin kültür 
ve sanat değerini daha ilerideki nesillere nakletmesi 
itibariyle onu bir tarihî leiser olarak kabul etmiş
tir̂  

(Burada önemli olan bir diğer husus da, Anıt
lar Yüksek Kuruludur. Anıtlar Yüksek Kurulu bu
gün Devlet imkânlarıyla çok büyük yetkisi olan' 
ve yetkisine kendi kuruluş kanununda da bütün Dev
let dairelerinin zorunlu olduğu belirtilen Anıtlar Yük
sek Kurulu, bugün mevcut teşkilatıyla çok yetersiz 
kalmaktadır. Bir vilayeti sit alanı olarak ilan etmek
tedir; mesela bir Bodrum'u, bir Çeşme'yi tamamen 
sit ilan etmektedir ve bu sit alanı ilan ettiği yerde 
hiçbir zaman vatandaş herhangi bir mimarî faaliyette 
bulunmamaktadır sit planlan yapılmadığı takdirde. 
Sit alanları; biliyorsunuz tarihî sitler, işte arkeolojik 
sitler, bunlar kendi aralarında ayrılmaktadır. 

Bu itibarla, bence Anayasa Komisyonunun getir
diği maddede, bu uygulamada problem yaratan, özel
likle Devletin, vatandaşın bu mülkiyet hakkının uzun 
zaman sürüncemede kalmaması için etkili tedbirler 
almasını zorunlu kılan bir yükümlülük altına sokul
ması lazım. Eski Eserler Kanununun 6 ncı maddesin
de eski eser değeri olan herhangi bir eseri Devlete 
kamulaştırma zorunluğunu getirmemektedir ve bunun 
üzerinde imar faaliyeti de yasaklandığına göre, aca
ba burada, «Teşvik edici önlemler ve destekleyici 
önlemler alır.» ibaresinde, tabiî gerekçede de pek faz
la açıklık yok, mesela bugün «Eski eser» kaydı ko
nulmuş bir taşınmazın sahibi, bir yandan birinci sı
nıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf eski eserse, durumuna 
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göre, birinci sınıfsa hiçbir tarafına çivi de çakamaz; 
ancak .Yüksek Anıtlar Kurulunun verdiği plan dahi
linde bunun üzerinde bir tadilat yapabilir. Bu gibi 
hallerde Devlet bunlara mesela ne yardım yapabilir? 
Devletimizin maddî gücü malum, ortada. Bunları 
kamulaştırmasına imkân yok. Bir vergi tedbiri yo
luyla, mesela hiç olmazsa vergiden istisna edilmesi 
düşünülmüyor mu Komisyon tarafından? Bence şu 
aşamada, bu mevcut uygulamada meydana gelen 
aksaklıklar bunlardır. Yoksa 1961 Anayasasında yer 
alış şekil... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur. Evet, 
lütfen. 

KAMER GENÇ — Tamam efendim. 
1961 Anayasasında yer alış şeklinin biraz değişik 

ifadesi şeklindeki maddeyle yeni Taslakta yer ve
rilmiştir. Bu haliyle bu problemlere bence çözüm ge
tirilecek şekilde bir düzenleme yapılması lazım. Ya
ni esas, bir eserin, «Kültür değeri midir, târihî de
ğer midir, sanat değeri midir?» konusunda, uygula
mada pek herhangi bir ihtilafa sebebiyet vermemek
tedir. Esas çözümlenmesi gereken hususlar, belirtti
ğim noktalardır. 

Saygılar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bayer, lehte mi, aleyhte mi söz istiyorsu

nuz? 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Lehte konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte konuşmak üzere buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan; 
Sayın Genc'in belirttiği bütün konular, kanun ve 

icrayla ilgili konulardır efendim. Biz burada ulus
lararası standartta millî varlıkları koruma konusunda 
bir madde tedvin ediyoruz. Bu konuda «UNESCO» 
dediğimiz, Birleşmiş Milletler Teşkilatının bir kolu, bu
nu artık son 1966 Andlaşmasından itibaren de, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden geçen bu Andlaşma-
dan itibaren de «Kültür ve doğa varlıkları» diye be
lirtmiştir; çünkü kültür ve doğa varlıkları, içinde taşı
nır ve taşınmaz bütün varlıkları kapsamaktadır ve 
uluslararası bir terimdir. Bu bakımdan yapılan öner
ge teklifine iştirak ediyorum. Bu uluslararası terimi 
de biz de Anayasamıza geçirmiş olacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Banaz, lehte söz istiyorsunuz değil mi? 
REMZİ BANAZ — Lehte. 

BAŞKAN — Daha evvel işaret ettiği için, Sayın 
Bayer'e söz verdim. 

Evet, Sayın Aldıkaçtı, görüşünüzü rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

önerge veren bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. 
Gerçekte, biz bu maddeyi 1961 Anayasasının 50 nci • 
maddesinin son fıkrasından almıştık. Orada; «Tarih 
ve kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını 
Devlet sağlar.» diye bir hüküm vardı. Üzerinde her
halde fazla düşünmedik; çünkü tarihle kültürü yan-
yana koyduk. Biz de o kanaatteyiz ki, arkadaşların de
diği gibi, tarihle kültür ayrıca belirtilmez, kültürün 
içine tarih de girer. Binaenaleyh, kenar başlık hak
kındaki konuda, bütün arkadaşlar zaten değişiklik yap
mışlar; bu değişikliğe katılıyoruz efendim. 

Yalnız, «Doğa varlıklarının korunması» kenar baş
lığının doğru olup olmadığı hususunda ciddî tered
dütlerimiz var; çünkü bizim ayrıca «Çevrenin korun
ması» diye bir maddemiz var. «Çevrenin korunması» 
denince, «Çevre doğanın içinde değil midir?» sorusu
nu sormak lazım. Bize göre çevre, doğanın içindedir, 
çevre doğadır. Eğer arkadaşlarımız burada doğaya baş
ka bir anlam veriyorlarsa lütfen açıklasınlar, ona gö
re bir değerlendirme yapalım. 

Buna mukabil, birinci fıkrayı olduğu gibi kabul 
ediyoruz. Gerek Ethem Ayan, Hamza Eroğlu ve ar
kadaşlarının önergesinde, «Devlet kültür ve doğa var
lıklarının korunmasını sağlar. Bu amaçla destekleyici 
ve teşvik edici önlemler alır.» fıkrasını kabul ediyoruz. 

Yalnız biraz sonra, bir önerge daha var, henüz 
ona sıra gelmedi; o önergenin de birinci fıkrası zaten 
bunun aynı. Onun ikinci fıkrasını alacağız ve bu su
retle bu maddeyi tamamlamaya çalışacağız; ama dai
ma şu «doğa» sorunu ortada duruyor bizim için. 
Bizi lütfen aydınlatırlarsa, çok memnun oluruz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Evet bu «Doğa» kelimesi üzerinde Anayasa Ko

misyonunun sıkıntısını gidermek için söz verebilirim. 

IMUHıSÎN ZEKİÂİ BAYER — Söz istiyorum. 
S. FBRJIDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, 
©AIŞKAN — Sayın IBayer'e, Sayın Güray'a... 
S. FERtoUN GÜRAY — Sayın Başkanım, bir 

kelime diave edeceğim, bu kelimeyi Komisyon ka-
<bul ederse, önergemtiın oylanmasını zaten listemiyo-
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rum, oya konsun veya konmasın önemli değil. 1961 
Anayasasında olduğu gibi, ben «Anıt» kelimesini de 
ilave etmiştim. 

ANAYASA KOMİSYONU İBAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim; 

Arkadaşlarımııız izahat verdiler; sanıyorum Uy-
guner arkadaşımıız verdi; «Anıt kelimesi kültürün içi
ne girer.» dedi ve bunu bu şekilde' biz de kabul et
tik. Yani ıbu izahatı kabul ettiğim için söylüyorum. 

S. ıFERlOUN ÖÜRAY — Efendim, 'böylece 
zapta ıgeçtiği içim, «Anıt» kapsam' içinde kaldığın-
dian, 'ben' ferahlıkla feragat ediyorum ve önergemi 
geri alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray, 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSÎN ZEKAt BAYER — Buradaki «Do

ğa» kelimesinin, çevre sorunlarının1 «Doğa» kelime
siyle ıbir ilgisi yoiktur1; çünkü tarihî anıtlar tabiî ve 
doğal sit olarak kabul edilir. Yani. arazinin bütü
nüyle, omdaki çevre sorunlarıındaiki ekolojik bir 
«Doğa» kelimesidir, burada ise kültürel bir doğadır, 
(hiç ^alakası yoktur. Çevre sorunlarıyla alakası olma
dığı kanaatindeyim:; literatürde de böyledir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koran, buyurunuz efendim1, 
MEHMET VELÎD KORAN — Komisyon Baş

kanından bir sualim var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendimi. 
MEHMET VEIİD KORAN — «Adalet mül

kün temelidir.» diyoruz, esas prensibi de bunun üze
rine oturtuyoruz; iama öbür taraftan, Yüksek Anıt
lar Kurulunun, «Bu tarihî bir eserdir», dediği za
man bu o şekilde tescil edildi mi, malikin onun üze
rinde hiçbir hakkı kalmıyor. Başkasına devredemi
yor, miras yoluyla intikal edilemiyor, kendi haliyle 
tabiatın teslim atanda yıkıma mahkûm kalıyor. Buna 
mutlaka bir çare bulmak lazım. 

Eğer bir ıbinayı, «tarihî bir eser» tabiri içerisine 
'almak istiyorsak, Devlet onu mutlak surette satın 
almalı, kamulaştırmalı. İngiltere'de ıböyledir; Krali
çe namına bütün eski eserler satın alınmıştır, Kra
liçe namına balkıma tabi tutulur, hazineden parası 
ödenir; ama tarihî bir eserdir, gelen turiste gösteri
lir ve onun on misi de para kazandırır. 

(Bizde tamamen aksinedir,; Buna bir yol bulmak 
lazımdır Sayın Başkanımı. Bunu nasıl tedvin edecek
siniz? Buna nasıl! bir yol bulacaksınız? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 

Sayın Aldıkaçtı, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim, Sayın Koran. 
Sözümün başından beri böyle bir esrarengiz hava 
içerisinde tercihlimiz olan bir önergeden bahsettik. 
İşte o önerge bu sorunuza cevap veriyor, o önerge 
bu sorunuzu cevaplandırıyor. Ona daha sıra gelme
diği için arz edilmedi.. 

MEHMET VELİD KORAN — Ona muttali 
olmadığım için söyledim. 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sıra gelmedi ona, ne yapayım?... 
Başkanlık Divanı sıraya göre okutuyor. Şimdi gali
ba en son o okunacak. O okunduğu zaman sorunu
zun cevabını orada buLacaksıınız efendim. 

IBAŞKAN — Evet. Peki, teşekkür ederim Sayın 
Aldıkaçtı,; 

Değerli üyeler; 
Üzerinde görüşme yaptığımız önergeye Sayın 

Aldıkaçtı katılıyor. Yalnız «Doğa» kelimesi üze
rinde tereddütleri var. O kısmı değil tabiî; fakat dü
zenlenen maddeye katılıyor. Önergenin dikkate 'alın
masını oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayın Ökte, Sayın Canova, Sayın Bilgiç, Sayın 
Tosyalı'nm önergelerine sıra gelmiş bulunuyor. 

iBu önerge üzerinde açıklama yapmak isteyen?... 

MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Söz istiyorum, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgiç. 
MAHMUT NEDÎM BİLGİÇ — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Bundan önce okunan önergeler de zaten madde

nin başlığının değişmesiyle ilgiliydi ve bizim de birinci 
değişikliğimiz o; yalnız buradaki farklılığımız, «Do
ğa» kelimesi yerine «Tabiat» kelimesini kullanıyoruz, 
«Tabiat ve kültür varlıkları» diyoruz. 

Burada «Doğa»nın, tabiatı karşıladığı anlamım 
çıkaramıyoruz. Çünkü, Türk Milletinin inanışına gö
re; tabiat, kendi kendine meydana gelmemiş, doğma
mış; yaratılmıştır diyoruz. Onun için «Doğa» keli
mesi tabiatı karşılamaz diyoruz ve «Doğa»nın yerine 
«Tabiatı» kullanalım deriz. 

Bunun dışında Sayın Eroğlu'nun ve Sayın Kan-
tarcıoğlu'nun önergesine katılıyoruz. 

Bunun dışında, eklediğimiz ikinci bir madde özel 
mülkiyetle ilgili. Zannediyorum Sayın Komisyon 
Başkanımızın da kastettiği bu. Burada mülkiyeti ka
yıtlama ve kısıtlamanın kanunla yapılacağını, ancak 
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mülkiyetin kısıtlamalarında zararlann önleneceği ve J 
özel mülkiyetin ilanihaye bir tehdit ve tahdit altın- I 
da bulunamayacağını getiriyoruz. I 

Takdir edersiniz ki, uzun yıllar «eski eserdir» diye | 
bir ev veya bir bina uzun müddet kısıtlanabiliyor ve I 
özel mülkiyet burada yara alıyor. O bakımdan «Şa- I 
yet bu eski eser ise devlet kamulaştırsın, devletleştir- I 
sin ve özel mülkiyet sahibine de parasını ödesin» di- I 
yoruz. Bunun da ikinci bir fıkra olarak Anayasa met- I 
nine girmesini istiyoruz. I 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. I 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın, üye?.. Yoktur. I 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, çeşitli defalar arz I 
ettiğim gibi, kabul ediyoruz, bekliyorduk zaten; yani I 
bunun dikkate alınmasını kabul ediyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Anayasa Komisyonu bu I 
önergenin dikkate alınmasını kabul ediyorlar. I 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo- I 
rum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et- I 
meyenler... Bu önergenin dikkate alınması kabul edil- I 
mistir. I 

Bu maddeyle ilgili son önerge Sayın Tünay'ın I 
önergesi. Sayın Tünay?.. I 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkanım müsaade 
ederseniz buradan çok kısa olarak arz edeyim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. I 
BEKİR TÜNAY — 72 inci maddenin madde I 

başlığı, «Tarih ve kültür varlıklarının korunması» ki, I 
doğru bir ifadedir; fakat maddeye başlarken «...tarih I 
ve kültür değerlerinin» diyoruz ki, buraya «varlıkla- I 
rının» kelimesinin ilavesinde yarar görürüm. Biri bu. I 

İkincisi; koruma meselesi. Tarihî ve kültür eser- I 
lerini korumanın en iyi yolu, onu kullanmaktır. Kul- I 
lanmadığımız hiçbir şey, hiçbir surette sağlam kala- I 
maz. I 

Bu bakımdan bu yolda (Biraz evvel zannediyorum I 
Sayın Aldıkaçtı'nın konuşmasında o intibaı aldım) I 
bunun için bir tedbir getireceklerdir herhalde, ümit I 
ediyorum. Ben burada, milletçe, yediden yetmişe ka- I 
dar bir eğitime muhtaç olduğumuzu söylüyorum; I 
yani bir çocuk elinde bir taşla bir tarihî eseri çizer- I 
ken babası ona, «Bu çizilmez, bu şu kıymettedir bu I 
kıymettedir.» demediği müddetçe bekçilerin elinde I 
kalır, kendi kaderiyle başbaşa kalır ve tahrip olur. I 
Benim söyleyeceklerim bu kadardır. I 

Arz ederim. I 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan dikkate alınmasını 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Anayasa Komisyonu bu önergenin de dik

kate alınmasını kabul ediyorlar. Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi, dikkate alınan önergelerle Anayasa Ko
misyonuna gönderiyorum. 

Değerli üyeler; 
70 inci madde dikkate alınan önergelerle birlikte 

Anayasa Komisyonuna gönderilmişti, Komisyon 
maddeyi yeniden yazarak gönderdiler; 70 inci mad
deyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Güngör Çakmakçı ve arkadaşları, Fuat Yılmaz 

ve arkadaşları ile Bekir Tünay'ın önergelerinin dik
kate alınarak yeniden hazırlanan madde metninin 
kesin oylanmasını tensiplerinize arz ederim. 

«Madde 70. — Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimi
zin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmeleri
ni sağlayıcı tedbirler alır, öğrenimleri süresince onla
rı destekler. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturu
cu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli 
tedbirleri alır. 

Şener AKYOL 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 70 inci madde kabul edilmiştir. 

73 üncü maddeyi okutuyorum. 
XI. Sanatın ve sanatçının korunması 
MADDE 73. — Devlet, sanat faaliyetlerini ve sa

natçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korun
ması, değerlendirilmesi ve desteklenmesi için gereken 
önlemleri alır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum: 
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Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının sayfa 22, madde 73 'te yazılı 

«Sanat ve sanatçının korunması» başlığı altında zik
redilen ifadenin aşağıda belirttiğim şekilde değiştiril
mesinin uygun olacağını saygılarımla arz ederim. 

Mahir CANOVA 
«Madde 73. — Devlet, müspet ilmin ışığında; 

millî kültürümüzün en önemli bir parçası olan güzel 
sanatları sevdirmek ve onda yükselmek için; milleti
mizin yüksek karakterini, fıtrî zekâsını, hür bir ha
yal gücünden doğan estetik bir biçim almış yaratıcı
lığını besleyici her türlü vasıta ve tedbirleri millî bir 
ülkü olarak benimser. 

Temel güzel sanat dallarının karışımından oluştu
rulan sahne sanatlarını, yaygın halk eğitim program
larından kabul eder, güzel sanat eserlerinin ve sanat
çılarının değerlendirilmesine, desteklenmesine öncü
lük eder. 

Ayrıca, bilimsel ve çağdaş eğitim yöntemleriyle 
sanatçı yetiştirilmesini sağlar ve yaygınlaştırılmasına 
özen gösterir.» 

BAŞKAN — Sayın Canova, önerge üzerinde bir 
açıklama yapacak mısınız?.. Buyurun efendim. 

MAHİR CANOVA — Sayın Başkan ve sayın ar
kadaşlar; 

Gecenin bu saatında ve günlerin verdiği yorgun
luk birikiminde, belki de hazım rehaveti içinde, ilk 
kez fiziksel yapımızın besinini tamamlayan bir konu
dan bahsedeceğim. O konu da, manevî kazancımız, 
manevî varlığımızdır. 

Hepiniz bilirsiniz ki, insan yapısı ruhsal ve fizik 
yapısından meydana gelir. Bugüne kadar hep ekmek
ten bahsettik, katığından hiç bahsetmedik. Bu öyle 
bir katık ki, bence Anayasanın muhteviyatını gözden 
geçirdiğimiz zaman görürüz, en çok iki şey üzerinde 
durmaktayız. Esas konu, müreffeh yaşamak için, ki
şinin mutluluğu için, mutlu ve müreffeh bir toplum 
meydana getirmek için iki esas konu vardır. 

Bunlardan biri ekonomik konu; «parasal konular» 
diyoruz, «şu konu, bu konu» diyoruz, öbürü manevî 
konulardır. Bu manevî konuda ben iki nazik nokta 
görmekteyim aciz kanaatime göre. öyle nazik iki ko
nu ki bu, öyle narin ki, tıpkı bir cam biblo gibi Ana
yasanın içine kırılmadan ve layık olduğu şekilde yer
leştirilirse, gerçekten Anayasamızın ufkunda yeni bir 
güneş doğacaktır. 

Bugüne kadar ele alınmamış, el atılmamış yahut 
dikkate alınmamış bu konu, cidden başlangıçtan beri 
bir eksikliktir. Evvelce arz ettiğim gibi, bir konuş
mamda belirtmeye çalıştığım gibi, gelişmiş milletler 

fabrika bacalarıyla ilim ve fen yapısını, tiyatro bina
larıyla da kültür seviyelerini ölçmektedirler ve bunu 
bir ölçü olarak kabul etmektedirler. 

Size bir misal vereyim, ikinci Dünya Savaşın
dan sonra Rusya'daki tahribatı belirten istatistikler 
yayınlandığı zaman Almanlar tarafından; şu kadar 
kilise, şu kadar mektep bombardımana uğramış, bun
ların arasında (biz şaşırdık sakladık, onun için gene 
bir hatıra olarak saklarım) 20 bin tiyatro binası var 
ve tahribata uğramayanlar hariç. 

Bu itibarla derim ki, Anayasa Komisyonumuza 
çok müteşekkiriz, gayet güzel bir madde koymuşlar; 
fakat yeterli değildir, çünkü bu dönem çoktan geç
miştir. Yarın (Kültür Bakanlığının bütçe konuşmaları 
geldiği zaman eleştiri yaparken, «Şunu yapmadınız, 
bunu yapmadınız» dediğimiz zaman veya «Şu bütçe 
bu kadar yerine kullanılmamış, niye kullanılmamış?» 
dediğimiz zaman, «Burada sanatkâr desteklenir, yar
dım görür, korunur diyorsunuz, biz de yardım et
tik, koruduk,» derler, bir celsede hallederler, ceva
bını verirler. 'Bunun için, layık olduğu ifadeyi gerçek
ten iyice buraya yerleştirmeliyiz. Dikkat edersek Ana
yasanın diğer konuları bütün bu maddî, manevi prob
lemlerimizin, sorunlarımızın eğitimiyle, yöntemiyle, 
tekniğiyle ilgilidir. 

Bir de bunun çerçevesi, bence hukukun üstünlü
ğüdür. Bu hukukun üstünlüğünde terazinin kefeleri 
ne tartıyorsa öyle bir ifade kullanılmalıdır. Bazen 
dirhem, bazen okka, bazen miskal kullanırız. Onun 
için, çok rica ediyorum, benim burada okunan şu 
ifademle sanatçıları mutlu edersiniz; çünkü doğru
dan doğruya böyle dersek, sanatçıların yardım gör
me faslı çoktan geçmiştir, Devlet buna el atmıştır, hiç
bir meslekte olmayan payeler vermiş, Devlet sanatçılığı 
yaratmıştır. Yardıma muhtaç olan kişi değildir bura
da, burada yardıma muhtaç olan, sanatı sevindirmek 
ve .Büyük Atatürk'ümüzün işaret ettiği gibi, «Yay
mak, genişletmek, manevî varlığımızı artırmaktır.» , 

Demin bahsettiğim bu iki konudan biri dindir, 
biri de sanattır. Bu iki konuda nazik olur, çağdaş öl
çüsünü göz önünde tutarak yerleştirebilirsek Anaya
samıza büyük bii* başarı sağlamış olacağız ve büyük 
bir eksikliğimizi tamamlamış olacağız. 

Din, hiçbir zaman güzel sanatın zıttı değildir ve 
olmamıştır. Tetkik ediniz; çünkü din, en ruhani ifa
desini bir güzel sanat eseri içerisinde bulmaktadır; 
mimaride. Mimari yapısı olan muazzam camilerde, 
o güzel hattat işi elyazılarında ve renklerde bulmak
tadır. Bilirsiniz ki sanatta, öteden beri tarihinde iki 
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nokta vardır: Bir tanesi dinî sanat, bir tanesi de ladi
ni sanattır. Dinî sanat, ortaçağdan itibaren ömrünü 
bitirmiş, yerini ladini sanata bırakmıştır. Bizde de 
bugün dinî, çağdaş bir ölçüye getirmek istiyorsak, 
sanatla beraber mütalaa etmeliyiz ve ikisine de aynı 
değerde manevi ölçülerimiz bakımından bir besin gö
züyle bakmalıyız, ruhumuzu besleyen bir besin, bir 
gıda gözüyle bakmalıyız. IBU bakımdan bu ifade ye
rini bulacaktır; çünkü ben, bu Anayasa Tasarısı eli
me geçtiği zaman birçok sanatçı arkadaşlarıma oku
duğum vakit baktılar dediler k i : 

. — IBizi ilgilendiren bir nokta göremedik. 
— Nasıl Göremediniz. Bakın şu hükme, dedim. 

" — (Bu gayet basit. Kimi ilgilendiriyor bilmiyoruz; 
çünkü sanat çok yönlü bir konudur. Bunun içinde bi
lirsiniz ki göz yoluyla kavram yaptığımız kısım var
dır; buna biz plastik sanat diyoruz, kulak yoluyla 
kavram yaptığımız kısım vardır; buna fonetik sanat 
diyoruz. Fonetik ve plastik sanatın karşınımdan olu
şan ki bunları zikretmezsek, yalnız «Güzel sanat» 
dersek, benim önerdiğim madde bunları ihtiva et
mektedir, beş anadal akla gelir: Resim, mimarî hey
kel, şiir-edebiyat ve müzik.. 

BAŞIKAN — Sayın Canova, süreniz dolmuştur. 
MAHİR CANOVA — Çok teşekkür ederim 

efendim. Tamamlıyorum. 
Son olarak şunu arz etmek istiyorum: Sinama, 

tiyatro, bale gibi hem plastik hem fonetik olan sa
natlar dışında kalabilir. Benim bu verdiğim önerge
nin içerisinde hepsi vardır. Eğitim konusu da var
dır; çünkü uzun zaman tartıştık; sanat bir eğlence 
midir yoksa eğitim midir diye Personel Ka
nununda vs. de birçok davaları oldu. Bu ba
kımdan, bu madde her şeyi ihtiva etmektedir; des
teklemenizi rica ederim. IMaddenin bu şekilde geç
mesi, bütün sanatçıları mutlu edecektir ve aynı za
manda bir düzenleme Anayasa maddesi olacaktır; 
çünkü zaten uygulanmaktadır. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canova. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Bay er, lehte, aleyhte?.. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Bir kelimenin üze

rinde durmak istiyorum. Sayın Ca-nova, «Sanatın ve 
sanatçının korunması» yerine «Güzel sanatların ve 
sanatçının korunmasını» belirttiler. Uluslararası te
rimde de «Sanat» değil, «Güzel sanat»tır buradaki 
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maksat. Bu bakımdan maddenin içindeki «Sanat» ke
limelerinin «Güzel sanatlar» olarak belirlenmesi ye
rindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka sayın üye?.. Yok. 
(Komisyonun görüşünü rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Önce, sondan başlayarak ilerlemek istiyorum, Sa
yın Bayer'in belirttiği «Güzel sanat» deyimi burada 
var. Biz Türkler konuşurken yazarken değil, ancak 
müessese adı söylerken «Güzel sanat» diyoruz; ama 
«Sanat» deyince daha geniş, daha kapsamlı ve «Güt 
zel sanatçı» da demediğimize göre; bu dil ahengini 
de bozuyor. 

Sayın Canova'nın önergesine gelince; bu önerge
nin içinde memzuç olan, var olan |ikre Komisyonu
muz katılmaktadır; ama «Sanatçının yüksek karakte
ri, fıtri zekâsı, hür hayal gücü» gibi hususlar, esasen 
o sanatçının iç dünyasıyla ilgilidir; onun hukukî sta
tüsüyle ilgili değildir. 

Sayın Başkanım, bu gerekçeyle maddenin şu şe
kilde kesin olarak oylanmasının uygun olacağı görü
şündeyiz. Yani, kısaca Sayın Canova'nın önergesine 
kısmen ve ruhen katılmakla ve maddenin, «Devlet, 
sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserleri
nin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, des
teklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken 
tedbirleri alır.» şeklinde burada koyulacak noktanın 
amaca hizmet edeceğini zannediyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

MAHÎR CANOVA — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — ıBuyurun Sayın Canova. 
MAHtR CANOVA — Efendim, okunan madde 

bir öncekine nazaran biraz daha tatminkâr olmakla 
beraber, ancak kendileri bu «Her türlü tedbiri alır»ın 
içerisinde bilimsel eğitimi de kastediyorlar mı? Bu 
benim okuduğumda yok. Eğitim meselesi mühim bir 
konudur, ayrı bir konudur. Koskoca konservatuvar
larımız vardır, bu konservatuvarlar da bunun içine gi
riyor. 

tkincisi, bize çok görürler mi; Atatürk'ün sözle
rinden ibaret olan ve çok iftihar etetiğimiz «Türk ka
rakterini...» sözlerini bize çok görürler mi? Orada ka
lırsa biz iftihar ederiz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canova. 

Sayın Akyol buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından itibaren 
sanatçının, sanatın, bu Devletin temelinde, Kurucu
sunun önündeki yeri hepimizce malumdur. Bunları 
bugün tekrar etmekte yarar yoktur. Biz, Türk sanat
çısının oynadığı rolü, Türk toplumundaki yerini, 
Türkiye'nin muasır medeniyete geçişindeki köprü ro
lünü kabul ediyoruz. Bu rol, ancak millî bir karakter
le ve o karakterin gereğine göre eğitimle sağlanabi
lir. Zabıtname için söylüyorum; bunlar derkârdır, ka
bul edilmiş gerçeklerdir. Burada tekrarında, zannedi
yorum gerçekten vecizevi hale gelen bu maddenin 
gerçek kıymeti azalır korkusundayım. 

Bu nedenle bunu izahla yetiniyorum. Saygılar su
nuyorum. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, 
Sayın Komisyon, Sayın Canova'nın biraz daha 

geniş tarzda ifade ettiği konuyu da içine almak üze
re şöyle bir madde oluşturmuş bulunuyorlar: «Dev
let, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eser
lerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, 
desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için ge
rekli tedbirleri alır.» 

Bu mudur Sayın Akyol?.. 
ANAYASA IKJOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. ÎKabul etmeyenler.. 73 üncü madde bu şekilde 
kabul edilmiştir; teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
Vaktin geçmiş bulunması ve bundan sonraki mad

de üzerinde de çok önerge mevcut olması dolayısıyla* 
yarın, 27 Ağustos 1982 Cuma günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum* 

Kapanma Saati : 23.00 
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26 Ağustos 1982 Perşembe 

Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — YOKLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN IŞIJER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasansı ve 
Anayasa (Komisyonu Raporu. 1(1 /463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1982, 
3 1 . 7 . 1982). 
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