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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplan
tılarına katılmak üzere yurt dışına gidecek olan; 

Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'e, Ticaret Ba
kanı Kemal Cantürk'ün, Maliye Bakanı Adnan Ba-
şer Kafaoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanı ilhan 
Evliyaoğlu'nun; 

Libya ile ülkemiz arasında hampetrol alımı ko
nularını görüşmek üzere Trablus'a gidecek olan Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahir Ilkel'e, Gümrük 
ve Tekel Bakanı Ali Bozer'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Devlet Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Tasarı
nın 157 ve 159 uncu maddeleri yapılan görüşmeler
den sonra kabul edildi. 154, 155, 156 ve 158 inci 
maddeleri değişiklik önergeleriyle birlikte Komisyo
na verildi. 

8 Eylül 1982 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 19.50'de son verildi. 

Fenni İSLÎMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

Kamer GENÇ Mehmet PAMAK 
Kâbip Üye KMp Üye 

İmren AYKUT Evliya PARLAK 
Kâlbip Üye Kâtip Üye 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KATİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisi
mizin 146 ncı Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere devam edi
yoruz. 

n. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Ta
sarısı üzerinde görüşmeye başlamadan evvel, çok de
ğerli üyelere, bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve 
bundan sonra yapacağımız çalışmalar üzerinde kısa 
bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bu açıklama
nın maksadı, çalışmalarımızı ve müzakerelerimizi biraz 

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek sıra sayılı Basmayazı 
4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

daha süratlendirmek mecburiyetinde bulunduğumuzu 
arz etmek içindir. 

Geçen ayın 17'sinde maddeler üzerindeki görüş
melere başlamış idik. 17 gün zarfında, 159 madde 
üzerinde durulmuştur, dün akşam itibariyle. Bu 159 
maddeden 15 madde görüşülmeden, 34 madde görü
şülmek suretiyle Komisyona geri verilmiştir; 49 mad
de ediyor. 49 maddeden 16'sı Komisyondan Genel 
Kurulumuza görüşülmek üzere gelmiştir. 159 madde
den; daha kesin kabul etmediğiniz, oylamadığınız 
49 maddeyi çıkardığımız takdirde, 110 maddeyi bu
güne kadar kabul etmiş olduğumuz meydana çıkıyor. 
17 Ağustostan bugüne kadar 17 gün geçirmiş bulu-
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nuyoruz. Bu 17 günde, günde ortalama 6 - 7 madde 
kabul edilmiş oluyor. 

Bundan sonra ne kadar madde görüşeceğiz?.. 
160 inci maddedeyiz, 200'e kadar 40 madde var. Ge
çici maddelerle, başlangıcı da bir madde olarak ka
bul edersek, 30 madde daha ilave etmemiz gereki
yor. 49 madde de Komisyondan gelecek, görüşece
ğiz; daha görüşmek mecburiyetinde bulunduğumuz 
madde adedi bu suretle 119 etmektedir. Yani, 230 
maddenin yarısından fazla. 

Geriye kalan zamanımız nedir?.. 
Değerli üyeler, bildiğiniz veçhile, Tasarının gö

rüşülmesine başlamadan evvel bir program yapmıştık. 
Bu programa göre 21 Eylül'de Tasarının görüşülmesi
ni tamamlamış ve kabul etmiş olacaktık. Bugüne 
kadar yapılan müzakereler sonunda, bunun mümkün 
olamayacağı görülmüştür. Bayrama kadar olan sü
reyi dikkate alarak; biliyorsunuz Bayram 27 Eylül' 
de başlıyor, 26 Eylül Pazardır. Bu ayın 25'ini he
def alarak bir süreyi mutlaka tayin edip, ona göre 
bundan sonraki görüşmelerimizi yapmamız gereki
yor. Bugünden itibaren (Bugün de dahil) ayın 17'sine 
kadar 9 gün zarfında biz bu 119 maddeyi tamamla
maya çalışırsak, 18, 19, 20 Eylül günleri, üç gün, 
(Cumartesi, Pazar, Pazartesi) yani 72 saat, ikinci gö
rüşmeden evvelki Tüzüğümüze göre vermemiz ge
reken aradır, bu üç günlük süreyi çıkardığımızda, 
geriye ayın 2Pi, 22'si, 23'ü, 24'ü kalıyor. Yani, 4 
gün. Dört günü ikinci görüşmeye hasrettiğiniz tak
dirde, ayın 25'inde de, pazar giriyor, 26'sında da 
bu hazırlığımızın, kabul ettiğimiz Tasarının Konseye 
1 Ekimde tevdii dolayısıyla iç hazırlıklara gün kalı
yor; 27, 28, 29, 30'uncu günler zaten Bayramdır. 

'Değerli üyeler; 
Bugüne kadar geçen zaman, israf edilmiş bir za

man değildir. Elbette Anayasa Tasarısını en geniş şe
kilde müzakere ederek, en mükemmel şekilde çıkar
ma arzusundan ileri gelen çok fazla konuşmalar ya
pılması dolayısıyla zaman geçmiştir; ama boşa geç
memiştir. Mutlaka bu Yasanın en iyi şekilde çıkma
sı bakımından gösterilen aşırı titizlik dolayısıyla sa
yın üyeler uzun konuşmalar, karşılıklı müzakereler ve 
pek çok sorular sormak zorunda kalmışlardır. Bu ba
kımdan, sayın üyelere ve Genel Kurulumuza atfe
dilecek herhangi bir kusur olamaz. Yalnız, bundan 
sonraki zamanımızda, 9 günde, günde 13-14 madde 
görüşmemiz gerektiğini, bilhassa bugün görüşmelere 
başlamadan evvel siz değerli üyelere arz etmek mec
buriyetini hissetmiş bulunuyorum. 
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Bugüne kadar tespit ettiğimiz ve uyduğumuz ça
lışma usullerinde herhangi bir değişiklik yapmamız 
mümkün değildir, çünkü bu usul yerleşmiştir, buna 
devam edeceğiz. Yalmz, bu usule devam ederken der 
ğerli üyeler önergeleri üzerindeki görüşmeleri dik
kat buyur duysanız hiçbir zaman 5 ıdakikada yapma
mışlardır, yapılamamıştır; hep 8 - 10 dakikayı bul
muştur. Bunda, sizlere duyduğumuz aşırı saygı do
layısıyla Başkan olarak bizlerin de kusur ve hata
mız olmuştur; bu, sizlere duyduğumuz saygıdan, 
konuşmalarınızı tamamlamadan kesme arzusunda bu
lunmadığımızdan. Bu itibarla bundan sonra bu 5 
dakikalık süreye çok değerli üyeler uymaya gayret 
ederlerse; çünkü, önerge okunmuştur, Genel Ku
rulun ıttılaına arz edilmiştir, bunun okunduktan ve 
arz edildikten sonra 2 - 3 dakikalık bir süre içinde 
açıklanması zordur; ama sizler gibi tecrübeli, derin 
bilgi sahibi, bir konuyu çok süratle toparlayabilecek 
imkâna, yine sahip, değerli şahsiyetlerin bunu yap
maları mümkündür. Evvela bunu istirham etmek du
rumundayım. 

önergelerden sonra, önergeler üzerinde söz isteyen 
sayın üyelerin yine bu 5'er dakikalık süreyi çok iyi 
değerlendirerek kullanmalarını, 5 dakikayı doldur
madıkları gibi, onun daha altında bir sürede konuş
malarını tamamlamalarım rica ediyorum. 

Sorulara gelince : 
Çok değerli üyeler, hepimiz görüyoruz ve bili

yoruz ki sorular, o 5 dakikalık normal görüşmenin 
çok çok üstüne çıkıyor, soru bir müzakerede yapılan 
görüşme şekline dönüşüyor. Soru, bir veya iki cümle 
ile sorulabilecekken, soruyu sormadan evvel, konu
nun geniş bir açıklaması yapılıyor ve ondan sonra üç 
kelime ile soru soruluyor. Bugüne kadar yapılan mü
zakerelerde görülmektedir ki, soruyu soran sayın üye
nin yaptığı geniş açıklama, umumiyetle Genel Ku
rul tarafından uygun karşılanmamaktadır. Çünkü, 
o sayın üyenin yapmakta olduğu açıklama, vermek
te olduğu izahat, belki daha evvel başka üyeler ta
rafından zaten açıklanmıştır, bir kere daha tekra
rında fayda yok. 

Ayrıca, bir konuda soru soran bir üyeyi, aynı 
konuda diğer üyelerin takip etmesi de büyük zaman 
kaybını icap ettiriyor. 

Bütün bu konularda göstereceğiniz büyük dik
kate inanarak, şimdiden çok değerli siz sayın üye
lere teşekkür ediyor ve maddeler üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, bir öne
rim olacak müsaade buyurursanız. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Efendim, biz burada 5 kişinin önerge üzerinde 

konuşması hakkında karar alırken, koşulların böyle 
gelişeceğini pek bilememiş idik. Acaba, Yüce Ku
rulumuz bir hususta kendi kendine bağlamak (ihti
yacını hisseder mi? Ben şöyle söyleyeceğim; biz za
ten konunun çoğunlukla anlaşıldığını görmekteyiz, 
bazen ikinci lehte veya aleyhte konuşan arkadaşları
mız, söyleneni çok az değiştiriyorlar veyahut aynı 
şeyi tekrar ediyorlar. Eğer gaye, isabetli bir sonuca 
varmak (ise, bir lehte, bir aleyhte konuşmak ve ko
nunun açıklanmış olması bence yeterlidir. Bu durum 
karşısında eğer Genel Kurulumuz uygun bulursa, 
bir süre için çalışmalarımızı hızlandırma bakımından, 
bir lehte, bir aleyhte konuşmayı yeterli görmeyi ve 
soru konusunda da; üç kişinin soru sormasıyla me
seleyi bağlamada Genel Kurulumuz yarar görür mü? 
Ben bu hususu sunmak istiyorum arkadaşlara. 

Saygılar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, müsaade buyurur
sanız, şu sizlere arz ettiğim hususlarda bugün öğleye 
kadar bir deneme mahiyetinde çalışmalarımıza eski 
usul üzerinde devam edelim. Öğleden sonra, eğer 
netice müspet olmazsa, Sayın Kırcalı'nın teklif et
tiği bu konuları Genel Kurula Başkanlık olarak ge
tirmeyi düşünmekteyim. Müsaade ederseniz hemen 
görüşmelere başlayalım. 

Değerli üyeler, 160 inci maddeden evvel, yeni bir 
160 inci madde teklifi vardır. Sayın Karahasanoğ-
lu'nun bu teklifle ilgili önergesini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı «Devlet Yüksek Koordinasyon 

Millî Kurulu» ile ilgili maddenin 160 inci maddeden 
evvel Anayasaya ilavesini arz ve teklif ederim. 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Devletin Yüksek organları, Millî Güvenlik Ku

rulu, Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu, 
Devlet Denetleme Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, 
TRT ve benzeri kurullarından oluşan «Devlet Yük
sek Koordinasyon Millî Kurulu» Cumhurbaşkanının 
Başkanlığında toplanarak; kısa, orta ve uzun vadeli; 
Devletin ziraî, sınaî, ekonomik, sosyal ve siyasî Millî 
hedeflerini tespit eder. 

Devlet Yüksek Koordinasyon Millî Kurulunun 
kuruluş işleyiş, yetki ve görevleri kanunla düzenlenir. 

IBAŞKAN -— Sayın Karahasanoğlu, arz ettiğim 
gibi çok kısa olarak lütfedersiniz. 
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Başkanlığın sık sık hatırlatmasını dâ lütfen bütün 
Heyetin, Genel Kurulun kabul buyurmasını tek tek 
üyelerden bilhassa istirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Karahasanoğlu. 
M. RAHMt KARAHASANOĞLU — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisimizin değerli üyeleri; 
Anayasa Tasarımızın tümü üzerinde yaptığımız gö

rüşmelerde de arz etmiş olduğumuz gibi; gerek nü
fus, gerekse ziraî, sınaî, ekonomik ve teknolojik yön
lerden gelişip, genişlemekte olan memleketimizde Dev
let Planlama Teşkilatımızın yaptığı planlar, hem za
man dilimleri itibariyle, hem yetki sahası bakımın
dan, hem de çeşitli kesimlerin plan ve uygulama prog
ramlarıyla, yeterli, devamlı ve bir ahenk içinde koor
dinasyon sağlayamadığı ve aynı zamanda değişen ik
tidar görüşlerinin etkisiyle de çok kere plan ve prog
ramının uygulanmasında aksamalar olduğu bir haki
kattir. 

Bu böyle olunca; hem Devlet hayatında bulun
ması zarurî olan devamlılık ilkesi ihlâl olmakta, hem 
de kamu ve özel sektör yatırımcılarmdaki güvence 
zaafa uğramaktadır. Bu itibarla, Devlet Planlama Teş
kilatımız kendi sahası içindeki çalışmalarını sürdür
meye devam etmekle beraber, Devletimizin, ziraî, sı
naî, ekonomik, sosyal, iç ve dış siyasî konularına ge
niş bir perspektif içinde bakabilecek ve hiçbir poli
tik etki altında kalmadan plan ve programların uy
gulanmasını sağlayacak en yüksek ve en yetkili bir 
kurula ihtiyaç bulunduğu görüşündeyiz. 

Cumhurbaşkanının Başkanlığında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı da dahil olmak üzere, Devle
tin en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün organ
larının başkan ve yönetim kurulu üyeleri toplanıp, 
2 yıllık kısa, 20 yıllık orta, ve en az 50 yıllık uzun 
vadeli planları yaparak Devletin millî hedeflerini tes
pit edecek Devlet Yüksek Koordinasyon Millî Ku
rulunun teşkili, memleketimizdeki bütün kuruluşların 
bundan böyle uyumlu çalışmalarını, hızlı kalkınmayı 
ve Büyük Türk Milletinin istikbale emin adımlarla 
ilerlemesini sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; izninizle burada bir 
lıususu da hatırlatmak isterim. IBüyük Atatürk'ün baş
lattığı ve Sayın Devlet Başkanımızın devamını iste
dikleri 2 yılda bir yapılması öngörülen iktisat kong
releri de, maddenin kuruluş kanununda diğer organ
lar meyanında düşünülerek birleştirilebilir. Bugün Yü
ce Meclisimize sunduğumuz önergemiz yüksek tasvip
lerinize hazhar olursa, inanıyoruz ki, Devlet idare
mizde mevcut dağınıklık giderilecek ve büyük bir boş
luk doldurulmuş olacaktır. 
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Takdir Yüce Heyetinizindir. En derin saygılarım- 1 
la arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan-
oğlu. 

Söz isteyen sayın üye?.. 
AKİF ERG1NAY — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. Aleyhte. I 
BAŞKAN — Buyurun, aleyhte Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, kuşkusuz bü

yük bir hüsnüniyetle yapılan bu teklif, aslında Türki
ye Büyük Millet Meclisinin vazifelerini neredeyse kıs
maktadır. Bu işleri yapacak olan, o yüksek işleri ya
pacak olan müstakbel Türkiye Büyük Millet Meclis
leridir. Kaldı ki, binbir organın bulunduğu bir mem
lekette bürokratik hareketler hiyerarşik birtakım çö
küntüler diyeceğim bu anlamda, memleketin idaresin
de düzgün bir neticeye varmaya pek imkân vermez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin fonksiyonlarına 
benzeyen fonksiyonları alacak olan böyle bir kuru
lun, bence faydası değil, zararı olur. Hem de kolay
lıkla da işleyecek bir mahiyette görmedim. 

Arz ederim, reddini düşünürüm. Teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Açıklamanız 
gayet kısa oldu. 

Evet, Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Takdir Yüce Kurulundur efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu 

Genel Kurulun takdirine bırakıyorlar. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikka
te alınması kabul edilmemiştir. 

160 inci maddeyi okutuyorum : 
F. Planlama : 
MADDE 160. — Ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmayı ve ekonominin tüm sektörleri ile ülkenin 
bütününde dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesini, 
ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini ya
parak bilinçli ve verimli şekilde kullanılmasını plan
lamak Devletin görevidir. 

Planda millî tasarrufu artırıcı, yatırım ve istih
damı geliştirici önlemlere ve yatırımlarda toplum ya
rarları ve gereklerine öncelik verir. 

Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 
Kalkınma planlarının hazırlanması, Türkiye Büyük 

Millet Meclisince onaylanması ve uygulanmasına iliş
kin usul ve esasları kanunla düzenlenir. 

Kalkınma planları, kamu kesimi için emredici; 
özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir. j 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili 
15 değişiklik önergesi vardır. Bu arada şunu da arz 
edeyim. Birbirine benzeyen önergeler olduğunda sa
yın üyeler lütfeder, «Benim önergemin aynıdır, ben 
önergemi alıyorum» şeklinde bir karar alırlarsa; ta
biî o sayın üyelerin takdirine bırakılmış bir konudur, 
bu da çalışmalarımızı kolaylaştıracaktır. 

Teşekkür ederim. 
Önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 160 inci maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilerek düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Önerilen madde metni : 
F. Millî Kalkınma Planı ve Devlet Planlama 

Teşkilatı : 
Madde 160. — İktisadî, sosyal ve kültürel alan

lardaki millî kalkınma, plana bağlanır. Millî kalkın
ma planları beşer yılı kapsar ve bütün kalkınma gi
rişimleri bu plana göre gerçekleştirilir. 

Millî kalkınma planında, millî tasarrufu artırıcı, 
yatırım ve istihdamı geliştirici önlemlere ve yatırım
larda toplum yarar ve gereklerine öncelik verilir. 

Millî kalkınma planı kamu kesimi için bağlayıcı, 
özel kesim için yönlendirici ve teşvik edici nitelik 
taşır. 

Gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, millî 
kalkınmayı gerçekleştirmeye elverişli kalkınma plan
larını hazırlamak amacı ile Devlet Planlama Teşkila
tı kurulur. Devlet Planlama Teşkilatı, bakanlıkların 
ve diğer devlet dairelerinin görev ve yetki alanına 
giren icraya ilişkin hizmetleri yürütemez. Bu teşkila
tın görev ve yetkileri, millî kalkınma planlarının ha
zırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasın
da ve planın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin ön
lenmesinde uyulacak esaslar ve alınacak tedbirler ka
nunla gösterilir. 

Orhan BAYSAL 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 160 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 

«Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlı 
biçimde gerçekleştirmek ve tüm sektörler ve bölgeler 
düzeyinde dengeli, uyumlu bir gelişmeyi sağlamak 
amacıyla, kaynakları en üst düzeyde değerlendirerek, 
bunları, kalkınma planları ile, toplum yararının ge
rektirdiği önceliklere yöneltmek Devletin görevidir. 
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Kalkınma planlarında, millî tasarrufu artırıcı, ya
tırım ve istihdamı geliştirici ve gelir dağılımında den
geyi sağlayıcı önlemlere öncelik verilir. Kalkınma gi
rişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

Kalkınma planları, kamu kesimi için emredici; 
özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Planla

ma» başlığını taşıyan 160 inci maddesinin, aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Planlama : 
Madde 160. — Ekonomik, sosyal ve kültürel kal

kınmayı ve ekonominin tüm sektörleri ile ülkenin 
bütününde dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesini, 
ülke kaynaklarının dökümünü ve değerlendirilmesini 
yaparak, bilinçli ve verimli şekilde kullanılmasını plan
lamak Devletin görevidir. Bu görevin ifasında, Dev
let Planlama Teşkilatı danışmanlık yapar.' Bu teşki
lat, icraî görev ifa edemez. Devlet Planlama Teşkilatı
nın kuruluşu, görevleri, çalışma usulleri kanunla dü
zenlenir. 

Planda, millî tasarrufu artırıcı, yatırımı ve istihda
mı geliştirici tedbirlere ve yatırımlarda toplum yarar
larına ve gereklerine öncelik verilir. 

Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştiri
lir. Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince onaylanmasına ve uygulanma
sına ilişkin usuller ve esaslar kanunla düzenlenir. 

Kalkınma planları, kamu kesimi için emredici; 
özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 160 mcı maddesinin ilk fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE Halil GELENDOST 
Paşa SARIOĞLU Turgut KUNTER 
A. Lâmi SÜNGÜ Aydın TUĞ 

Fehmi KUZUOĞLU M. Rahmi KARAHASAN-
OĞLU 

F. Planlama 
Madde 160. — Ülkenin bütününün, ekonomik, 

sosyal ve kültürel kalkınmasını ve ekonominin tüm 
sektörleri ile dengeli ve uyumlu bir biçimde gelişme
sini sağlamak; ülke kaynaklarının döküm ve değer
lendirmesini yaparak bilinçli ve verimli şekilde kul
lanmak; bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını çağdaş bilim ve teknolojilere uygun ha

le getirmek amaçlarıyla planlamak, desteklemek ve 
teşvik etmek Devletin görevidir. 

Meclis Başkanlığına 
160 inci maddenin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 160, Fıkra 1. 
İktisadî ve kültürel kalkınmayı,, iktisadî hayatın 

bütün kesimleri ile ülkenin bütünündeki dengeli ve 
uyumlu gelişmesini, ülke kaynaklarının değerlendiril
mesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planla
mak Devletin görevidir. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının «F. Planlama» (madde 160) 
kenar başlığının, «F. Kalkınma ve Planlama» olarak 
değiştirilmesini ve «Kalkınma girişimleri...,» ile baş
layan 3 üncü fıkrasının «Kalkınma girişimleri Devlet 
Planlama Teşkilatının hazırlayacağı ve izleyeceği bir 
plana göre gerçekleştirilir» şeklinde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Paşa SARIOĞLU özer GÜRBÜZ 
Ali DİKMEN Hayati GÜRTAN 

S. Feridun GÜRAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «F. Planlama» başlıklı 160 

inci maddesine yeni bir fıkra eklenmesini ve son fık
rasının daha vazıh ve daha tutarlı bir duruma geti
rilmesini öneriyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, saygılar sunarım. 
Madde 160 (Üçüncü fıkraya eklenecek) : 
Ancak, Türkiye'nin gerice kalmış bölge ve yöre

leri, kendilerine özgü sosyo - ekonomik nitelikleri 
doğrultusunda bölgesel planlarla geliştirilerek kal-
kındırılır. 

Kalkınma planları, kamusal kesim için kesinlik
le emredici, özel kesim için ise yol gösterici ve özen
diricidir. 

,Bu amaç ile kamusal ve özel kesim arasındaki 
sıkı bir işbirliği yapılır. 

Beşir HAMlTOĞULLARI 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 160 inci 

maddesinin 4 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

4 üncü fıkra 
«Kalkınma planlarını hazırlamak amacıyla Dev

let Planlama Teşkilatı kurulur. 
Devlet Planlama Teşkilatının görev ve yetkileri 

ile planların hazırlanmasında, yürürlüğe konmasın-
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da Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasın
da ve planların bütünlüğünü bozacak değişikliklerin 
önlenmesinde uyulacak usul ve esaslar kanunda gös
terilir. 

Fevzi UYGUNER ibrahim ŞENOCAK 
Rıfat BAY AZIT Turgut KUNTER 

Ethem AYAN 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «F. Planlama» kenar baş

lıklı 160 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının metinden 
çıkarılarak, bunun yerine «Devlet Planlama Teşkila
tının kuruluş ve görevleri, planın hazırlanmasında; 
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasında, 
yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değişti
rilmesinde gözetilecek esaslar ve planın bütünlüğünü 
bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlayacak ön
lemler kanunla düzenlenir.» 

Paşa SARTOĞLU özer GÜRBÜZ 
Mahmut AKKILIÇ S, Feridun GÜRAY 
Hayati GÜRTAN Ali DİKMEN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
TC Anayasa Tasarısının 160 inci maddesinin 5 

inci fıkrasındaki «Kamu kesimi için emredici» iba
resinin başına, 

«Devletin ekonomik gücü oranında - Elverdiği 
nispette-» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Halil AKAYDIN 
Sayın Başkanlığa 

Göıüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 160 inci 
maddesinin son fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 160 inci maddesinin son fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Aydemir AŞKIN E. Yıldırım AVCI 
«Kalkınma planları, kamu kesiminin altyapı ve 

sosyal amaçlı yatırımları için emredici, devletin eko
nomik amaçlı yatırımları ve özel kesim için yol gös
terici ve özendiricidir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 160 inci maddesine aşağıda

ki fıkranın eklenmesini saygı ile arz ederim. 
Fuat AZGUR 

Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş ve görev
leri, planın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, 
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uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek 
esaslar ve planın bütünlüğünü koruyacak tedbirler 
kanunla düzenlenir. 

Sayın Başkanlığa 
Planlama ile ilgili 160 inci maddeye ekteki fıkra

nın aynen veya redakte suretiyle yerleştirilmesi hu
susu müsaadelerinize arz olunur. 

İsmail ŞENGÜN 
Devlet yeterli bir ekonomik gelişmeyi gerçekleş

tirmek amacıyla; üretimde artış, istihdamda büyü
me, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi 
kapsayan temel ekonomik hedefler arasında, bir 
uyum gözeterek ekonomik hayatı düzenler. 

Kaynakların verimli ve gelirin adil dağılımını sağ
lamak Devletin görevidir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında 160 inci madde olarak yer 

alan «Planlama» maddesinin, ilgisi ve yeri dolayı
sıyla 148 indi maddeden sonra, 149 uncu madde ola
rak düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik öner

geleri okunmuştur. 
Sayın Komisyonun daha evvel bir isteği vardı; 

Sayın Meriç daha evvel bir hatırlatmada bulunmuş
tunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA RECEP 
MERİÇ — Bu madde ile ilgili değil efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Orhan Baysal, buyurun efendim. 
ORHAN BAYSAL — önergemi geri alıyorum 

efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 
Herhalde gerekçe, sizin önergenize benzer diğer 

önergeler var düşüncesiyle, tahmin ediyorum Sayın 
Baysal. 

Sayın öney buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Anayasa Tasarımızın 160 inci maddesinde be

lirlenen planlama vetiresini memnuniyetle karşıla
dığımı ifade etmek isterim. 

Bilindiği gibi, ülkemiz 19611 Anayasasıyla planlı 
ekonomiye girmiş ve 1961 Anayasasının 129 uncu 
maddesiyle, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
nın planla gerçekleştirilmesi İlke edinilmiştir. 

1982 Anayasa Tasarısının da aynı ilkeyi benimse
miş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve Sayın Ko-
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misyonumuzun bu ilkeyi oldukça ayrıntılı bir biçim
de kaleme almış olmasına da teşekkürlerimi sunu
yorum. 

Ben bu önergemde, konunun pratikte nasıl yü
rütüldüğünü dikkate alarak, tasarıdaki, maddeye ba
zı düzeltme ve düzenlemeler getirmek istedim sade
ce. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye, kaynaklan kıt, çö
zülmesi gereken sorunları ise pek çok olan bir ül
kedir. Bu nedenle, bir ekonomik kalkınma idaresi
nin her şeyden önce iki temel çizgisi veya iki temel 
amacı olmak zorundadır. 

Bunlardan birincisi; bu kıt kaynakları mümkün 
olduğu kadar artırabilmek. 

îkincisi de; artırılsa bile, çok muhtemelen yine 
de yeterli olamayacak olan bu kaynak ve imkânla
rı bir hiyerarşik sıraya koyup, toplum yararının ge
rekli kıldığı önceliklere göre, en uygun ve en iyi bir 
biçimde yöneltmek. 

Kaynaklar yönlendirilirken göz önünde tutulma
sı gereken bir diğer çok önemli husus da, büyük olan 
ülkemizde, bölgeler itibariyle mevcut bulunan denge
sizlikleri gidermek veya hiç olmazsa seviye farkını 
azaltıcı bir yöntem izleyebilmektir. 

O nedenle ben önergemin 1 inci bölümünde, bu 
amaçlan gözeten bir ifadeye yer vererek; («Sektör
ler ve bölgeler düzeyinde, dengeli ve uyumlu bir geliş
meyi sağlamak amacıyla, kaynakları en üst düzeyde 
değerlendirerek, bunları kalkınma planlarıyla top
lum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek 
devletin görevidir,» diye bir ifadeyi aldım. 

Önergemin ikinci kısmı ise, kalkınma vetiresini 
tanımlamaktadır. Bilindiği gibi, kalkınma, yatırım 
demektir. O nedenle, gelişme yolundaki bir ülkenin 
yatırım faaliyetlerine hız vermesi kaçınılmazdır, Ya
tırım ise, elbette tasarrufu gerektirir; yani kâfi öl
çüde yatırımı yapabilecek kadarlık tasarrufu sağla
mak zorunluluğundayız. Tasarruf ve yatırımlara ön
celik ve önem vermek, bir zaruret olarak böylece 
ortaya çıkmaktadır. 

Yatırımları artırdığımız zaman, elde edeceğimiz 
millî gelir artışını, «Bu pastayı nasıl dağıtacağımız?» 
sorusu ile bir arada düşünmek zorundayız elbette. 
Bu, sosyal devlet anlayışı içinde millî gelirin denge
li dağıtımı için çaba göstermek demektir. Dolayı
sıyla, tasarruf ve yatırım konularından sonra, gelirin, 
dengeli dağılımı faktörünü de kalkınma vetiresi için
de doğal bir gerek olarak almak durumunda kalıyo
ruz. 

önemli bir diğer unsur olarak da, istihdam mese
lesini görüyoruz. îş ve ekmek felsefesi içinde kal
kınma hamlesinin işsizlik sorununu hafifletici ted
birleri ve politikaları kapsaması gereğini de kabul et
mek gerekir. 

Bu nedenle, önergemin ikinci bölümünde de bu 
unsurlara yer vermiş bulunuyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Benim önergemden sonra okunan önergeler ara

sında, Devlet Planlama Teşkilatının maddeye dahil 
edilmesi önerilmiştir. Bunu tamamen destekliyorum 
ve o önergelere katılacağımı şimdiden bildiriyorum. 
Bu noktada hazırlanan yeni önergeler olduğunu bil
diğim için, ben meselenin sadece kalkınma vetiresi
ne ilişkin olarak «planlama» fikrinin Anayasa Tas
lağımızda nasıl yer alması gerektiğine ilişkin bir tek
nik önerge ortaya koymak istedim; yoksa, Planlama 
Teşkilatının da aynı biçimde tasarıda yer almasının 
kaçınılmaz olduğuna inandığımı burada ifade etmek 
isterim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Önerge üzerinde söz isteyen?.. Sayın Doğu bu

yurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Değerli planlamacı arkadaşım Öney'in vermiş ol

duğu önergenin lehinde konuşmak üzere huzurunuza 
geldim. 

Hakikaten, oturduğum yerden yazıyla zaptede-
bildiğim kadarıyla, Anayasada bulunması gerekir 
nezahette, açıklıkta ve kapsamlı olması yönünden 
doyurucu bir maddedir; dile getirilen madde. Bu ne
denle, bunun Yüce Kurulunuzca benimsenmesinde 
sanırım büyük faydalar vardır. 

Her şeyden önce, önceliklere, ekonomik konular
daki priyoritelere bir sıra verilmiştir bu maddede. 
Yatırımların tasarrufa dayandırılması ilkesi dile ge
tirilmiştir; millî gelirin dengeli dağılımı hemen hemet 
ondan sonra gelmiştir ve daha sonra da Türkiye'mii 
için can alıcı mahiyette önemi haiz, istihdam mese
lelerine yer verilmiştir. 

Bu maddenin, bilhassa Ekonomik Konseyin Çı
karılmasından sonra daha geçerli, daha mazbut, da
ha iyi bir madde olduğu kanısındayım. 

Yalnız, ne var ki, bir yerde Planlama Teşkilatı 
ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır; 1961 Anayasa
mızda Planlama Teşkilatıyla ilgili bir hüküm vardı. 
Bu nedenle, maddeyi daha mükemmel bir hale getire
bilmek için, Sayın Azgur kardeşimin vermiş olduğu 
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önergeyle birlikte oylanması halinde, sanırım çok da
ha güzel, Anayasada bulunması gereken güzellikte 
bir madde istihsali söz konusu olacaktır. 

Takdiri Yüce Kurula bırakır, saygılar sunarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Ay dar lehte', aleyhte?.. 
MEHMET AYDAR — Lehte Sayın Başkanım. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, birinci 

önergem değil de, ikinci önergem Sayın Öney'in 
önergesine benzer niteliktedir. Bu bakımdan kendi
sine katılıyorum. Bunu arz etmek istedim. 

-Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan benim de bir 

maruzatım var. 
Efendim, bendenizin de bir önergesi vardı mün-

hasıran* teşkilatla ilgili, Sayın öney'in önergesiyle 
birlikte mütalaa edilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aydar, 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
160 inci madde üzerinde verilmiş 15'e yakın öner

genin benzer yönleri, Komisyondan gelen metin içe
risinde yer almamış bulunmaktadır. Sanıyorum ki, 
Değerli Komisyon bu önergeler istikametinde bir 
düzenleme yapma ihtiyacını da duyacaktır. 

Sayın Öney'in önergesine katılmamın temel ama
cı, getirmiş olduğu madde metnindeki dengeli kal
kınma amacına yönelik ve temelde bölgelerarası 
farklılığı ortadan kaldıracak "millî plan bütünlüğü 
içerisinde, meseleyi bir kül halinde, ama sosyal ada
lete tam uygun düşebilecek bir düzenleme içerdiği 
için gönülden katılıyorum. 

.«Millî plan» fikri, demokratik ülkelerin, çoğul
cu demokrasiye inanmış ülkelerin gerçekten vazgeçe
meyeceği birer araçtır. Plan, ülke kaynaklarıyla ül
ke ihtiyaçlarını bir araya getirerek bir kalkınma mo
deli içerisinde, insanların refahını ve huzurunu artırı
cı tedbirler alma manzumesidir. 

Türkiye'nin 1961 Anayasasından sonra «plan» 
düşüncesine sıkı sıkıya sarılması da, kendi rejimiyle 
beraber yürüttüğü bu fevkalade önemli meselede, el
bette ki birtakım siyasî tercihler de söz konusudur. 
Geçmiş dönemde görev almış olan Cumhuriyet hü
kümetlerinin «plan» fikri üzerindeki siyasî tercihleri, 
ülkenin kaynaklarıyla temel ihtiyaçları arasındaki 
dengeleri bazen bozmuştur, 

Bu itibarla, yeni Anayasamızda «plan» fikrini 
tahkim edici, siyasî tercih meselelerinde üzerinde 
fazla oynanamayacak teknik bir konu biçiminde or
taya konulması zarurettir. Sayın Öney'in önergesinde 
de bu hususu gördüğüm için, kalben destekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Sarıoğlu ile Sayın Aşkın söz istediler; Sa

yın Sarıoğlu söz istiyor musunuz?.. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, söz is

temedim, yalnız önergeye katıldığımı belirttim. 
BAŞKAN — ifade ettiniz, tamam; teşekkür ede

rim. 
Sayın Aşkın lehte, aleyhte?.., 

AYDEMİR' AŞKIN — Önergenin aleyhinde Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR 'AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 

Meclis üyeleri; 
Şüphesiz, Türkiye'nin geçirmiş olduğu (20 seneyi 

aşkın plan tecrübesinden sonra ve Meclisimizin ge
nel eğilimi, Komisyonumuzun bu konuda getirmiş 
olduğu maddenin yapısı göz önünde tutulduğu za
man, elbette ki planın aleyhinde konuşmak mümkün 
değildir. Bu gerçeği hepimiz kabul etmiş durumda
yız. Aleyhinde olduğum husus planlama müessesesi 
değildir; planlama müessesesinin anlaşılmak istenilen 
şeklidir. 

Dikkat edilirse, Sayın öney'den sonra konuşan 
arkadaşlarımızın da önergeyi destekleyiş şekilleri bir 
arada değerlendirildiğinde ve önergenin kendisi dik
kate alındığında, plan; hükümetlerin dokunamayaca
ğı, hükümetlerin değiştiremeyeceği, hükümetlerin 
karşı çıkamayacağı teknik bir müessese şeklinde dü
şünülmektedir. Bu plan anlayışı yanlıştır. 

Türkiye gibi, hür demokratik sistem içerisinde 
kalkınmayı devletin ve özel kesimin bir arada piyasa
ya iştirakini sağlayan bir ülkede, kalkınma planların
da ayrıntıya ve müesseseleşmeye gittiğiniz sürece de
mokrasiyi zedelersiniz, ister istemez zedelersiniz; çün
kü siyasal partilerin tercihlerini sınırlarsınız. 

Nitekim Doğu ve Batıda, yani hür demokratik 
ülkelerdeki ve sosyalist merkezî plana yönelen ülke
lerdeki plan; her ikisi de plandır, ama birisinde par
ti teşkilatının; örneğin, sosyalist ülkelerde, önceden 
kendi parti tercihlerine göre, kendi temel tercihlerine 
göre yaptığı bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır, ihtiyaç
ların sırası vardır; plan, bu ihtiyaçların sırasına göre 
oluşturulur ve zorunludur. 
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İkincisi; demokratik ülkelerde ise, halkın eğilim
leri, ihtiyaçları ve bu kararların demokratik sistem 
içerisinde alınıp ve uygulanacağı göz önünde tutu
larak, mümkün olduğu kadar planlar birer ekonomik 
karar mahiyetini taşımayan; fakat hükümetlere alter
natifler sunan, o alternatifler arasında da siyasî or
ganın tercihlerini yansıtan ve bunu uygulamaya ak
taran planlardır. 

Dolayısıyla, Planlama Teşkilatını illa buraya ko
yalım iddiası; şüphesiz bir planlama teşkilatı olacak
tır, ama Planlama Teşkilatı Türkiyede acaba devam
lı olarak bir Müsteşarlık olarak mı kalacaktır?. Belki 
(ileride bir bakanhlk Olacaktır, belkü de birkaç bakan
lığın birleşmesiyle plana çok geniş bir kapsam veri
lecektir, belki de ayrı bir isim altında zikredilecektir. 

Dolayısıyla, kalkınma planlarının yapılması esas
tır, Türkiye'nin planla kalkınacağının söylenmesi ye
terlidir, bunun için de dengeli bir kalkınmanın sağ
lanacağının söylenmesi yeterlidir, bu kalkınmada ya
tırımlara veya tasarruflara öncelik verileceğinin, ağır
lık verileceğinin söylenmesi yeterlidir ve bunların 
hepsi de sanıyorum ki, Sayın Komisyonun getirmiş 
olduğu madde içerisinde vardır. Ben önergemde 
ufak bir noktanın değiştirilmesini Sayın Arkadaşım
la beraber istedim, sırası gelince o değişikliği plana 
işlerlik kazandırma bakımından savunacağım. 

Bu nedenle, planda ayrıntıya gidilmemesini, Ko
misyonun önerdiği şeklin çok daha Anayasaya uygun 
bir plan anlayışı olduğunu belirtmek istedim. 

Dikkatlerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Değerli üyeler; Sayın Azgur, Sayın Sarıoğlu ve 

Sayın Gözübüyük, önergelerinin Sayın öney'in öner
gesiyle birlikte mütalaa edilmesini istediler; kendile
rine bilhassa teşekkür ederim. 

Evet, Sayın Komisyonun bu dört önergeyle ilgili 
görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, çok teşekkür ede
rim; fakat şimdiye kadar sadece Sayın öney'in öner
gesini dinledik, diğerlerini okumadık efendim. Yal
nız Sayın Tülay öney'in önergesi hakkında görüşü
müzü arz edebilirim. 

BAŞKAN — Aynı önergeye katıldıklarına göre, 
bir önerge üzerinde gerekli açıklamayı yaparsınız. 

FUAT AZGUR — Katılmadık Sayın Başkanım; 
birlikte mütalaa edilmesini istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Birlikte mütalaa edilmesi, evet. 
(Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

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

Sayın Başkanım, evvela söze başlarken konumuz
la alakası olmamasına rağmen baştın beri size arz et
mek istediğim bir hususu Genel Kurula duyurmak 
istiyorum; Devlet Danışma Konseyi ile ilgili bütün 
hükümler Anayasa Tasarısından çıkartılmıştır; bu 
müesseseyi kaldırdık. (Alkışlar). 

Yani, l'l® inci maddeden 125 Jnci maddeye ka
dar olan kısım (118 ve 125 inci maddeler dahil ol
mak üzere) Anayasa Tasarısından bilinebilir, bu hu
susta bizim bir tasarımız yoktur. İsteyenler varsa 
benimseyebilirler; fakat Anayasa Komisyonu olarak bu 
hükümleri kesinlikle geri almış bulunuyoruz, mües
seseyi kaldırmış bulunuyoruz efendim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gelişmekte olan veyahut fakir bir ülkenin gelir 

kaynaklarını rasyonel bir şekilde kullanması ve ge
rekli yerlerde yatırımlar yapması ve gelirlerini bütün 
fertlerinin mutluluğu için sarf edebilmesi, kullanabil
mesi fikri, elbetteki tartışılmaz bir fikirdir ve bu gö
rüşü gerçekleştirebilmek için de, plan fikri, memleke
tin bölgelerinin ihtiyaçlarını tespit etmek, bu bölge
lerde yapılaoak yatırımları, sanayi tesislerini tespit 
etmek ve bunları kamuoyuna duyurmak, yatırım yap
ma imkânı olanlara fırsatlar vermek, onlara rehber
lik etmek fikri elbetteki tartışılmaz derecede kuv
vetli ve kendiliğinden ortaya çıkan bir fikir olarak bir-
çoklarınca kabul edilebilir. Ben de bu fikre taraftar 
olan bir arkadaşınızım. 

özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, his
sedilir derecede farklı olmasına rağmen, Fransa'nın 
İkinci Savaşın yaralarını «fMonnaıe Planı» ile sardı
ğını hatırlarız; ama buna mukabil, Batı Almanya 
plansız bir kalkınma sağlamıştır, bazı ülkelerde yarı 
plan fikri benimsenmiştir; fakat Türkiye'mizde 1961 
Anayasası düzenlenirken plancılık fikri kabul edil
miş ve bir teşkilat kurulmuştur ve bu teşkilata da 
Anayasada yer verilmiştir. 

Ancak ne var ki, üzüntüyle belirtmek gerekir ki, 
Plan Teşkilatının başına geçenler, iktidarlara kuman
da etemeye kalkmışlar ve kendi görüşleri istikame
tinde Devletin politikasını düzenlemeye veyahutta 
kendi görüşlerini Devlet politikası olarak kabul et
tirmeye uğraşmışlardır. (Bundan dolayıdır ki, Plan
lama Teşkilatı az zamanda itibardan düşmüştür. 

Bizim şimdi temennimiz, evvela bu maddeyi dü
zenlerken, 1961 Anayasasının plancılarının yahutta 
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ilk plancılarının düştükleri hatalara yeniden görev I 
alacak arkadaşlarımızın veya'hutrta bu göreve devam I 
edecek arkadaşlarımızın düşmemeleri; planın belki 
bir hükümetin kurmay heyeti olduğunu, hükümetin I 
tespit edeceği istikametler doğrultusunda memleketin I 
kalkınması için gelirlerin nasıl yerleştirilmesi, ne gibi 
yatırımların yapılması gerektiği, bunun sırası ve dü
zenini sağlamaktan öteye bir görevleri olamayacağı
nı bilerek ve bu bilinç içerisinde görevlerini yapma
larıdır. Sözlerime evvela bu temenni ile başlamak is
tiyorum. 

Şimdi, öney arkadaşımızın önergesine gelince; 
Sadece öney arkadaşımız değil, birçok arkadaşı- I 

mız bu madde ile ilgili yeni bir madde teklifinde bu
lunmuşlardır. Bunların esprisi, ruıhu hemen hemen 
birbirinin aynıdır; fakat aralarında hissedilir derece
de bazen paragraflara konulan bir cümle ile farklı
laşmalar belirmektedir. Bunların hepsini bizim bu 
Kurulda ayrı ayrı incelememiz bilmiyorum ne ölçü
de mümkündür; fakat bunların hepsini toplayarak 
bizim yukarıda Anayasa Komisyonu olarak incele
memiz daha güçtür; çünkü burada yapılacak bir tar
tışma hiç olmazsa IKurulun eğilimlerini ortaya ko
yacaktır. 

Arkadaşımızın birinci paragrafında ileri sürdü
ğü fikirlere hiçbir şey diyeceğimiz yoktur ve öyle 
sanıyoruz ki, biz de aynı şeyleri maddemizde belirt
meye çalıştık; ama buna mukabil ikinci paragrafın
da, «Gelir dağılımında dengeyi sağlayıcı önlemlere 
öncelik verilir» cümlesine katiyen katılamayacağımı
zı belirtmek isteriz. Evvela gelir dağılımında denge
yi sağlamak, her şeyden önce belki bir vergi sorunu- I 
dur ve onun burada yeri yoktur ve planlamada ge
lir dağılımında denge nasıl sağlanır? Planlamanın 
amacının da bu olmadığı kanısındayız. 

Baştan beri belirtmeye çalıştığımız gibi, plan bi
zim için her şeyden önce Devlette yatırımların na
sıl yapılması, hangi sırayla yapılması gerektiğini gös
teren bir çalışmadır. 

Bu maddeyle ilgili tenkitlerden bir kısmı da bir 
planlama teşkilatı kurulmasının Anayasada yer al
madığıdır. Biz planlamaya yer verdikten sonra, bu 
teşkilatın da doğal olarak kurulacağı görüşündeydik, 
Onun için sadece planlamanın temel ilkelerini belirt- I 
mekle yetindik; elbetteki bu temel ilkeleri gerçekleş
tirmek için bir örgüt kurulacaktı, bir teşkilat kuru
lacaktı. I 

Arkadaşımız Öney'in dediğim gibi, fikrine katıl
mamamız mümkün değil. İlk paragraftaki, «Türkiye' | 

I nin kaynakları kıttır, kıt kaynaklar ve imkânlarla 
I kalkınması mümkün değildir, bunun bir plana konma-
I sı lazımdır, planın çalışmayı hızlandırması lazımdır.» 
I Bütün bunların hepsine biz katılıyoruz ve sanıyoruz 
I ki, maddenin içerisinde 'bütün bunları koyduk, sade

ce «Gelir dağılımında dengeyi sağlayıcı önlemlere 
öncelik verilir» cümlesini koymadık. ıBu da dediğim 
gibi, bizim felsefemize ve görüşümüze aykırıdır. 

iBunun dışında arkadaşımızın metni için, önerge
si için ilave edecek bir şey yoktur. Elbetteki plan dü
zenlenirken toplum yararlan dikkate alınacaktır, top
lumun en iyi sonucu nasıl alacağı araştırılacaktır ve 

I bu şekilde hükümetin gösterdiği istikamette bir plan 
çalışması yapılacaktır. Bizim anladığımız plan anla
yışı budur. IBunu ilk ve son defa olarak açıklıyorum. 

I Bundan sonraki önergelerin ayrıntıları üzerine gire
ceğim; fakat biraz evvel de söylediğim gibi, önerge
lerin birçoğunu okurken, aşağı yukarı bizdeki espi-

I rinin, bizdeki temel ilkelerin benimsendiğini ve aynen 
madde halinde tekrar sunulduğunu gördük. Onun 

I içindir ki, seçmek hususunda büyük güçlüklerle kar-
I şılaşaoağımızı da arz etmek isterim. 

Sözlerime son verirken arkadaşımızın bu önerge
sine katılamayacağımızı üzüntü ile belirtir, hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
MAHMUT AIKK1LIÇ — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Planlama yalnız üre
timi artırmaya yönelik değildir; aynı zamanda Türk 

I Devletinin ve Türk Milletinin, tüm ülkenin sosyal 
planlaması da söz konusudur. Sosyal hayatın denge-
leştirilmesi ve eğitimin geliştirilmesi amacına yö
nelik planlar yapılmaktadır. 

Sonra bür cümle sarf ettiler: «Türikdıye'niın kay
nakları kıttır» dediler. Bağışlasınlar ben buna katıl
mıyorum. Acaba biz araştıramadığımız için, değer
lendiremediğimiz için mi kıt diyoruz, yoksa gerçek
te kıt olduğu için mi?.. Gerçekte kıt olduğuna katıl
mıyorum. Mutlaka bulamadığımız, değerlendireme
diğimiz için kıttır. Onu lütfen açıklamalarını rica 
ediyorum. 

'BAŞKAN — (Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI Efendini, Sayın Akkılıç'a çok çok 
teşekkür ederim. «Kıt» kelimesi benim değil, arkada-. 
şımızın gerekçesiydi, arkadaşımızın açıklamalarından-

| di. 
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MAHMUT AKKILIÇ — O zaman, ona da katıl
mıyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Rica ederim. 

Türkiye'nin gelirleri, imkânları dar dediğimiz za
man dardır. Gelirlerinin az olduğu kanaatindeyiz. Ya
ni, aslında biz sizle aynı noktadayız Sayın Mahmut 
Akkılıç. Türkiye'nin çok geniş imkânları vardır, sa
dece çalışmak gerekir ve bunun için de (Bir parantez 
açıyorum, hiçbir alakası yoktur) şahsen nüfus plan
lamasına karşıyım; Türkiye'de nüfus artmalıdır; o 
artan nüfusu besleyecek güce, imkânlara sahibiz; ye-
terki çalışmasını bilelim. 

Bu da ayrı bir görüştür efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Öney buyurun, sorunuzu sorun lütfen. 
TÜL AY ÖNEY — Sayın Başkanım, önce bir 

cümlelik bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızın açıkla

dıkları plan, yani devletin ekonomik yatırımlarını 
planlamak, Türkiye'deki planlama anlayışı değildir 
efendim. (Bahsettikleri plan, gelişmiş batılı ülkelerde 
uygulanan sadece bir ekonomik program, yatırımla
rın programlanması ve projelerin proğramlanmasıdır. 
Kendi ifadeleriyle Türkiye'de ekonomik, sosyal ve 
kültürel 'kalkınmanın planla gerçekleştirildiği ifadesi
nin içinde ve yine kendilerinin kabul ettikleri bölge
ler düzeyinde dengeli kalkınma, bölgeler arası uyum
lu kalkınmanın içinde gelir dağılımında da bir mik
tar dengeleyici bir politikaların yürütülmesi elbette 
vardır. 

Türkiye'deki planlama sadece devletin yapacağı 
birtakım yatırımların projelerini arka arkaya diz
mek değildir efendim. iBu 1961 'den beri de böyle de
ğildir ve 1982 Anayasa Tasarısıyla getirilen planla
ma da bu değildir zaten ve olamazda. 

O nedenle tmeralk ötmesinler, planlama oturup böy
le her türlü vergiyi koyacak, birtakım zümrelerden 
alıp, birtakım zümrelere kaydıracak; böyle şey
ler söz konusu değildir. Yatırımların bölgeler 
arası dağılımlı dağıtılması, birtaikım bölgelerin özel 
ihtiyaçlarına önem verilmesinin arkasından gelen 
doğal şey zaten gelirin mümkün olduğu kadar den
geli dağıtımının, dengeli olarak insanlara verilebilme-
sinin bir hareket noktasıdır ve bunun sağlanmasıdır. 

Bu konuda lütfen bir vuzuha kavuşalım efendim. 
ıBAŞKAN — ©uyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın arkadaşımıza sa
dece şunu hatırlatmak isterim. 

19ıöl Anayasasının 41 inci maddesinin ikinci fık
rasında, bizim anlayışımız içerisinde bir plan düzen
lenmiştir ve sözlerime başlarken açıkladığım gibi, o 
planlama teşkilatında Anayasa yürürlüğe girdikten 
sonra görev alanlar başka şekilde bir plan anlayışını 
memleketimizde uygulamaya koymak istemişler ve 
bundan da büyük tepkiler doğmuş ve belki çok usta 
hir demogogun elinde «IBiz, plan itemiyoruz, pilav 
istiyoruz» gibi, sözler ortaya çıkmıştır ve plancılıkla 
Türkiye'de otoriter rejim kurulma eyilimine gi
dilmiştir ve arz etmeye çalıştığım gibi, plan dairesinin 
başında bulunanlar hükümete kumında etmeye, hü
kümetin iktisadî programını, hiç olmazsa iktisadî 
programını düzenlemek arzusuna kapılmışlar, heve
sine kapılmışlardır. Tekrar ediyorum, bizim plancı
lık anlayışımız, böyle bir anlayış değildir, özgürlük 
düzeni içerisinde kamu kesimi için zorunlu, özel ke
sim için yol gösterici, aydınlatıcı bir nitelikte bir 
plandır.. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKJAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Soyer, buyurunuz efendim. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, müsaade

nizle İSayın Komisyon Başkanından bazı suallerim 
olacak. 

Evvela kendisinin planlama maksat ve amacı ne
dir, felsefesi nedir öğrenemiyoruz. Dar bir cümle içe
risinden bunun anlaşılması mümkün değildir. Ben 
çok merak ediyorum, kendisinin planlama fikri ve an
layışı nedir, lütfeder açıklarlarsa memnun olurum. 

Biraz evvel ifade ettiler; bir hususu sormak isti
yorum. Planlamanın amacında gelir dağılımının den-
geleşmesi konusuna burada «Katılmadıklarını» ifade 
ettiler ve bunu ancak ve ancak yalnız bir vergi unsu
runa bağlamak istediler. Aslında belki vergi, gelir da
ğılımının dengeli bir şekilde uygulanmasında bir un
surdur; ama tamamı ve bütünü değildir; bütünün bir 
parçasıdır. O bakımdan bu konuda da tam, açık ve 
net olarak görüşlerini öğrenmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, üçüncü olarak şunu sormak isti
yorum. 

Sayın Komisyon Başkanımız biraz evvel konuş
malarında «1961 Anayasasıyla ortaya konan plan fik
rinin yanlış uygulamalar getirdiğini, yanlış sonuç 
doğurduğunu ifade ettiler ve bunun ileriki safha
larında bu değişikliğe uğrayarak, ülkede plan fikrini 
âdeta «Plan yerine pilav» manasında demagogların 
eline geçirdiğini ifade ettiler. 

SJmdi ben kendilerine sormak istiyorum': Acaba 
gelir dağılımının dengeleştirilmesini kabul etmedik-
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lerine göre, kendileri de bu demagoglar gibi plan ye
rine, pilavı mı düşünüyorlar, onu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, buradaki bütün açık
lamalarımızda daima yüksek tahsil görmüş, kültürlü 
insanların seviyesinde olmaya çalıştık. Onun içindir 
ki... 

DÜNDAR SÖVER — Efendim, anlayamadım.. 
BAŞKAN — Müsaade ediniz dinleyelim efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Biz kendilerini dinledik efendim. 
Duymamışlarsa tekrar ediyorum: Ben buradaki 

açıklamalarımda daima kültürlü bir insanın seviye
sinde olmaya çalıştım ve öyle olmaya devam edece
ğim. 

Plan hakkındaki fikirlerimi burada, kürsüde açık
lıkla söyledim ve plan hakkındaki görüşlerimizi de 
Anayasanın maddesinde olduğu gibi, gayet açık şekil
de söyledik ve plana inandığımızı, Sayın Tülay öney' 
in belirttiği gibi, Batı Avrupa için geçerli olan bir 
plan anlayışına sahip olduğumuzu, hiç olmazsa yap
tığımız açıklamaların bir sınıf planlamaya bağlı ol
duğumuzu, inandığımızı gösterdiği ortaya çıkmıştır. 
Buna rağmen, sayın konuşucu arkadaşımız, yok siz 
de pilavcı mısınız vesaire diyerek, bence bu Kurulda 
söylenmemesi gereken bir sözle konuşmalarını bitir
miştir. Onun için, kendisine sadece, biraz evvel yap
mış olduğum konuşmaları hatırlatmak istiyorum. 
Dinlememişlerse efendim, tutanaklara başvursunlar, 
tutanaklarda cevabım vardır. Yüksek Kurul beni ge
rektiği gibi dinlemiştir, herkese ayrı ayrı minnettarım, 
herkese teşekkür ederim; fakat burada birbirimize da
ha başka türlü hitabetmek yolunu seçmemiz gerek
tiğine inanıyorum. 

1961 Anayasasından sonra plancılık fikri dejene
re edildi dediğim zaman, öyle uzaklara gitmeye lü
zum yoktu, ben isim zikretmek istemiyorum burada, 
kimlerin plan dairesinin başına geldiklerini ve kimler
le ihtilafa düştüklerini ve bundan dolayı da koalis
yonların nasıl çatırdadığını ve bu sırada bir demogog 
milletvekilinin de «Biz plan istemiyoruz, plav istiyo
ruz» diyerek ortalığı büsbütün karıştırdığını ve plan
cılık fikrini küçük düşürdüğünü üzülerek beyan et
tim burada. Bu sözlerim yeter derecede açıktır. (Biz 
kendilerini nasıl saygıyla dinliyorsak, onlar da lüt
fen dinlesinler, ondan sonra sual sorsunlar efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — ISayın Başkan; 
Sayın Komisyonun gelir dağılımının dengeli olu

şu ya da olmayışı hususundaki düşüncenin «Plan» 
maddesinde yansımaması lazım geldiği hususunu ifa
de buyurdular. Ancak, Türkiye'nin geri kalmışlığı ve
ya kalkınmışlığı için fert başına düşen millî gelirin 
başlıbaşına bir ölçek olduğu da ifade edilmelidir. Ben 
bu yoldan hareketle Sayın Komisyonun şu soruma 
lütfedip cevap verirlerse kendilerine teşekkür ede
ceğim. 

Fert başına düşen millî gelir, millî ölçekte 45 mil
yon insanımız için adil midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aldıkaçtı, bütün soruları aldıktan sonra 

mı cevaplayacaksınız? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Aşkın; çok rica ediyorum, soru

lar çok kısa olsun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım; 
Sayın Komisyon Başkanımıza şu soruları yönelt

mek istiyorum: 
'Kalkınma planlarının gelir dağılımını dengeleştir-

mek iddiasında olması ancak planın piyasa sistemle
rinin ikame edilmesiyle mümkündür. Nitekim, sosya
list ülkelerde gelir dağılımı planla sağlanır. Zira ora
da piyasa yoktur, fiyat hareketi yoktur. Fiyatlara gö
re yatırımların bölgesel veyahutta sektöre dağılımla
rı söz konusu değildir. Temel terc;he göre bir plan 
yapılır, ona göre hangi fabrikada hangi işçinin, han
gi sektörde hangi çalışanın ne ücret alacağı planla 
saptanır, öyle sanıyorum ki, Türkiye'de ne 1961 Ana
yasasını hazırlayanlar, ne de planları uygulayanların 
büyük bir bölümü, kalkınma planlarını piyasa eko
nomisinin yerine ikame etmeye çalışmamışlardır. Do
layısıyla bu ikisini birbirinden ayıralım. 

O halde Sayın Komisyon Başkanımızdan şunu 
soruyorum: Acaba Komisyon, planlama sistemini 
serbest piyasa ekonomisinin yerine ikame olacak bir 
müessese olarak mı düşünüyor yoksa ekonomik, sos
yal Ve kültürel kalkınmayı ve gelişmeyi sağlayacak 
bir esnek müessese olarak mı düşünüyorlar? Bu iki
si arasında Doğunun ve Batının planlama zihniyeti 
vardır. Biz bunu burada tescil etmek zorundayız. 

Plan hükümetlere ancak alternatif çözüm yolları 
önerebilir. Bunun böyle olması gerektiği Dördüncü 
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Plan uygulamasında açıkça görülmüştür. Dördüncü 
Plan hazırlanmıştır, stratejisi yazılmıştır; fakat hükü
metin verdiği emir uygulanmadığı için, o zamanın 
Planlama Müsteşarına rağmen, o zamanın sayın 
Başbakanı almış stratejiyi iki gecede kendisi yazmış
tır. Bu işte, planı piyasa ekonomisinin yerine ikame 
etmek iddiasıyla planı yönlendirici, geliştirici, düzen
leyici bir müessese olarak düşünmek arasındaki fark
tır. Lütfen bu konudaki görüşlerini Sayın iBaşkan 
açıklasınlar, daha rahat oylayacağız efendim. 

ıBAŞKAN — Sağolun efendim. 
Sayın Seçkin buyurunuz. 
HAYRIULLAH SEÇKİN — Sayın Başkanı din

ledim, sarfınazar ettim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları, buyurunuz. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 

önemli sorular var; ama Anayasa Komisyonumuzun 
sevimli Başkanına iktisadî terminolojiyle, teknik ter
minolojiyle bunları yöneltmek haksızlık olur diye çok 
basite indirgeyerek soruyorum kısaca. 

Batı dünyasının endikatif olan kalkınma planla
rı, zaten gelişmiş olan bu ülkelerin ortaya çıkacak 
sosyal ekonomik dengesizliklerini gidermenin etkin 
bir aracı olarak uygulanmaktadır. 

Şimdi Türkiye'mizde büyük iktisadî potansiyeli
miz var ve Türkiye bu iktisadîî potansiyellerine göre 
çok geridir; geri olmaması lazım. Onun için Türkiye' 
de iktisadî planlamada endikatif planlamayı tercih 
etmişizdir; tercihimiz budur, özel kesim ve kamusal 
kesim; Doğu ülkelerinin planı katiyen söz konusu 
değildir; değildir, ama ülkenin iktisadî potansiyelleri
nin tümünü saracak bir plana ihtiyaç vardır. Batının 
sadece dengeler sağlayacak planına değil, demek ki 
hem iktisadî kaynakların tümünü harekete geçirece
ğiz, Devletin vereceği direktiflerin ışığı altında, (Eski 
Anayasa da var) hem de bunların çıkaracağı denge
sizlikler, ki onlardan sadece birisidir gelir dağılımı 
ve sadece gelir dağılımını alarak da hiçbir yere gide
meyiz efendim; Anayasaya da girmez bu. Bu bir ma
kale konusudur; ama Anayasaya girebilecek planla
manın türevi olarak bunun da gerçekleşmesi lazım. 

Şimdi deyimle ilgili yönü sadece var; 1961 Ana
yasasını aynen kopya ediyor. Halbuki 1961 Anaya
sası, yepyeni bir kurum getirmiştir; Devlet Planlama 
Teşkilatı. Şimdi 1982 Anayasası buna ne ekliyor 
efendim?.. Hiçbir şey. Eğer yamlıyorsam bunu ce
vaplandırsınlar. 

Şimdi buna bağlı olarak ikinci ve son sorumu, 
açıklamasız olarak soracağım Sayın Başkanım. 

Türkiye'nin bir kere hem genel kalkınmasını ger
çekleştirmek için bölgesel planlamayı, kalkınmayı ele 
almamıştır; Sayın Başkan kürsüde söylediler de. Tür
kiye orta gelirli ülkeler arasında bile yeryüzünde 
Irak'ın bile gerisine düşmüştür, Yunanistan'ın bile... 
Orta gelirli 54 ülke arasında bile 33 üncü sırada yer 
alıyor. Bu bölgesel kalkınma sadece ülkenin tümü
nün kalkınmasını kanamaya uğratmıyor, ülkenin mil
lî birlik ve bütünlüğünün bile gerçekleşmesi buradan 
geçtiği için, Anayasanın bu maddesinde bununla il
gili herhangi bir şey niçin eklememişlerdir efendim? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Soyer, cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Yal

nız bir çekişmeye mahal vermeyecek ölçü içinde ri
ca ediyorum, lütfen. 

DÜNDAR SOYER — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Komisyon Başkanı, sözlerine başlarken bir 
cümle söylediler; «Bütün bu görüşmelerimi belli bir 
kültür seviyesinin üstünde olan kimselere hitap ede
rek yaptım» dediler. Bu cümleyi duymadığımı kabul 
ediyorum, işitmediğimi kabul ediyorum. 

Ancak, kendilerinden sorduğum soruların cevabı
nı alamadığımı da tekrarlamak isterim. Ben, kendile
rine tekrar şu sorularımı tevcih ediyorum. 

Dengeli gelir dağılımı konusundaki düşünceleri 
nedir? Plan fikri içerisinde bu yatar mı? Nüfus plan
laması konusundaki görüşü açık olduğuna göre, bu
nun her ikisini bir ekonomik planlamanın ve geliş
menin içerisinde nasıl değerlendiriyorlar, çok merak 
ediyorum. Bu sorularımın cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soyer. 
Sayın Öney yeni bir soru mu efendim?.. Buyuru

nuz. 
TÜLAY ÖNEY — Soru değil Sayın Başkanım, 

bir cümle arz edeceğim. 
Şimdi Genel Kurulumuzda yanlış bir intiba yara

tılmıştır efendim. Planlama Teşkilatı Müsteşarlarının 
Başbakanlara karşı geldiği ve o nedenle bir başbaka
nın oturup iki gecede strateji yazmak zorunda kal
dığı ifade edildi. Bu, aslında bir ölçüde doğru olmuş 
olabilir. 

Bir kanun maddesi okuyacağım sizlere efendim. 
«Uzun vadeli plan, Bakanlar Kurulunca kabul edilip, 
Bakanlar Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Tür
kiye Büyük Millet Meclisince onaylanmak üzere Baş
bakanlık tarafından Millet Meclisi Başkanlığına su
nulur.» 77 sayılı Kanunun birinci maddesi; Planla-
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rın Uygulanması Kanununun. Yani bir plan veya bir 
yıllık program Bakanlar Kurulu kararnamesi haline 
gelmeden; beş yıllık plan ise, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince onaylanmadan yürürlüğe giremez. Binaen
aleyh, Genel Kurulumuz lütfen zannetmesin ki, Plan
lama Teşkilatı oturur, oradan bir sürü doneleri çı
kartır, bunlar uygulanacaktır der ve hükümetler pe
rişan bir halde eyvah bunu nasıl uygulayacağız diye 
sıkıntı içine düşer... Böyle bir şey yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, müsaade buyurur
sanız buradan kısaca cevap vermeye çalışayım efen
dim. 

Sayın Aydar arkadaşımız, millî dağıtım aritmeti
ği sorununa değindiler. Sayın Soyer de dengeli gelir 
dağılımı sorununa değindiler. Bu hedefler planlamay
la doğrudan doğruya değil, dolaylı surette varılacak 
hususlardır. Yani Türkiye'de bugün elbette ki vatanı
mızın her tarafında gelir, insan başına düşen gelir, 
bölgelere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bir 
planlama yapılırken, Devletin gelir imkânları ve ya
tırım imkânları ele alınarak, nerelerde özendirici ya
tırımlar yapmaya yönelmesi gerektiği ve bu özendirici 
yatırımlar yapılarak az gelişmiş bölgelerin, geride kal
mış bölgelerin nasıl kalkınabileceği ve kalkınması bir 
hedef olarak gösterilerek elde edilecek gelirlerle o böl
gedeki insanların yaşayış seviyelerini artırmak, sos
yal devlet ilkelerine değil, basit bir liberal devlet, il-
(kel ıbir iberal devlet 'anlayışı içerisinde de mümküın-
dür ve gereklidir. 

Binaenaleyh biz, bu konuda hiçbir zaman dengeli 
gelir dağıtımı kavramının Anayasanın içerisine, plan
lamanın içerisine bir hedef olarak konması fikrinde 
değiliz. Bilmiyorum cevabım sizleri tatmin edebildi 
mi? 

Sayın Hamitoğulları arkadaşımıza da teşekkür ede
rim; çok isabet buyurdular benim anlayabileceğim bir 
seviyeye imdier. Tabüî çok doğru, tasan daima konuş
tuğu insanların seviyesine inmesini bilmeli ki, anlaşı-
labilsin. Ben ne bunu daima yapmaya dikkat ettim 
hayatımda. (Alkışlar) 

Yalnız şunu söylemek isterim ki, 'Batı dünyasında 
bugün planlama sandığınız gibi, yaygın değildir; plan
lama hareketi Batı dünyasında sizin anladığınız ma
nada ve bizim anladığımız manada, benim anladığım 
manada dahi durmuştur. Söze başlarken de arz ettim, 
Fransızlar İkinci Dünya Savaşından sonra sadece 

Mone planı yapmışterdı, o plana göre bir kalkınma 
düzeni sağladılar ve kalkındılar. Buna mukabil bir 
mucize olarak gösterilen Batı Almanya plansız bir 
şekilde; fakat Erhard isimli bir maliyecinin, ister bü
yük bir deha olsun yahut usta bir maliyeci olsun, ne 
olursa, ölsün, Şaih'dan sonra gelen en büyük maMyed 
olsun, ne olursa olsun, onun yönetimi altında kalkın
malarını plansız olarak, hiçbir plana dayanmadan 
gerçekleştirdiler. 

Bizim ise, plana dayanmamız gerektiğini ve bizim 
plana ihtiyacımız olduğunu sözlerime başlarken kür
süden açıkladım; fakat bu planın hiçbir şekilde sos
yalist ülkelerde olduğu gibi, artık soruyu daha ileri 
götürdünüz, zorla buraya getirdiniz, daha açıklıyo
rum; 1961 yılından sonra Plan Teşkilatında görev 
alan arkadaşların hükümete, bütün kamu sektörlerine 
ve özel sektöre emredici nitelikte planlar yapacaktan, 
yapma iddiaları bu memlekette plan fikrini çürütmüş
tür; çünkü bu memleketin temelimde özgürlük, hür
riyet fikri vardır ve hürriyet düzeni içerisinde kal
kınma fikri vardır ve bu fikir de esasen 1961 Ana
yasasını hazırlayanlarca gayet kuvvetle benimsenmiş
tir, çünkü planın demokratik sistem içerisinde Türki
ye'nin kalkınmasını sağlamak amacına yönelik olduğu 
belirtilmiştir. 

Eğer bu bir gericilikse, gericiliği kabul ediyorum, 
aynı fikre sahibim. 1961 Anayasasının getirdiği plan
cılık fikrine sahip olarak bu metni düzenlemeye ça
lıştık, ona da bazı açıklıklar getirmek istedik. Sanı
yorum ki, bu açıklamalarımla Sayın Aydemir'in de 
sorularını kısmen cevaplandırmış oldum. Bizim anla
dığımız plancılık tek başına devlete, yukarıdan aşağı 
bütün devlet faaliyetlerinin bir örgüt tarafından dü
zenlenmesi, yapılması değil, kamu sektörü için mec
burî olabilen; fakat özel sektör için yol gösterici ni
telikte ve demokratik bir düzen içerisinde insanların 
yatırımlarını planın gösterdiği ışıklar altında serbestçe 
yatırabilecekleri, yapabilecekleri bir düzen içerisinde 
kalkınmadır. 

Bu düzen içerisinde plan bölgeler içinde tercihler 
yapabilir, bu plan içerisinde, bu plan bölgelerin ba
zılarını diğerlerine göre imtiyazlı kılabilir, işte ora
lara yatırımlar akar ve yatırımların oraya akmasıyla 
birlikte orada kalkınma olur, oradaki fert başına dü
şen gelir artar. Bizim anladığımız ilkel, çok bilimsel 
olmayan ekonomik anlayış budur. Saygılarımla suna
rım efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
RECAİ BATURALP — Çok kısa bir sorum var 

Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Hay hay lütfedin sorun, mümkün 
mertebe kısa olmasını rica edeyim. 

RECAÎ BATURALP — 12 Eylül öncesi geldiği
miz ekonomik durumda Planlamanın dinlenilmeme-
sinden mütevellit, hükümetlerin başıboş istedikleri şe
kilde yatırım yapmaları sebep olmamış mıdır? Bugün 
Türkiye'nin her yerinde toprak üzerinde terk edilmiş 
beton yığınlarında son hükümetlerin hiç dahli, tesiri 
olmamış mıdır? Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Baturalp bana biraz siyasî bir 
soru sordunuz; fakat soruyu cevaplandıracağım : 

Sözlerime başlarken de anlattım, dedim ki; be
nim için gayet gerekli olan ve memleketimiz için 
çok yararlı olduğuna inandığım plancılık müessesesi, 
plancılık fikrinin ilk başta gelenlerin bunu, bu fikri 
kötüye kullanmaları sonunda plancılık itibardan düş
müştür, plan örgütü ikinci plana gitmiştir ve hiç 
dikkate alınmamıştır ve bundan dolayı dedim temenni 
ederim ki, yeni getirdiğimiz düzen içerisinde, 1982 
Anayasasının ışığı altında plan fikri yeniden önem 
kazanır, benimsenir ve uygulanır. Bu açıklamayı yap
tığıma göre, 12 Eylül öncesi hakkındaki fikirlerimi 
de dolaylı surette arz etmiş oldum. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Öney'in önergesiyle bir

likte mütalaa edilmesi düşüncesiyle Sayın Azgur, 
Sayın Sarıoğlu, Sayın Gözühüyük'ün önergeleri de 
var, birbirine yakın önergeler olduğu için birlikte 
mütalaa edilmesini arzu etti sayın üyeler, bu öner
gelerin hepsine katılmadığınızı mı ifade ediyorsu
nuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, söz başlarken, ilk de
fa söz verdiğiniz zaman açıkladım, diğer üç öner
geyi okumadım, hepsi aynı diyorsunuz, eğer hepsi 
aynıysa, (buyurduğunuz gibiyse, Genel Kurul da 
böyle düşünüyorsa bizim planlama maddesinin bü
tün bu fikirleri ihtiva ettiği kanısındayız, sadece yap
tığım tenkit dışında, onun içindir ki lüzumsuz görü
yoruz efendim, kabul buyurülmamasını rica ediyo
ruz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Önergemle ilgili bir ısorum 

var? 

BAŞKAN — O zaman önergenizi ayrı oylatahm 
zaman kazanmış oluruz. 

FUAT AZGUR — Yalnız efendim, Sayın Anaya
sa Komisyonumuzun Başkanı konuşurken bir nebze 
dokundular benim önergeme de onun için soru sor
mak ihtiyacını duyuyorum izin verirseniz? 

Efendim, Sayın Başkanımız dediler ki, esasen 
maddenin içerisinde teşkilat unsuru vardır, yani ay
rıca Planlama Teşkilatının Kanunundan bahsetme
nin gereği yoktur, çünkü bunu yapacak olan mut
laka bir teşkilata ihtiyaç vardır diye buyurdular. Me
sele bir açıklık getirmek bakımından teşkilat kanu
nundan bahsetmenin bir mahzuru olur mu acaba onu 
sormak istiyorum efendim? 

BAŞKAN — Sayın Azgur, daha sonra gelecek 
önergelerde okunacak ve değerlendirilecek önergeler
de planlama teşkilatının konmasıyla ilgili önerge 
var, onlar değerlendirilirken bu konu görüşülecektir. 
Esasen sizin önergeniz de planlama teşkilatının kon
masına dair bir teklifiniz yoktur. 

FUAT AZGUR — Hayır efendim odur, benim 
önergem münhasıran odur efendim. 

BAŞKAN — Evet sizin önergenizde de var. O 
halde sizin önergenizi ben planlama teşkilatının ko
nulmasıyla ilgili önergeyle birlikte değerlendireceğim. 

Değerli üyeler; 
Sayın öney'in önergesine ve diğer iki sayın üye

nin önergelerine Anayasa Komisyonu katılmıyor. 
Dikkate alınmasının oylarınıza sunuyorum:: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergelerin dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Uzunoğlu, buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Öney'in önergesinin kabul edilmesinden 

sonra, çok kısa olarak izahta bulunmak istiyorum 
ve bir bakıma önergemin, Sayın Öney'in önergesi
nin tamamlayıcısı olduğunu belirtmek istiyorum, 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Ekonomik hayatımızda planların ve programların 

hazırlanmasında görev üstlenmiş bulunan Devlet 
Plânlama Teşkilâtından, Anayasa Tasarısında söz 
edilmemiş olmasını, büyük bir noksanlık olarak mü
talaa etmekteyim. Malumlarınız bulunduğu üzere, 91 
sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Devlet Planlama 
Teşkilâtının, hükümetin danışmanı olarak istişari gö
rev ifa etmesi lâzım gelmektedir. Oysa, Devlet Plân
lama Teşkilatı, uygulamada devamlı şekilde icrai 
fonksiyon ifa etme durumunda ve eğiliminde bulun
maktadır: 

764 — 



Danışma Meclisi B : 146 

Bu ise, 'bu kurumun kuruluş kanunu ile çelişki 
arz etmektedir. Kanaatımızca, Devlet Planlama Teş
kilatına Anayasa kurumu olarak Anayasada yer ve
rilmeli ve bu kuruluşun icrai görev ifa etmesini ön
lemek bakımından sadece hükümetin danışmanı du
rumunda istişari görev ifa etmekle yükümlü bulun
duğu kesinlikle vurgulanmalıdır. 

Bu suretle Devlet Plânlama Teşkilâtına uygun 
biçimde çalışan bir statü verilerek Ikuruluş, mevzu
atla belirtilen yerine oturtulmak lazım gelmektedir. 
©enim önergemde vurgulamak (istediğim husus, bi
rinci fıkraya ilave şeklinde idi ve aynen okuyorum ve 
onunla yetiniyorum. 

Birinci fıkranın sonunda «Planlamak Devletin gö
revidir»; dendikten sonra «(Bu görevin ifasında Dev
let Planlama Teşkilatı danışmanlık yapar. Bu teşki
lat, icrai görev ifa edemez. Devlet Planlama Teşki
latının kuruluşu, görevleri, çalışma usulleri kanunla 
düzenlenir.»! 

Saygılarımla arz ederim, takdirlerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi ile ilgili söz isteyen 

sayın üye? Yo!k. 
Sayın. Aldıkaçtı; 'Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz; dikkate alınması 

şeklinde mi oylayacağım?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bvet, dikkate alınması şeklinde. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Uzunoğlu'nun 

ve Sayın Azgur'un Plânlama Teşkilâtı ile maddeye 
konulması ile ilgili önergeleri var. Bu önergelere 
Anayasa Komisyonu katılıyor. Dikkate alınmasını 
'aylarımıza sunuyorum. Kabul edenler^. Kabul etme
yenler... Önergelerin dikkate alınması kabul edilmiş-
tir 

Sayın Sarıoğlu, Sayın Dikmen, Sayın Özer Gür
büz, Sayın Güray, Sayın Gürtan'dan yalnız Saym 
Dikmen burada; 

Sayın Dikmen müşterek vermiş olduğunuz bu 
önergeyi açıklayacak mısınız? 

ALİ DİKMEN — Önergeyi geri alıyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları önergenizi açıklayacak mısı

nız? 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. j 
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BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 
değerli arkadaşlarım; 

Verdiğim önergede, Anayasamızın planlamayı dü
zenleyen 160'ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına, ya
ni «Kalkınma girişimleri bu plana göre gerçekleşti
rilir.»! ibaresinden sonra; şu fıkranın eklenmesinde 
(büyük 'bir zorunluluk olduğuna kaniyim, izninizle 
önce onu okuyayım. Eklenmesi gereken kısım şu: 

«Türkiye'nin gerice kalmış bölge ve yöreleri, ken
dilerine özgü sosyo-ekonomik nitelikleri doğrultu
sunda bölgesel planlarla geliştirilerek kalkındırılır.». 
Bir de son fıkrasına şu kısmın eklenmesi gerektiğine 
kaniyim. «1961 yılında Türkiye'ye gelen planlamada 
görülen aksaklıkları, yetersizlikleri aynı felsefe için
de kalarak yürütmenin gereği olarak, kalkınma plan
ları kamusal kesim için kesinlikle emredici, özel ke
sim için ise, yol gösterici ve özendiricidir. Bu amaç 
ile kamusal ve özel kesim arasında sıkı bir işbirliği 
yapılur.» 

Şimdi bunun gerekçelerine kısaca izninizle gir
mek istiyorum. Tabiî takdir ederseniz ki değerli ar
kadaşlarını; Türkiye'de gerice kalmış bölgelerin kap
samı ve özellikleriyle genellikle Kars ile Maraş hat
tının gerisinde kalan ve 19 il ile 144 ilçeyi içeren 
bölgelerimizin özelliklerini ve kalkınma potansiyelle
rini analiz etmek imkânına sahip değilim. Bu yöre
lerimizin, Türkiye'mizin genel ekonomisine getirdiği 
büyük 'katkıları da analiz etmek imkânında değilim. 
Mahalli potansiyellerin harekete geçirilmesi bakımın
dan Türkiye'ye özgü olan değerli unsurları da gele
neklerimiz, olanaklarımız, tarihimizin güçlü kaynak
larından gelen özellikleri de maalesef belirtmek im
kânına sahip değilim beş dakika içinde. Yalnız şunu, 
izninizle arz etmekle yetineyim. 

Bir kere, Türkiye'mizin genel kalkınması, Türki
ye'min layık olduğu yere gelememesinin temel neden-
lerijıden biri, iktisadi bütün potansiyellerini harekete 
geçiremeyecek bir plana sahip olmasıdır. Planlama, 
potansiyellerimizi kucaklayıp kalkındırabilecek nite
likte olamamıştır. Bunların nedenlerine 'burada gir
mek imkânı yoktur. 

iBu gerice bölgeler Scaİkınomadığı içim kailıkındıola-
nradığı için, Türkiye'min genel kalkınması burada 
kanlamaya maruzdur, bu bir. Bu bölgeler, ekonomik 
ve sosyal balkımdan kalkındırıl'amadığı için ve kal-
kındırilamadığı takdlirde, millî 'bir görev ol'aıraık söy
lüyorum, Türktiye'miziın; arzu ettiğamfe mliiî birilik 
ve 'bütünlüğünü de gerçelkıleştinmek mümkün değil
dir. Dışarıdan yapıiacak tafariıkteri etkisiz kılımıak 



Danışma Meclisi B : 146 8 . 9 . 1982 O : 1 

mümkün değildir; çünkü içeride bunların çiımlenıme-
sline hazır vasıtalarım oluşmasına göz yumar oluruz. 

IBunu belirttikten sanıra, şu anda uygulanmakta 
alıan kalkınırnıa modellerimizin temel yalklıaşınmı değer
li arkadaşlarım; 'biraz önce çok değeırlli Başkanıma 
bir soru yöneltirken çak samimî idim, bunların (mo
deli tamamen mıalkro büyüklükler arası dengelileri sağ
lamaktan ibarettir. Yani kısaca, üretim, yatırım, tü-
ketim ve stok gibi büyüklükler arası bağlantıları sağ
lamayı amaçlamaktadır ve malesef HraM Damar 
modelimin biır yansımasından başka bir şey değildir. 
Sektarlerarası gelişmeyi sağlayacak, bunun türevi 
alarak da bölgesel yörderiımiiz kalkınacak. Bu yak-
lıaşımlk geçen 20 yılın dla kesin bir şekilde kanıtladı
ğı gibi, gerice bölgelerimizin kalkınması mümkün de
ğildir. 

Şimdi diyorum, Sayın 'Baışikanımıa, Komisyon üye
lerime ve değerilti arikadaşlanıma saruyoruırn; bu gerî-
oe IkaJUmuş bölgelerimiz kendi özelliklerine, bilimsel 
deyimi 'ile söylüyorum, etnosanıtrik özeliklerle ara
daki yöresel 'imkânları Devletin ekleyeceği imkân
larla birilikte ele almazsak, oraya özgü fcallkınına plan-
lliarı yapmazsak bumlaırı kalkındırmak maalesef müm
kün değildim 

O nedenle bu maddenin». eklenmesi gerekir ki, 1961 
Anayasasına gelen planın eksikliklerini de kapata-
'biffleliım. Onu günümüzün koşularıma adapte edebi
lelim. 

ıSon fıkra ille. ilişkili olarak kasaca, şimdi «Kamu
sal keşlim için ©mrediciı» diyor. Gördük ki kamusa! 
kesim, kendilerime verilen direktifleri uygulamadığı 
zaman, hiçbir şekilklie muaheze edıilmiyor ve kamu
sal kesimi için emredici olmamıştır bu plan. Onun 
için Anayasaya «Kesimlikle emredici» hükmünü ko
yarsak, 'kamu kesimi kendisine verilmiş olan bu gö
revleri yerine getirmediği zaman sorumluluk altına 
gireceğinden, onu daha kolaylıkla uygulamaya yöne
lir., 

«Özel kesrin için de özendirici» diyoruz. Simdi, 
özeli keskim planıın hazırlığına sadece alt. komisyon
larda katılıyor; ama alt komisyonlarım bir etkisi ol
madı Smı hep bM'voruz. Onun için planın hazırlık 
aşamalarına özel kesimi de mutlaka toaıtmiıak ve arz 
ettiğ:ım sekilide, Türkiye'nim bütün iktisadî patan-
siyeftıni kucaklayacak bir plan hazırlamak için, bu 
işbirliğini keskıfkDe 'Mr direktif olarak Anayasaya it
hal ©temekte büyülk zorunlknlıulk varıdır. 

Bu kadar kısa bir zaman' içerisinde daha faz-
lıâsını söylemek mümkün değildir; 'ama Yüce Tak

dirlerinize duyduğum büyük güvenle konuşmamı 
noktalıyor, derim saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

AKİF ERÖİNAY — önergenin llehinde Sayın 
Başkan. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Aleyhinde efen
dim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Lehinde Sayın Baş
kan. 

[BAŞKAN — Peki efendim., 
Buyurun Sayın Erginay.; 
AKtF ERGİNAY — Sayın ©aşkan, çeşiıtlii' 

leketterdie örnekleri olan bir hususu Sayın Hamıitoğut-
I'arı die getöırmiş 'bulunuyor, 

(Bu memleketimizin en büyülk sıkıntısından bi
risi, Doğu bölgelilerimin geri kalmışlığını blir itürlü or
tadan kaldıramamaktır. Bir örnek vermek isterim; 
ttallyanlarıni Meıtrocoırnu cenup kısmını geliştirmek 
için Po ovasraa karşı 1954 - 1963 yilara için 10 yıl
lık bir program yapmışlardır. Bu, özel mahiyette bir 
programdır ve gelişmiş olan Kuzeyin karşısında 
Gütmeyin de geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuş
tur ve bunu 10 yıl müddetle İtalyanlar uygulıamıyardır, 

ıŞimdi, HamitoğuMıarı'nın bu anliaımdaki teklifi 
'bu kısım için kabul edilirse, tahmin ederim, ümit 
ederim İki, Doğu bölgelerine bir özellik göstermek su
retiyle 'belirti biır müddet içjin ve ayrı programlar ya
pılmasa hallinde erişilmek isteneni gayeye daha ça
buk erişilir ve bu plan' bakımından genel planın içe
risinde kalmasında yine erir, gider; ama özel- bir 
plan, 10 yılık, 15 yıllık sekinde bu Planlama Teş
kilatı 'bunu deruhte ederse, zannederim bu büyük da
vamız, Şarık'ımızın memleket realitelerine uygun bîr 
hale getirilmesi bakımımdan iktisadî ve sosyal anlam
da büyülk faydalar sağl)aır< 

©unu belirtmek ve Hamitoğuiarı'nım o kısım 
teklifimi desteklemek istiyorum. 

Teşekkür ederim^ 

IBAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Erginay. 
iSayın Gürel, buıyuırun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkâ-

ikan, muhterem arkadaşlarımı; 
Plana karşı gelmek mümkün değil ve PlanÜama Teş

kilatı elindeki geniş iımlkânîarını Türikiye'nin gerek
lerine uygun olarak, değerlendlirıerek bu planları 
yapmaktadır. Binaenaleyh, hangi bölgede, hangi 
kaynaklanıl ne sekide değedienıdirileceğini zaten dik
kate lal'ıyor. Eğer dikkate alamıyorsa, o planlama 
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esasımda fonksiyonumu ifa edemiyor demektir, Kail
di ki, Sayın Hamitoğulları'nın burada ileni sürdü
ğü, planın kesinlikle uygulannıası zaruretine de ka
tılmak mürnlkün değil. Yine ıkendi ifadelerinden söy
lemek isterimi; bugüne kadar plaırJanımız, potansi-
yeleriimıi&i bütünüyle 'kucaklayıcı' olamamıştır. Dı
şarıdan geleceık etkileri azaltmak mümkün olamamış
tır. Şimdi, Türkiye'de bu görüş hâkim ise, dışarıdan 
gelecek etkilerden dadıma etkileniyor ise, bütün po
tansiyelimizi kucaklayacak bir plan yapmak Türki-
ye'de mümkün değişe, bu kanaatimiz yaygın olma
sı 'halinde hangi haillerde biz Anayasannıza böyle em
redici 'bar hüküm koyabiliriz?... «Kesinlikle uygu-
Üanması lazumgelen bir plandır» diyebiliriz?... Deme
miz mümkün 'değil. Akslı takdirde uygulanması müm
kün olmaz. , 

Bu pDan, kendilerinin de önergesinde ve konuş
malarımda bahsettiği gibi, 'bütününü kucaklayacak, 
bütün partilerce benimsenebilecek bir plan olabil-
meli ki, (aşağıda bahsedilen hususılarda olamamıştır, 
bundan sorara da mümkün olacağı şüphelidir) o za
man kesinlikle emredici 'bir planın buraya getirilme
si), Anayasada yer alması mümkün değildir. Kal
dı k!i, ikinci bölüta1; Türkiye'nin rnahalî şartlarının 
dikkate alınarak, oranın örf ve âdetleri dikkate alı
narak yapılacak bir plan da, planlamayı yapan he
yetin vazifesidir, 

Arz ©derimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederitm Sayın Gürel. 
ıSayın Akfcılıç, buyurura. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Balkan, değerli 
üyeler; 

Sabahtan beri plan konusunu tartışıyoruz ve çe
şitli fikirler ortaya 'atılıyor. 1961'den beri de plan 
veya planciık memlekette vardır diye avunuyoruz. 

Gerçekten hiçbir yerde hepimizin inandığı gibi, 
plansız hiçbir iş olmaz, olduğu takdirde keşmekeş 
dluır. Ailede böyledir, işletmede böyledir, devlet dai
resinde böyledir ve" ülkede böyle olması lazımı; ama 
maalesef, Sayın Başkan biraz evvel konuşmalarında, 
iktidarlarla planlama arasında çelişkiler olduğunu, 
planlamanın, iktidarlara emredici olma haline geldi
ğimden bahsettiler. Doğrudur, hiç şüphesiz iktidar 
kendi ekonomik politikasının ülkede uygulanmasını 
ister. Ancak şunu da kabul etmemiz lazım ki, eğer 
biz ülkemin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatını 
planlaması için bir teşkilat, bir kurum meydana ge-
Hiırmişsek, onun başına gerçek planîayıcıları, gerçek 
ekonomistleri ve 'işin gerçek uzmanlarını getirmek 
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suretiyle ona liktidarliarın da itimat etmesi lazım. Ak
si takdirde şu soruyu sormak' durumunda kalırız: 
Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan 
çıkar?, Planlama mı iktidara yol göstermeli, iktidar 
mı planlamaya emretmelidir?... Dersek, bu işin için
den çıkamayız ve 'biz de puanla mütemadiyen 
çelişir dururuz. 

Şimdi, arkadaşımız önergesinde diyor İki, kamu 
kesimli için «Kesinlikle emredici» ve yine Komisyo
nun getirdiğli son fıkra gibi, özel keşlim için de «özen
diricidir.» Çok nica ediyorum, yanlış anlaşıiımasın, 
yani Doğu bloku ülkelerinde olduğu gibi, bu işi 
planlayalım demiyorum; ama bu memleketin bü
yük ölçüde, % 70 - 80 üretimini özel kesim yapı
yor. Eğer biz bunu planîayamazsak, bu sene 15 lira 
olan soğan seneye 100 İraya çıkar; bu sene, alalım 
bir başka maddeyi; 5 lira oldu mu, seneye 100 İra 
oluyor.. Tabiî bunda plansızlığın etkisi vardır. Şöyle 
vardırt Ürettiğimiz malı ne yapacağımızı, Türkiye' 
niin ihtiyacı nedir, ihraç edilecek miktar nasıldır, ne 
kadardır ve bunu nasıl planlarız?... îşte 'bunu yapa
madığımız için, bunun yerimi hazıdayarnadiğimiz 
için 'bu memleketin üreticisi de perişan oluyor; pa
muğu 'böyle, karpuzu böyle, domatesi böyle. ve di
ğer sanayi ürünleri böyle, önemli olanı, vatandaşın 
(Sosyal, ekonomik planlama dediğimiz için) satın al
ma gücüne göre üretim mallarınım üretiılmesıi de plan
lanması lazımdır ve ancak bu sayede bence Sayın 
Hamitoğulları'nın önergesine, özel sektör için yol 
gösterici ve de özendliridliği yanında «Düzenleyici» 
kdlımesinıin de eklenmesinde büyük yarar vardır. 
Aksi takdirde, maalesef plancılık, yani plan bugüne 
kadar olduğu... 

BAŞKAN — Sayın Akfcılıç, süreniz dolmuştur 
efendim. , 

MAHMUT AKKILIÇ — Hemen bitiriyorum Sa
yın Başkan, teşekkür ederim. 

Şunu arz edebim efendim; Beşinci Beş Yıllık 
Planın yapılmasına bir hafta önce başlanimıştır, üç 
ay sonra da biıtarimesi isteniyor, işte esas hastalık 
buradadır. Eğer biz, üç ay içerisinde beş yıllık pla
nın stratejisinin hazırlanmasını 'istersek, o Taman lis-
hp>â'§w'iz kadar 'burada en mükemmel planı yapıp 
düzenleyin ya da organize edin, hiçbir sonuç ala
mazsanız. Evvela PlanHamada çalışan uzmanların ba
şından itibaren plana inanması ve hiçbir zaiman si
yasî partilerim (İktidarın demiyorum) günlük arzu
larına göre hareket etmemesi lazımdır der, saygılar 
sunanım'.: 
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BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayıın Aklkıiç. 
Sayın Akhkaçti, Sayım Hamitoğulan'ınıııı üçüncü 

fıkra- ve bir de bu maddenin dördüncü fıkrasıyla tül— 
giıli; yalnız dördüncü fıkrayla ilgili İki önerge dalha 
var, Sayın Aşkın'ım, Sayın Avcı'mın ve bir de Sa
yım Akaydın'ın. Bu önerge sahipleri ıburada oima-
dılklan içim, o önergeteri işleme koymuyorum. Yalnız 
Sayım Hamiıtoğulları'mıın önergesi üzerimdeki görüşü
müzü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Dikkate alınmak üzere oylanma
sın! istiyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Diğerlerimi de kabul ediyoruz efen
dimi. 

iBAŞKAN — Pek*. 
Değerli üyeler, Sayım Komisyon bu önergelerim 

dikkate alnnımıaısımı uygum görüyorlar. Diükate akmıma-
«ınıı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.,. önergelerim dikkate alınması ıkabul edilmiştir. 

iSayım Uyguıner, Sayım Bayazıt, Sayım Şemocak, 
Sayın Kunter ve Sayın Ayan'ın, 4 üncü f ılkra ıiie ilgili bir 
değişiklik önergeleri var, Sayını Uyguner, 4 üncü 
tfılkra ile ilgili bir değişiklik ömergelnıiz var, siz tmi 
açılklaıma yapacaksınız? 

M; FEVZt UYGUNER — Sayım Başkanım:, 
ibu önergemizi geri lallıryoruz. Sayın Azgur'um öner
gesiyle aynıdır, o 'bakımdan önergemizi geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Evet, foeşekkür ederim, önerge işle
me konmuyor^ 

Sayın Sarıoğlü, 4 üncü fııkranıım mefiimdem çıka
rtmasıyla ilgili galiba, sizlim ilkindi önergeniz... 

PAŞA SARIOĞLÜ — Efendim, ıbir yanlışlık 
olacak. Ben, verdiğim bu önergede Sayım öney'e 
katılmıştım. 

BAŞKAN — Biz, sizin 1 inci fıkra ile ilgili öner
genizi Sayın öney'in önergesiyle birlikte değerlendir
miştik; 1 inci fıkra ile ilgiliydi. Şu halde bunu... 

PAŞA SARIOĞLÜ — Efendim, 2 tane önergem 
vardı. 

BAŞKAN — Evet, 1 inci ve 4 üncü fıkra ile ilgiliy
di. Biz o zaman 1 inci fıkra ile ilgili olanı değerlendir
dik; şimdi 4 üncü fıkra, ile ilgili... 

PAŞA SARIOĞLÜ — Bir yanlışlık olacak Sayın 
Başkanım; çünkü düzenleme ile ilgili olan hususta ora
ya katıldım. Bu sadece teşkilatla ilgili bir önergeydi, 
yani Planlama Teşkilatıyla ilgiliydi. 

BAŞKAN — Evet, Devlet Planlama Teşkilatının 
kuruluş ve görevleri şeklinde, teşkilatla ilgili olduğunu 
söylediğiniz bu mudur?... 

PAŞA SARIOĞLÜ — Evet, isminin konmasıyla 
ilgili bir önergeydi. 

BAŞKAN — Evet, bu önergedir. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Kabul edildi o Sa

yın Başkanım... 
BAŞKAN — Bu zaten, Komisyonca dikkate alın

mak üzere oylandı ve kabul edildi; Sayın Uzunoğlu'-
nun önergesi görüşülürken. 

PAŞA SARIOĞLÜ — Önergeyi bir göreyim, kop
yası bende yok, efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi gönderiyorum efendim. 
Değerli üyeler, vakit kaybetmemek için Sayın 

Genc'in önergesi var; son fıkranın maddeden çıkarıl
masıyla ilgili. 

Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Aleyhte söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, buyurun. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Değerli Arkada
şım Genc'in bu son fıkrayı çıkarmaya yönelik önerge
si, planlamayı bir devlet politikası olmaktan ve nite
liklerini tespit etime imkânını ortadan kaldırdığı için, 
maalesef onun lehinde konuşmak (mümkün değildir. 

Türkiye, kalkınmak mecburiyetindedir. Demokrasi 
içinde bir ülkedir, sosyal adalet içerisinde, demokratik 
rejim içerisinde kalkınmak çok güç bir iştir; çünkü 
kalkınan ülkeler, maalesef demokratik olmayan yön
temler içerisinde batı dünyası kalkınmıştır. Türkiye'
de hem demokrasi, hem sosyal devlet, hem de kal
kınmayı iyi bir senteze oturtup gerçekleştirmenin, 
devlet politikasına bağlı yönleri vardır; çünkü değişik 
partiler iktidara geldikleri zaman gayet normal ve 
açık olarak kendi görüşleri, dayandıkları sosyal kat
manların yararları doğrultusunda hareket etmek mec
buriyetindedirler, bu böyledir. Politikanın oyunları 
dünyanın her tarafında böyledir. Böyle olunca ülke
nin kalkınması ile siyasal partilerin tutumları arasın
da her zaman çakışma sözkonusu olmayabilir. Onun 
için Türkiye'de bazı politikaları, parti politikası ol
maktan çıkarıp, bir devlet politikası halinde tespit et
mek mecburiyetindeyiz. Onun için Türkiye'de de kal
kınma planlarının, arz ettiğim gibi; Türkiye'nin bütün 
iktisadî potansiyellerinde ki, Atatürkçülük bu noktada 
özümlenirse budur; yalnız özel kesim, yalnız devlet 
kesimi değil, ikisini birlikte ve en güçlü boyutlarıyla 
sakıncalarını bertaraf ederek devreye koymamız ge-
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rekir. Onun için, kamu kesimi için mutlaka emredici, ı 
özel kesim için ise, onunla işbirliğini sağlayıcı tarz
da olmasında büyük yararlar vardır. Bunun sınırlarını 
bu esneklikle tespit edersek, iktidara gelecek siyasal 
partilere kendi politikalarını da bu yörüngelere göre 
düzenlemek imkânını verdiğinden yerindedir; o tarzda 
düzenlenmesinde yarar vardır. Bu nedenle Sayın Genç' 
in önergesinde bir isabet ve yarar göremiyorum. 

Takdir Yüce Heyetinizin, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Haoıitoğul-

ları. 
Sayın Akkılıç, aleyhte konuşulduğuna göre deği

şik... Söz istiyorsunuz, hay hay buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim; aslında arka

daşımız önergesini izah etmek olanağını bulamıyor, 
belki bir fikir açıklayacaktı, bilemiyorum; ama her 
şeye rağmen Sayın Genç, bu son fıkranın kaldırılma 
sini önermesi yerine, tüm fıkranın kaldırılmasını öner-
seydi belki daha iyi olurdu. Çünkü* o zaman manasını 
kaybediyor. O bakımdan katılamıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılamıyoruz Sayın Başkanım. I 
IBAŞKAN — KaM'amıyarsunıuz. 
Değerli üyeler, Sayın Genc'in bu önergesine Ko

misyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. I 

Sayın Sarıoğlu, önergenizi göndermiştim, tetkik I 
ettiniz, tamamdır değil mi? I 

PAŞA SARIOĞLU — Bu Sayın Öney'in öner
gesine katıldığım önergedir. Diğeri ise Sayın Azgur' I 
un önergesiyle birleştirilmişti. Komisyon katıldı, böy- I 
lece mesele kalmadı. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Şengün, sizin önergeniz. I 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli I 
arkadaşlarım; I 

Ekonomik ve sosyal hayatın düzenlenmesiyle il- I 
gili olarak verdiğim bir önerge, Sayın Anayasa Ko
misyonumuz tarafından, «160 inci madde geldiğinde I 
tekrar görüşebiliriz» şeklinde bir mütalaa ile fazla I 
bir kabul görmemişti sanıyorum. Onun için, kendile
rinin de önerdikleri gibi, şimdi o önergemi kısaca sız- I 
lere tekrarlamak istiyorum. I 

Sayın Anayasa Komisyonumuz, o zamanki zabıt- I 
lara göre şunu söylediler; «160 inci maddeye sıra ge- I 
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lir, bir düzenleme yapılırsa, yeniden eğer bir açıklık 
varsa, önerge sahibi arkadaşımız tekrar bir önerge 
verir, konuyu tekrar düzenleriz ve mesele halledilir.» 
diye buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Planlama ile ilgili madde, hakikaten üzerinde çok 

düşünülmüş, görüşülmüş, mümkün olduğu kadar bü
tün konu kapsanarak buraya getirilmeye çalışılmış
tır. Ancak, bendenize göre bu maddenin bazı eksik
leri vardır. Bu eksikleri kısaca şu noktalarda topla
mak mümkündür. 

Evvelemirde bir ekonomide genel hedeflerin çizil
mesi lazım gelir. Bu genel hedefler, önergemde de 
belirttiğim gibi, üretim ve artış, istihdamda büyüme, 
fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde denge, şeklinde 
ortaya konabilir. Bu hedeflerin içlerinden birinin tek 
olarak ele alınması, bütün bir ekonomi bakımından 
anlam taşımayabilir. Bu hedeflerin birinin diğerine 
tercih edilmesi, gene yanlış bir ekonomi politikası 
güdülmesine yön verebilir ve bu hedeflerin birinin 
diğerlerine veya birkaçının diğerlerine göre öncelik 
taşıması, tercih edilmesi de gene genel ekonomi bakı
mından birtakım büyük mahzurlar doğurabilir. 

Onun için bu dört temel millî ekonomik hedef tes
pit edildikten sonra benim kısaca önerim; hükümet
ler tarafından ve Devlet tarafından bu hedeflerin bir 
uyum içinde, ahenk içinde, armoni içinde gözetilme-
sidir. Yani, istihdama öncelik verilmez hiçbir zaman 
veya fiyatlarda mutlak surette istikrara öncelik ve
rilmez hiçbir zaman veya dış dengenin sağlanması 
yönünde katı tedbirler alınmaz hiçbir zaman. Peki, 
nasıl olacak?.. Bütün mesele bunların bir uyum, ahenk 
içinde göz önünde bulundurulmasıdır. Devletin temel 
ekonomik hayatı düzenlerken göz önünde tutacağı 
husus bundan ibarettir. 

Sayın Komisyonumuz maddeyi düzenlerken, plan
da istihdamı geliştirici tedbirlerin alınacağını söylemiş 
bulunuyor. Ancak bununla beraber, istihdamın geliş
tirilmesine öncelik verileceğini de söylüyor ki, bu ben
ce doğru bir hareket noktası değildir kesinlikle. İstih
dama bizatihi öncelik veremezsiniz değerli arkadaş
larım. 

Sayın Komisyon 52 nci maddeyle, hatırlayacaksı
nız, «İşsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortam ya
ratılması için Devlet gerekli tedbirleri alır» buyur
dular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu maddeye katılmamaya imkân yoktur. Ancak 

burada mühim olan işsizliği önlemek yanı sıra ve on-
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dan da önemli bence, istihdamı geliştirmedir. Bu nok- I 
ta üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. I 

Komisyonumuz 62 nci maddeyle «Fiyatlarda is- I 
tikrarsızlığı önleyici tedbir alınır» demektedir. Gayet I 
yerindedir ilk bakışta; fakat bunu (Dikkatinizi çeke- I 
rim) çalışanların yaşam düzeyini kurmak için yapılma- I 
sini önermektedir, işte bu noktada Sayın Komisyonu- I 
muzdan ayrılıyorum. Çünkü Türkiye'de fiyat istik- I 
rarsızlığını sadece çalışanların hayat düzeyini düzelt- I 
mek için istikrarda tutamazsınız. Türkiye'de çalışma- j 
yan bir topluluk da vardır. Bizler de bir süre sonra I 
çalışmaz hale geleceğiz. O zaman, Türkiye'nin yarı I 
nüfusunu bir tarafa koymuş oluyorsunuz demektir. 

Şu halde, temel ekonomik hedeflerden Komisyo- I 
nun yer verdikleri içinde işsizlik ve istihdam sadece I 
burada zikredilmiştir; fakat bunların konuş biçim- I 
leri eksik ve bazen belki yanlış birtakım uygulama- I 
lara yol açabilecektir. Bu nedenle, hedefler arasında 
üretim ve dış ödemeler dengesine hiç yer verilmedi- I 
ğine de işaret etmek isterim. Hedeflerin birinin diğe- I 
rine tercih edilmesini katiyetle tasvip edemeyeceğimi I 
de bilgilerinize arz etmek isterim. Bu önergemin bü- I 
tün amacı, bir hedefin diğerine tercih edilememesi, I 
bir hedefin öncelikle ele alınamaması; fakat ekono- I 
mik gelişme yolundaki bir ülkede bu hedeflerin mut- I 
lak surette beraber mütalaa edilmesidir. Aksi halde, I 
son yirmi yılda ekonomik gelişme bakımından katet- I 
tiğimiz ve zaman zaman büyük iftiharla ilan edilen I 
% 7 - % 8 kalkınma hızlarının büyük bir anlamı ol- I 
madiğini, 1982 yılında da görmüş bulunuyoruz. I 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. I 
Evet, önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok- I 

tur. 
Sayın Komisyonun önerge üzerindeki görüşlerini I 

rica edeyim. I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 
Önerge sahibi arkadaşımızın da belirttiği gibi, ko- I 

nu daha önce Komisyonumuza getirilmişti. 160 inci I 
maddeyle birlikte inceleneceğini kendisine vaat et- I 
mistik, söylemiştik. Dikkate alınmak üzere kabulünü I 
rica ederiz. I 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergenin dikkate alınmasını Sayın Anayasa I 

Komisyonu kabul etmektedir. I 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul I 

edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka- I 
bul edilmiştir. I 
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Sayın Tosyalı ile Sayın Özkaya'nın 160 inci mad
denin 149 uncu madde olarak düzenlenmesiyle ilgili 
bir önergeleri var. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım; 
Daha önce bir prensip kararı almıştık. Komisyon 

bunların yerlerini ayarlayacak. Onun için işleme koy
maya gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, bu maddenin yerinin değiştirilme

siyle ilgili önceden bir önerge vardı. Bu önergenin 
müzakeresi sırasında görüşülmesi istendi. 160 inci 
maddenin 149 uncu madde olarak, planlamayla ilgi
li... Maddelerin düzenlenmesi sırasında bu önerge 
Komisyonca... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Dikkate alınacaktır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Ayrıca oylamıyo-
rum Sayın Aldıkaçtı. Bu düzenleme sırasında siz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 

Zaten bu hususta bir genel karar alınmıştı ki; bü
tün maddeler bittikten sonra Anayasa maddeleri ye
niden bir düzene konacak, belki yeni bölümler ya
pılacak, diye ayrıca bir karar alınmıştı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
160 inci maddeyi dikkate alman önergelerle bir

likte Komisyona veriyorum. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, önergemiz var 

efendim. 
BAŞKAN — Önerge yok efendim, başka önerge 

yok. 
ABBAS GÖKÇE — Okundu, efendim; «Yok» 

olur mu?.. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu'nun önergesiyle be

raberdi sizin isminiz Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Değil efendim, okundu ilk 

imza benimdi, Sayın Sarıoğlu da imzalamıştı. 
BAŞKAN — Evet, o önergede vardı isminiz; fa

kat Sayın Sarıoğlu konuştu. 
PAŞA SARIOĞLU — Hayır, o ayrı bir önerge 

efendim. 
ABBAS GÖKÇE — O ayrı efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Sarıoğlu'nun, Sa

yın Gökçe'nin, Sayın Gelendost'un; bu okundu ve 
Sayın öney'in önergesiyle beraber dikkate alınması 
kabul edilerek Komisyona veriliyor Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Bizimkinin dikkate alınması 
söz konusu edilmedi. 
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BAŞKAN — Dikkate alınması kabul edilmiş Sa
yın Gökçe; edildi efendim. Sayın Öney'in önergesiyle 
birlikte, bakınız, burada; hatta önergelerin üzerine 
«Dikkate alınması kabul edilmiştir» ibaresiyle Komis
yona gidiyor. 

ABBAS GÖKÇE — Teşekkür ederim efendim. 
Bir önergem yine böyle olmuştu da, onu da paran
tez içinde arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, takdir edersiniz, önerge
nin altındaki imzalardan hepsi okunuyor ve bu ara
da bir önerge sahibi konuşuyor. Bütün önerge sahip
leri konuşmuyor. 

ABBAS GÖKÇE — Birinci imza benim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sağdan mı birinci, soldan mı birin
ci?.. Burada iki tane birinci imza var. Mamafih arzu
nuz yerine gelmiştir Sayın Gökçe. Dikkate alınması 
kabul edilmiş ve Komisyona maddeyle birlikte veril
miştir. 

Değerli üyeler; 
161 inci maddeyi okutuyorum : 
G. Tabiî Servetlerin ve Kaynakların Aranması 

ve İşletilmesi : 
MADDE 161. — Tabiî servetler ve kaynaklar, 

devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması devlet 

ve özel teşebbüs tarafından yapılır; aramada devle
tin öncelik hakkı vardır. Özel teşebbüsün arama şart
ları, kanunla düzenlenir; kanun, bu aramayı teşvik 
eder. 

Bir alan için verilen arama hakkı, iki yıl sonunda 
kendiliğinden düşer. Petrol arama süresi ve şartları, 
kanunla düzenlenir. 

Tabiî servetlerin ve kaynakların işletilmesinde de 
öncelik devlete aittir. Özel teşebbüslerin aramaları 
sonunda buldukları kaynakları işletme hakları sak
lıdır. 

İşletmeye hazır tabiî servetlerin ve kaynakların iki 
yıl içinde devletçe işletilmemesi halinde öncelik hak
kı, özel teşebbüsçe işletilmemesi halinde işletme hak
kı düşer. 

Özel teşebbüslerin, tabiî servetleri ve kaynakları 
işletebilmek için uymaları gereken şartlar ile kaynak
ların, millî ekonomik hedefler doğrultusunda israf 
edilmeden işletilmesiyle ilgili denetim esasları ve 
müeyyideler, kanunla düzenlenir. 

Devlet, özel teşebbüsle ortak olarak arama ve iş
letme tesisleri de kurabilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 5 değişiklik öner
gesi var; okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Milletin malı olan tabiî kaynakların Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olduğu Tasarının 161 inci 
maddesinde kaydedilmiş fakat bilahara gelen fıkralar
da kişi yararı Devlet yararı ile eşit tutulmuş, hatta 
daha üstün tutulmuştur. Bu nedenle kamu menfaati 
esas olduğundan maddenin aşağıdaki şekilde yer al
masını arz ve ıteklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ayhan FIRAT A. Mazhar HAZNEDAR 
Ali DİKMEN Azmi ERYILMAZ 

Orhan CİVELEK Ahmet SARP 
Tülay ÖNEY Alâeddin AKSOY 

Fehmi KUZUOĞLU İmren AYKUT 
1. Hakkı DEMİREL Remzi BANAZ 
Lütfuıllah TOSYALI Abdülbaki CEBECİ 
G. Tabiî Servetlerin ve Kaynakların Aranması 

ve İşletilmesi : 

MADDE 161. — Tabiî servetler ve kaynaklar, dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi Devlete aittir. Arama ve işlet
menin, Devletin özel teşebbüsle ortak veya doğru
dan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanu
nun açık iznine bağlıdır. 

Bu durumda özel teşebbüsün uyması gereken 
şartlar ve devletçe yapılacak denetim esasları ve mü
eyyideler kanunla gösterilir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının, «Tabiî servetlerin ve kaynakların aran

ması ve işletilmesi» başlıklı 161 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«G. (Tabiî servetlerin ve (kaynakların aranması 
ve işletilmesi. 

MADDE 161. — Tabiî servetler ve kaynaklar, dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve iş
letmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiy
le veya doğrudan doğruya özel (teşebbüs eliyle yapıl
ması kanunun açık iznine bağlıdır.» 

İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
161 inci maddenin 4 üncü fıkrasında yazılı olan 

«Özel teşebbüsün aramaları sonunda buldukları kay
nakları işletme hakları saklıdır.» ibaresi ile yine aynı 
maddenin 5 inci fıkrasında yazılı olan «işletmeye ha
zır tabiî servetlerin ve kaynakların iki yıl içinde Dev
letçe işletilmemesi halinde öncelik hakkı, özel te
şebbüsçe işletilmemesi halinde işletme hakkı düşer» 
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ibaresinin 161 inci maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Orhan CÎVELEK Ayhan FIRAT 
Orhan BAYSAL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 161 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilerek düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Önerilen Madde Metni : 
G. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve 

işletilmesi. 
MADDE 161. — Tabiî servetler ve kaynaklar, dev

letin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. 

Ülkenin askerî, siyasî ve iktisadî yarar ve güven
liğini doğrudan etkileyen tabiî servetler ve kaynaklar 
hariç olmak üzere Devlet, bu hakkını belli bir süre 
için gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Devletçe, 
aranacak ve işletilecek tabiî servetler ve kaynaklar 
(ilgili kanun veya 'kanunlarda açıkça belirtilir. 

Ülkenin tabiî servetler ve kaynaklarını değerlen
dirmek üzere, kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzelki
şiler müştereken veya münferiden faaliyet göstere
bilir ve bu maçla tesisler kurabilirler. 

Tabiî servetlerin ve kaynakların bulunması, aran
ması ve işletilmesi, arama ve işletmenin devletin özel 
iteşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğ
ruya özel teşebbüs eliyle yapılması, maden •işletmeci
liğinin verimlilik esaslarına uygun olarak yapılması
nı sağlayacak gözetim ve denetim teşkilatının kurul
ması kanunla düzenlenir. 

Devlet, maden işletmeciliğinin riskine ve özellik
lerine göre hammaddenin, yarı mamul veya mamul ha
le getirilmesi için gerekli teşvik tedbirlerini alır. 

Orhan BAYSAL 
Tandoğan TOKGÖZ 
M. Nedim BİLGİÇ 
A. Nejat ALPAT 

Ender CİNER 
Akif ERGİNAY 

A. Senvar DOĞU 
Sadi ERDEM 

Zeki YILDIRIM 
Şadan TUZCU 
Ayhan FIRAT 
Yavuz ALTOP 

Aydın TUĞ 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Cemil ÇAKMAKLI 
Mahir CANOVA 
Erdoğan BAYIK 

M. Zekâi BAYER 
Nedim ERAY 

Recai DİNÇER 
Muzaffer Sağışman 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Azmi ER YILMAZ 

Mazhar HAZNEDAR 
Mahmut AKKILIÇ 
Turgut KUNTER 
ismail ŞENGÜN 

ibrahim ŞENOCAK 

Ahmet SARP 
Siyamı ERSEK 

t. Hakkı DEMİREL 
ibrahim GÖKTEPE 

Yıldırım AVCI 
Eşref AKINCI 

Necmettin NARLIOĞLU 
Abbas GÖKÇE 

Güngör ÇAKMAKÇI 
Nazmi ÖNDER 
Rıfat BAYAZIT 
Ethem AYAN 

M. Fevzi UYGUNER 
Lütfullah TOSYALI 

Fahri ÖZTÜRK 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Özer GÜRBÜZ 
E. Zekâi ÖKTE 
Orhan CİVELEK 

Adnan ERSÖZ 
Ali DİKMEN 

Turhan GÜVEN 
Dündar SOYER 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Mehmet AKDEMİR 

Hayati GÜRTAN 
Fuat AZGUR 

Alâeddin AKSOY 
Zeki YILDIRIM 
Şükrü BAŞBUĞ 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Türe TUNÇBAY 

Tülay ÖNEY 
Yılmaz ÖZMAN 

Necdet ÖZDOĞAN 
I. Doğan GÜRBÜZ 

Adnan OREL 
Osman YAVUZ 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «G. Tabiî servetlerin aran

ması ve kaynakların aranması ve işletilmesi» kenar 
başlıklı 161 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Paşa SARIOĞLU Özer GÜRBÜZ 
S. Feridun GÜRAY Hayati GÜRTAN 

Ali DİKMEN Mahmut AKKILIÇ 

G. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve 
işletilmesi Madde 161. — 

Tabiî servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletil
mesi hakkı Devlete aittir. 

Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel te
şebbüs eliyle yapılması, ıkanunun açık iznine bağlı
dır. 

Özel teşebbüslerin, tabiî servetleri ve kaynaklar^ 
işletebilmek için uymaları gereken şartlar ile kaynak
ların millî ekonomik hedefler doğrultusunda israf 
edilmeden işletilmesi ile ilgili denetim esasları ve 
müeyyideleri kanunla düzenlenir. 

Özel teşebbüse bir alan için verilen arama hakkı 
iki yıl sonunda kendiliğinden düşer. Petrol arama 
süresi ve şartları kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Değişiklik önergelerinden Sayın Ayhan Fırat ve 

arkadaşlarıyla Sayın Vardal ve Yarkın'ın önergele
ri birbirinin hemen hemen aynıdır. 
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O itibarla sayın üyelerden, bunların birlikte gö
rüşülmesini ve müsaadelerini rica ediyorum; bir. 

İkincisi; Sayın Sarıoğlu ve arkadaşlarının öner
gelerinin ilk cümleleri aynı; faıkat en son bir fıkra 
var; o en son fıkra «Özel teşebbüse bir alan için ve
rilen arama hakkı» şeklindeki fıkra var, ayrı olan o. 

Sayın Sarıoğlu, bunu ayrı mı mütaala «delim bu 
iki önergede, yoksa birlikte mi? 

PAŞA SARIOĞLU — Ayrı olarak efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Evet, Sayın Fırat ve arkadaşları ile Sayın Var-

dal ve Yarkın'ın önergeleri üzerinde lehte iki sayın 
üye daha evvel söz aldı; Sayın Özgöker, Sayın Sa
rıoğlu-

Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Söz almamın nedeni yani Anayasa Tasarısında 
161 inci maddenin 1961 Anayasasındaki madenlerle 
ilgili maddenin taban tabana zıddı olması ve özel kişi 
veya özel-ıtüzeükişilerin halk ve ımıenfaatterimi ammeniın 
hak ve menfaatleri ile eşit, hatta daha üstün tutul
muş olduğuriu gördüm. Bu nedenle arkadaşlarımızla 
bu önergeyi takdim etmiş bulunuyoruz. 

Bugün bütün dünyada esas olan görüş yeraltı ser
vetlerinin ammenin malı olduğu görüşüdür. Ülkemi
zin en mühim maden kaynakları volfram, uranyum, 
madenkömürü, bor, linyit, petrol ve demirdir. Getiri
len maddede, stratejik ehemmiyeti olan madenler için 
dahi bir ayırım yapılmamıştır. Stratejik olmadığı in
tibaı hâsıl olan madenlerimizden, vaktin kısalığı do-
layısıyle sadece linyit ve borun durumunu arz etmek 
istiyorum. 

Yapılan istatistikler göstermiştir ki, 2000 yılında 
dünya petrol rezervlerinin % 87'si, dünya gaz rezerv
lerinin de % 78'i bitecektir. Bütün ülkeler kendile
rine yeni bir enerji kaynağı aramaktadırlar ve bulu
nan kaynak linyittir, maden kömürüdür. İşte bu ne
denle Almanya linyitlerinin % 70'ini, İtalya büyük 
sahalarının hepsini, ingiltere seneler önce tümünü, 
Hindistan da 1970'de tümünü devletleştirmiştir. 

Türkiye'de özel sektör ve Devlet müşterek, halen 
faaliyet halindedir. Devletin 1980'de 32 işletmesi var
dır. Özel sektörün de 141 işletmesi vardır. Devlet, 
1980'de 15,6 milyon ton kömür üretmiştir, özel sek
tör 1,4 milyon ton kömür üretmiştir. Buradan da 
görülüyor ki, Devletin işletmeleri «Havza işletmecili
ği» yani büyük işletmeciliktir; rezervin % 70-75'ini 
yeryüzüne çıkartmayı hedefler. 

Enerji probleminin halli için Devletin 10 senedir 
ülkemizde yapmakta olduğu yatırımlar; Soma, Yata
ğan, Çayırhan, Elbistan'dır. Halen Elbistan'da bir ki
logram bile kömür çıkarılmamıştır; ama önümüzdeki 
sene oraya yapılacak dev santralın (A) ünitesi faai-
yete geçtiği zaman, bir yılda 20 milyon ton, 1990 
yılında 4 ünitesi de faaliyete geçtiği zaman yılda 80 
milyon ton kömür üretecektir. Eğer biz bu maddeyi 
böyle kabul edersek bu madenler, 2 senedir işletilme-
diği kabul edildiği varsayımıyla, özel sektörün eline 
geçecektir. Yani Devletin, ülkenin enerji şalterini özel 
sektöre teslim edeceksiniz; yüzmilyarlar harcayarak 
yaptığınız yaırımların ilerisini düşünmeden. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada bordan da bir miktar bahsetmek isti

yorum. Bütün bu kaynaklar resmîdir. Bu da Sayın 
Devlet Başkanımıza 1981 yılında Bandırma Boraks 
Fabrikasında verilen bir toplantıda dağıtılan kitaptan 
alınmıştır. «Dünyadaki bor rezervlerinin miktarı 1,5 
milyar tondur.» Şuradaki bu yazıdan bir pasaj oku
mak istiyorum : «Görülmektedir ki, Tanrının ülke
mize, cömertlikle bahşettiği bor minerallerinden en 
yüksek düzeyde yararlanabilmek için tekel ve kararlı 
bir satış politikası şart olmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Allah ülkemize bunun % 67'sini vermiştir. Ame

rika Birleşik Devletlerindeki rezerv % 22,5'dur. Rus
ya'nın rezervi '% 9,5'dur, gerisi de % 3 olarak diğer 
ülkelere dağılmıştır. 

Dünyada. Rusya piyasaya çıkamamaktadır. Ame
rika, Amerika Kıtasını almıştır; zaten rezervi bizim
kinin üçte biri oranındadır. Avrupanın senelik ih
tiyacı da 870 bin tondur bugün. Her sene % 5 ora
nında artmaktadır, işte Avrupa, iki senedir Türkiye' 
nin satış sahası içine girmiştir. 

Üretilen bor ve bor tuzları nerede kullanılır?.. 
Cam ve seramik sanayiinde % 50 oranında, sabun ve 
deterjan sanayiinde % 10'u, tarımda '% 6'sı, Emaye
de ı% 5'i, metalürjide % 2'si ve diğer 62 sanayi ko
lunda da ı% 27'si kullanılır arkadaşlar. Çok geniş bir 
kullanma sahası vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi ben arz ediyorum, aynen o dokümandan 

okuyorum : «1976 yılında ülkenin tüm maden ihracatı, 
1980 yılına kadar ülkemizin en yüksek maden ihra
catıdır, o da, 61 milyon dolardır. Bunun 24 milyon 
doları bordandır.» Yani % 40'ı. Şimdi bakınız arka
daşlarım, 1980 yılında ne hale geliyor?.. Satışı Devlet 
alıyor, üretimi Devlet yapıyor; 156 milyon dolara fır-
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lıyor Türkiye'nin maden ihracatı. Yani, 2,5 katına çı
kıyor. Bunda, bordan aldığımız da 116 milyon dola
ra fırlıyor. Yani, ülkenin tüm ihracatının iki katını 
yalnız bordan almaya başlıyoruz. 1981'de bu 200 mil
yona tırmanıyor. Ton fiyatlarını da söyleyeyim, bel
ki böyle iddia ederler : 1976'da ton fiyatı 67 dolar 
iken, 1980'de 165 dolar, bugün 250 dolardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gene Etibankın raporundan ufak bir pasaj oku

yarak sözlerimi bağlamak istiyorum : «Bor tuzları 
üretiminde büyük bir darboğazla karşılaşılması söz 
konusu değildir. Üretim ve pazarlamanın tekelde top
lanmasıyla bor tuzları ve bileşikleri dışsatım fiyatları 
artmaya başlamıştır. 1980 yılında, 1979'da elde edile
nin % 104 oranında daha fazlasıyla 116 milyon do
lar temin edilmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Güçlü devlet, hazinesi güçlü olan devlettir. Çok is

tirham ediyorum, amme menfaatleri mevzubahis ol
duğu yerlerde, bu Meclisin ıtek el, tek karar olaca
ğına yüzdeyüz eminim. Hepinizi saygı ile selamla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Var dal. Mümkünse çok kısa ol

masını rica ediyorum Sayın Vardal; çünkü önerge
lerin birleştirilmesinin o zaman pek anlamı kalmıyor. 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Ben burada Sayın Fırat'ın vermiş olduğu rakamla
ra değinmeyeceğim. Sadece, Türkiye'de şimdiye kadar 
takip edilen maden politikası ve bumdan sonra ta
kip edilmesi İstenilen maden politikası hakkında ge
nel bir görüş ifade etmek istiyorum. 

Sayın Komisyonca getirilen 161 inci maddenin 
birinci fıkrası, 1961 tarihli Anayasanın 130 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının aynısıdır. Komisyon da 
ilke olarak, tabiî servetlerin ve kaynakların Devletin 
hüküm ve ıtasarrufu altında olduğunu kabul etmiş
tir. Ancak, birinci fıkrada bu ikeyi kabul ettikten 
sonra, ikinci fıkranın birinci cümlesi, dördüncü fık
ranın ve beşinci fıkranın tanzimi ile bu ilkeden ay
rılarak, «Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunduğu» ilkesini tamamen ortadan kaldıracak bir 
düzenleme getirmiştir. 

161 inci maddenin ikinci fıkrasında «Tabiî servet
lerin ve kaynakların aranması Devlet ve özel teşeb
büs tarafından yapılır.» cümlesiyle dördüncü ve be
şinci fıkra birinci fıkrada yazılı temel ilkeye ters düş
mekte, bir yerde bu ilkeyi ortadan kaldırmaktadır. 

i Bu maddeyi düzenleyen sayın Komisyonun (Kusura 
bakmasınlar) bu konuda etraflı araştırma yapmamış 
oldukları ve bugüne kadar Türkiye'nin gündemin-

I den düşmeyen tabiî servetler ve kaynakların aran
ması ve işletilmesi hakkındaki tartışmalara bundan 

I sonra da devam etme yolunda ışık tuttukları anlaşıl
maktadır. 

Halbuki, tabiî servet ve kaynakların ne şekilde 
aranacağı ve işletileceği 1954 yılında kabul edilen 
Maden Kanununda etraflı ve en iyi şekilde düzen
lenmiştir; ama maalesef siyasî iktidarlar 1609 sayılı 
Maden Kanunuyla Devlete verilen denetleme yü-

I kümlülüğünü yerine getirmediğinden ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kurulan Ma
den Dairesinin gerekli şekilde teşkilatlandırılmamış ol
ması nedeniyle madenciliğimiz gerekli şekilde geliş
memiş ve kapanın elinde kalmıştır. Bu nedenledir ki, 
bazı madenlerin devlet tarafından işletilmesi düşün
cesiyle 2172 sayılı Kanun çııkartılmıştır. Bu Kanu
nun amacı, enerji ve sanayi kesiminin hammadde 
sorunumu çözümlemek için önemli linyit, demir, bor 

I ve idiğer maden yataklarının devlet kuruluşları eliyle 
işletilmesidir. Ancak, t>u Kanuna istinaden çıkartı-

I lan kararnameler çok kapsamlı tutulmuş ve maden
ciliğimiz bir keşmekeş haline getirilmiştir. 

12 Eylül 1980'den sonra kurulan Hükümet, Tür
kiye'nin sahip olduğu yeraltı servetleriyle bunların 
kullanılış alanları ve iktisadî durumlarını gayet iyi 
tahlil ederek 2172 sayılı Kanunu iptal eden ve Mec
lisimizde teşkil edilen »karına Ikotmüısyoında aylarca 
tartışılan Kanun Tasarısını getirmiştir. Devlet, bu Ta
sarıyla maddenin birinci fıkrasında kabul edilen te
mel ilkeyi; yani «Tabiî servet ve kaynaklar devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. »ı ilkesini esas alarak 
kesin tavrını ortaya koyarak, kurulmuş ve kurulacak 
olan termik santrallerin ihtiyacını karşılayacak lin
yit sahalarını tespit ederek, bunları kendisinin işle
teceğini, bunların dışında kalan sahaların serbest 
olup 1609 sayılı Maden Kanununa göre özel kesim 
tarafından işletilebileceğini; asfaltit, bor madenleri
nin gerek Türkiye, gerekse «dünya rezerv ve ekono
mik durumlarını göz önünde tutarak bizzat kendisi
nin işleteceğini söylemiştir. 

Bu Kanun Tasarısı, Hükümetin amaçladığı doğ
rultusunda çıktığında, artık bu konudaki tartışma
lar kesin olarak kesilecektir. Ancak, 161 inci madde 
Tasarıda olduğu şekliyle çıktığı takdirde, tartışmalar 
bundan sonra da devam edecektir. 

O nedenle Sayın Fırat ve bizim tarafımızdan ve-
I rilen önerge Hükümetin amaçladığı madencilik siyase-
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tine uygun olup, özel teşebbüs de kendisine bırakılan 
sahalarda bundan sonra güven içinde faaliyet göste
recektir. 

Bu medenle verilmiş olan önergeler lehinde oy 
kullanılmasını talep eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Özgöker?.. Yoklar. Daha evvel bir tezke

reyle lehte söz istemişlerdi. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
DÜNDAR SOYER — Lehinde söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Soyer, lehte. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Şu anda Anayasa Tasarısının en önemli maddele
rinden biri olan 161 inci maddeyi; yani «Tabiî ser
vetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesbni gö
rüşüyoruz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında «Tabiî servetler 
ve kaynaklar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.» 
denilmektedir. Ancak daha sonra çok ince bir dü
şünceyle ve hesaplı olarak getirilen birtakım fıkralar
la devlet ve özel sektör ortak edilmişlerdir. Nitekim 
bu madde sayıldığı zaman altı defa devlet, altı de
fa da özel sektör ismi geçmektedir. Belki bu bir tesa
düftür; ama bir düşünceyi de yansıtmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet bu madde ile âdeta (Geçen sefer de söyle

diğim gibi) kendi evinde kiracı, misafir durumuna dü
şürülmüştür. 

Ayrıca özel kanunda yer alması lazım gelen bir
çok ayrıntılar da bu maddede yer almıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birkaç gün evvel burada «Toprak mülkiyeti» mad

desini görüşürken Sayın Sözcü, tarım reformu yerine 
neden toprak ve tarım reformu denmemesini eleşti
ren arkadaşlara verdiği yanıtta, hükümetçe bu hususta 
bir tasarı hazırlandığı, bunun adının da tarım refor
mu olması nedeniyle bu deyimi kullandıklarını, söyle
di. 

Şimdi aynı düşünceden hareketle bu madde ha
zırlanırken soruyorum : Acaba neden Danışma Mec
lisimiz Karma Komisyonuna Hükümetçe sevkedilen 
Maden Tasarısının konuya yaklaşımı, felsefesi ve 
amacı dikkate alınmamıştır?.. Birisi daha gelmeden 
dikkate alınıyor, diğeri ise geldiği halde alınmıyor... 
Buna bilerek çifte standart uygulaması denir. 

Tasarının beşinci fıkrasında «İşletmeye hazır ta
biî servetlerin ve kaynakların iki yıl içinde devlet
çe işletilmemesi halinde öncelik hakkı özel teşebbüse 
geçer.» denmektedir. Bunun insafla, kamu yararıyla 
bağdaşır hiçbir tarafı yoktur. Düşününüz, devletin 
elinde bor sahalarından yalnız ikisinden gereken bü
tün ihracat ihtiyacı karşılanıyorsa ve diğer sahalar 
bu sebeple işletilmiyorsa, bu takdirde bu sahalar özel 
şahısların eline geçmiş olacaktır veya devlet birinin 
iş sahasında yatırım yapıyor ve tam işletmeye açılaca
ğı zaman iki yıl doluyorsa, durum yine aynıdır. 

Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu 45 mil
yonun hakkını birkaç kişiye vermek demektir; peş
keş çekmek demektir. Bunu milletimiz kabul etmez, 
kimse kabul etmez ve kimse de savunamaz bunu. 

Bugün ülkemizde yerüstünde ormanlar, akarsular, 
göller neyse, yeraltındaki maden servetleri de aynı
dır; yani devletindir. Devlet ister bunları işletir, ister 
işlettirir, ister özel sektörle ortak işletir, işletme ku
rar. Buna bir diyeceğimiz yoktur. 

Şimdi benim anladığım ve bu Anayasa Tasarısına 
da yansıtılan ve devamlı surette kavgası sürdürülen 
durum şudur : 2172 sayılı Yasa ile Devletin eline ge
çen bor mineralleri, bir kısım linyitler, bir kısım de
mir ocakları ve asfaltitler tekrar eski sahiplerine ve
rilsin, denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bir an için bunları bir kenara bırakarak di

ğer madenlerin durumuna kısaca bakalım : 
Değerli arkadaşlarım; 
Bu en son resmî istatistikten aldığım bir cetvel

dir. Diğer madenlerin durumunu göstermesi bakımın
dan kısaca bazı rakamlar vereceğim buradan. Aslında 
geriye kalan, saydığım bu madenlerin dışındakiler kim
lerin elindedir, şimdi burada rakamlarla görmüş ola
cağız : 

Cevher : 
Çinko : (1978 istatistiğidir bu) Devlette yok, özel 

sektörde 12 işletme. Üretim, 43 bin ton (Yuvarlak ge
çiyorum.) * 

Demir : Devlette 16, özel sektörde 8 işletme. Dev
lette 2 milyon 300 bin ton üretim, özel sektörde 214 
bin ton üretim. 

Manganez : Devlette yok, özel sektörde 5 adet. 
Üretim : 41 634 ton. 

Krom : Devlette 11, özel sektörde 72 Devlette üre
tim 20 628, özel sektörde 344 513 ton. 

Kurşun : Devlette yok, özel sektörde 7. Üretim, 
özel sektörde 6 893, ton. 
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Amyant : Devlette 1, özel sektörde 8. Devlette 
üretim 82 bin, özel sektörde 45 241. 

Bor : Devlette 12. Üretim, 1 333 563. 
Lüle taşı : Devlette yok, özel sektörde 5 adet. 

Üretim 125 ton. 
Prit : Devlette 1 adet; 72 272 ton. 
Sodyum sülfat : Devlette yok, özel sektörde 11 

işletme. Üretim 62 335. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, süreniz dolmuştur 

efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz bu konu çok önemli, arkadaşlarımdan istir
ham ediyorum, konuyu açıklayalım. Çünkü bu çok 
önemli bir maddedir. 

BAŞKAN — Efendim, 1 dakika daha ilave ede
lim, lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU — Arkadaşlarım; 
Şimdi burada kesiyorum zamanımızın kısıtlı ol

ması sebebiyle; fakat buradan da görüldüğü gibi, 
evvela bu 2172 sayılı Yasa ile madde metnine alınan 
madenlerin zaten büyük bir bölümü (eğer bu cetveli 
okumama müsaade edilseydi orada görecektiniz) özel 
kesimin elindedir. Buna bir itirazımız yoktur; hukuk 
devletinde kimsenin hukukî olan şeylere itirazı bahis 
mevzu değildir. 

Şimdi, Anayasa Tasarısının 1 inci maddesinde 
«Sosyal hukuk devleti» dediğimiz devlet, yukarıda 
birkaç kalemde saydığım madenleri süs için değil 
(başta söylediğim 5 kalem maden) kendisinin kamu
ya karşı yüklendiği birtakım görev ve yükümlülük
leri yerine getirmek için bizzat eline almak ve işlet
mek durumunda kalmıştır. Bor tuzlarının satışından 
1980 yılında 123 milyon dolar temin edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi soruyorum; bu 123 milyon doları ( 8 mil

yarı) 4 kişi mi paylaşsın, 45 milyon kişi mi paylaş
sın? Kavga buradadır, bunun anlamını bilelim. 

Şimdi, diyorlar ki, «Efendim, bor tuzlan eski sa
hiplerine geri verilsin, geri verilmezse ortak işlete
lim...» Biz de gittik Maden Komisyonuna sorduk; 
Devletin işletmede, yani üretimde, pazarlamada ve 
fiyatta bir tıkanıklığı, bir handikapı var mıdır, diye. 
«Hayır» dediler. Şimdi böyle «hayır» olunca, 45 mil
yona mal olması lazım gelen 8 milyarı 4 kişi ile na
sıl bölüşebiliriz? Bunun esprisinde yatan, «İki sene 
sonra verin başkasına» demek, 45 milyonun hakkını 
4 kişi ile bölüşmek demektir. 

Şimdi, bir de rezerv konusuna geliyorum. Bu 55 
sahadan (dikkat edelim) 9 sahada daha önce bildiri-
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len rezerv 8 milyon tondu, devletin eline geçtikten 
sonra yapılan rezerv araştırmaları bunun 220 milyon 
ton olduğunu göstermiştir. Bu rakamlar Devletin ar
şivlerinden alınmıştır. Ayrıca Devlet bu sahada sa
dece 2 ocakta 2 milyar yatırım yapmıştır. Biraz evvel 
arkadaşımın da bahsettiği gibi, demek ki, % 66'sını 
elinde tutan devlet bundan sonra dünya ihtiyacını 
karşılayacak bütün imkânları hazırlamıştır, yatırımı
nı yapmıştır. Artık buna «başkası ile ortak olalım» 
denmesinin bir anlamı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu lütfen toplayınız efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU — Evet Sayın Başkanım, to
parlıyorum. 

Türkiye'de biliyorsunuz moda oldu; Devlet işlet
mesi kârlı mıdır, onu özel teşebbüse verelim... Bir 
defa şunu katiyetle hemen söyleyeyim, sureti katiye-
de özel teşebbüsün karşısında değilim, olamam; çün
kü böyle hukuk devletinde özel teşebbüs ile devletin 
yan yana olmasından daha tabiî bir şey olamaz; ama 
amme menfaati, kamu menfaati de her şeyin önünde 
gelir, bunu da savunurum. Şimdi, «Kâr edince bize 
versm, zarar edince devlet alsın...» Çinkur öyledir, 
Karadeniz Bakırları öyledir, Asil Çelik öyledir. Ga
zetelerde okuyorsunuz daha 150 işletme de kuyruk
tadır; «Devlet bize yardım etsin...» Arkadaşlarımdan 
rica ediyorum, bunun bir yerde iki şekilde yorumlan
ması mümkün değildir. Serbest ekonomi pazarının 
kuralları vardır, bunun kuralları içerisinde işletmele
rin kârları da, zararları da kabul etmesi lazımdır, bu
nu Atatürk de söylemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok kısaca linyite de değinerek hemen konuşma

mı bitirmek istiyorum. 
Linyitlere gelince : Biliyorsunuz linyit sahaları 

aslında 622 adettir. Devlet bunlardan sadece 97 adet 
linyit sahası, 17 adet de asfaltit sahası almak duru
munda kalmıştır. Biliyorsunuz bunları almasının ga
yesi de termik santralların yapımı idi. Bu rezerv
lerim ıkapasiıtesli olarak devlete ıburafllardamı bildirilen 
rjalkaım şudur. [«iBiaiım eliirnıiadiekü bu sahalarda 170 
(miyar* ton üimyiıt vardır,» denmiştir,.- Devletim bura
ya ıgiirmesiındıdn sonra yaptığı araştıırtmla ve sondaij-
töaırda ıburaıda 170 ıruMyon ton değil, 1 milyar 50 mil
yon! itan kömürüm olduğu tespit edimiişıEir. Şiımıdli, 
buınıum kaırnu yanarı İle bağdaşır bıir tarafı yolktur. 
Çünlkü, rezervi altta tuttuğunuz zaman devletim bu 
santraleri yapması, yatınım yapması mümikıüm değM-
dlİlT].! 
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Diğer bir hususun da kömür isstiıhsaü konusun
daki duruımıdür.i 

Kabul ediyoruz, 1978 yılkıda htktafcıım sıkıntılar 
olmuştur; fakat 1980 - 1981'de ve hatta bu sene her
hangi 'bir kömür silkintisi balhlis mevzuu değildlİT. 
Üistelliilk 'biliyorsunuz devlet bunu atolken «Rezerv 
var, üretim yoktur»/ denmiştir. Bu felsefeyli, bu an
layışı yıkmak (için devlet bu tisi elııne1 allmuştır; geçen 
sene ve evvelki sene bunu ispat etmiştir. 

İkindisi; Soma kömürünün Devlet 3 500 Miraya 
satıyor, hem ide yıkanmış olarak; bunun tonu piya
sada 7 000 Iradır. Devlet bunu yapmadığı, tonunu 
3 500 liradan satmadığı takdirde, acaba piyasada 
tonu 7 ıbün liradan satılan linyitin tonu ıkaç 'bin lıira 
olacaktı (arkadaşlarım? En az 10 COO lıira... 

ŞERAFETTİN YARKTN — Masrafı nfe olu
yor?...] 

PAŞA SARIOĞUU — Masraflara da cevap 
vereceğfim. 

ıŞimdi, rnasınafa gelincei: «Kâr etmiyor» diyorlar, 
3 500 liraya satarsanız kâr etmez; ama iblisi' İra de-
dtiğiniz zamları 15 miilyonı ıton üretimde 15 milyar 
kâr eder ve yatırımlarına da yapar. 

(BAŞKAN — Değerli üyeler;: 5 dakikadan fazla 
söz vermem sıiızün kararlarınıza karşı Başkanlığın bir 
saygısızlığı olur, 

O liıtilbaria Sayın Sanoğlü'ıniun daha bir müddet 
konuşmasını oylanınııza sunuyorum, Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ancak, sizin müsaadenizle, muvafakatimizle, ka
rarımızla bu konuşma devam edebilir. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu, 

PAŞA SARIOĞUU — Sayın Başkanım; size ve 
sayın arkadaşlarıma çok teşekkür edbrim; çünkü çok 
acele ettimv BelM (anlaşılması lazım gelen bir ifade 
(tarzı lifte daha yulmuşak bir tonda söylemem lazım 
geliyordu; ama sadece yetiştirmek gayesli ile... 

BAŞKAN — Konuya devam edelim Sayın Sarı-
oğüu,.; 

PAŞA SARlOĞıLU — Değerli arkadaşlarım, 
Yanımda rakamlar vardır. Bu rakamları kömür 

üzerinde verdiğim zaman şu durum ortaya çıkacak
tı; ı(Vakt!inTİzin kısııth olması yüzünden 'bunu 'alma
dım) Evvela şu maddeleri «aymak iistiyorumı: 

IBir defa bunu Devletin elline almasındaki sebep-
Uerden 'bir tanesi «Rezerv var, üretim yok» durumu
nla son vermek ficim, 

Jktiınaisi; enerjıi santraleridin ihtiyacı olan yeterli 
miktardaki kömürün temini i$'m< 
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Üçüncüsü; temel! 'bir madde olan kömürün ka
raborsaya düşmesini önlemek için. 

Dördüncüsü; piyasada fiyat dengesini sağlamak 
içünı 

En sonuncusu da, Türkiye'de mevcut rezervlerin 
tespitli içlin Devletin mutlakla arama ve sondajlarının 
devam etme'si şarttır bu sahalarda. Çünkü, bu sa
haların toplamı '622'dir, Devletin aldığı bunların 
içerisinden sadece 97 sathadır. 

Değeri larkadaşlaMn, 
Yatırıımia gelince: 1980 yılı içerisinde TKÎ 4,5 mlil-

yaıriık yatırım yapmıştır ve Türkiye'nin (Elimizde 
olan ihtiyaç rakamlarına göre) 1985 yılına kadar 
kömür ihtiyacınn karşılamak üzere 80 milyarlık ıbir 
yatırımla ihtiyacı Vardır. Böylece, belki kademelerde 
19851te 50 miilyonı ton 1990'da 65 milyon ton kö
mür ihtiyacımı temim etmesi lazımdır devletlin, yani 
1985lerden başllamak üzere mutlaka devletin bu ya
tırımı gerçekleştirmesi Hazımdır. Tabiî 80 milyar de
yince 80 mıilyarın hepsi hemen 1 sene içerisinde ba
his ımıevzuu değildir; fakat kademeli olarak yapma
sı lazım gelen yatırım budur. Bu yatırımı yaptığı 
takdirde 1985 yılından itibaren kömür üretiminıin 
kademeli olarak bugünkünün 2 misli, 4 misli katlan
mak suretiyle ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelmesi 
şarttır. Aksi takdirde elimizdeki ıtermiik santrallerin ve 
kamu ihtiyaçlarının, ısınmanın gösterdiği İhtiyaçDarı 
karşılaması mümkün değidir. 

ıBAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, çalışma süremiz 
bitiyor/ 

IPAŞA' SARIOÖLU — Bitiyor effendfe, 

Değerli iankadaşlanm;1 

Kömür konusunda yine 'bir iddia vardır; «Kö
mürler eski iş sahiplerine veya özel şahıslara iade 
edilsin?...» Bunun laıriamı şudur: 

Eslkıi sahiplerine iade edilmesi hallinde bir defa 
80 mlillyarlıik yatırıımı kim yapacaktır? Bunu sormak 
istiyorum, 80 milyarlık yatırımı 1 yılda değil 3 yıl
da yapsanız dahi yılda 25 - 27 milyar ediyor. Şimdi 
bu böyle olunca, Devlet ıbir taraftan, bugün biliyor
sunuz milyarları bulan enerji yatırım'larını yapmak
tadır, ıbunlların ıbu enerji yaıtnrımlarında, enerji üre
timine dönük santrallerde hammadde olan kömürün 
biran önce santralle 'beraber ikmal edilmesi ve üre-
ıtime geçilmelsi şarttır. Eğer 'bunların yapılması müm
kün değilse, şahısların elinde nle zam/an vereceği, 
ne kalitede vereceği ve ne miktarda vereceğibelli ol
mayan 'bir politikada devletin yaptığı yatırımları ga
rantiye alması mümkün değildir. 
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O itibarla «Bize verin» demesinin; sadece ge
riye kalan sahaftan söylüyorum, çünkü geriye kalan 
sabalar zaten şahısların elindedir ve toplanı olarak 
Tüdc!iye\ie 7,8 mlilyarlDk bir rezerv vardır. Bu re
zervin 3,5 ımiyarı Elbistan'daki flinyd'ttardlir. Geriye 
4,3 ımtilyarı kıalmiaktadır; bu 4,3 milyarın 2,5 mıilya-
rı ıdövletin elindedir, 1,8 malyarı dia özel şahısların 
elindedir.! Şimdi., bütün ellerinde bulunan bu rezerve 
rağmen, geriye kalan; devletin bizzat işletmeye baş
ladığı santrallar için geriye kalan rezervler isten
mektedir, fakat istendiği zaman da şunu ileri sür
memiz lazımdır : Bu 80 milyarlık yatırımın yapıl
ması lazımdır. Bu yatırım yapılmadığı zaman bu 
santrallerin (ihtiyacının belli tonajda, 35 milyon ton, 
65 milyon tonun yerine getirilmesi mümkün değil
dir. O halde, bu yatırımı Türkiye'de yapacak güçte 
Özel sektör zaten yoktur. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 146 ncı Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Değerli üyeler, Sabahki Oturumumuzda Genel 
Kurula arz ve istirham ettiğim hususlar üzerinde al
dığımız neticeyi hep birlikte müşahade ettik. 1 - 2 
sayın üyeden başka, eski müzakere şekli dışında, hız
landırıcı bir durum hâsıl olmadı. O itibarla yeni bir 
karar almamız ve ona göre çalışmalarımızı düzenle
memiz gerekiyor. 

Şöyle ki, 1 Ekim'de Anayasayı Millî Güvenlik 
Konseyine vermemiz gerektiği hususundaki kararı bu 
Yüce Meclis almıştır. Bizim kararımız, Danışma 
Meclisinin kararı, dışarıda lalettayin bir kurulun ka
rarı değildir. O itibarla, aldığımız kararın mutlaka 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kararın yerline 
getirilmesi için de, daha çok çalışmamız icap ettiği 
İzahtan vareste bir husus. 
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ikincisi; ortak olalım konusuna gelince : Buyu
run ortak olalım diyoruz. Nasıl diyeceğiz?.. Buyurun 
paranın yarısını siz koyun yarısını biz. 80 milya
rın yarısını siz, yarısını ben koyaym. Bugün Türki
ye'de 40 milyarlık bir yatırıma girecek bir özel sek
tör bahis mevzuu değildir. O halde bu iddianın da 
geçersizli ği ortadadır. 

Binaenaleyh, gerek borlarda gerekse linyit üreti
minde devletin elimi kolunu bağlamanın anlamı yok
tur. Bunun yapılması halinde devletin yatırımlarının 
yerine getirilmesi de, enerji ihtiyaçlarının karşılan
masını da mümkün değildir. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Değerli üyeler, öğleden sonra saat 14.00'te top

lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 13.00 

Daha evvel günde 8 madde görüşülmesi, 8 mad
de bitinceye kadar birleşime devam edilmesi, çalış
maya devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Sabahleyin 
Yüce 'Heyetinize arz ettiğim görüşeceğimiz 119 mad
denin 8'i Devlet Danışma Konseyine ait; 8'i görü
şülmeyecek. 119'dan 8 madde çıkarılınca 111 mad
de kalıyor. Bu 111 maddenin 9 günde görüşülmesi 
için günde 13 maddeyi müzakere edip karara bağla
mamız, kabul etmemiz icap ediyor. Bu itibarla, da
ha evvel yapmış olduğumuz programdaki 8 madde
yi 13'e çıkarmak zorundayız ve günde 13 maddeyi 
kabul edinceye kadar da görüşmelere devam etmek 
mecburiyetindeyiz. Günde 13 maddenin görüşülme
si bitinceye kadar çalışmamıza devam etmemizi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, bir şey sormamız mümkün mü? 

••-»»—^y<i 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜVEUER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 
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RIFAT BAYAZIT — Usul hakkında bir şey söy
leyeceğim^ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nını, sayın arkadaşlarım; 
Bu konu, hem 'Başkanlığın, hem de bizim tutu

mumuzdan ileri gelmektedir. Başkanlık sabahleyin 
20 dakika bu konuyu açıklamıştır, 20 dakikamız ora
da gitmiştir. Birincisi bu. ikincisi, 5 dakika 'da şimdi 
gitti; 2İ5 dakikamız gitti. Hiç bir arkadaşırnızın sö
zünü 5 dakika sonra Başkanlık kesmedi; lütfen kes
sinler, biz de istemiyoruz bunu. Durumumuzu ona 
göre ayarlamak zorundayız. Bu böyle olursa, hem 
Başkanlık yorulmaz, hem de fazla zamanımız gitme
miş olur, biz de 5 dakika üzerinde kendimizi ayar
lamış oluruz. Birine 5 dakika yerine 7 - 8 dakika 
verilirken, diğeri» bunu 2 dakikada kullanırken; o, 
onun hakkıdır diye de kullanmayalım lütfen. 5 da
kikadan sonra mikrofon kapansın. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar; 
Şu müzakerelerde, daima kusurun, hatanın Baş

kanlığa hemen yüklenmesi, çak kolay bir isnat, çok 
kolay bir itham. Dikkat buyurursanız, 5 dakika dol
duğu zaman devamlı Başkanlık gerekli ikazı yapmak
tadır; ama siz sayın üyelerden rica ediyoruz, sabah
leyin de aynı ricayı yaptık. Binaenaleyh 5 dakikaya 
lütfen riayet edilsin; hatta ondan daha kısa konu
şulmasını sabahleyin arz etmiştim. Sabahki 'konuşma 
eğer 1 5 - 2 0 dakikayı aldıysa, bu boşuna bir istir
ham, boşuna bir maruzat değildi. 

Evet, Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim zaten 
bunları zabıtlar gösteriyor. Zamanı nasıl kullandığı
mızı Başkanlığın ve bizim, zabıtlar gösteriyor. Bu 
bakımdan fazla bir şey söylemek istemiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Kan

tarcıoğlu. Her görüşmenizde Başkanlığı bir defa it
ham etmeniz, şüphesiz hem Başkanlıktaki görevli biz
leri, hem de sayın üyeleri herhalde memnun ediyor
dum 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, bu Baş

kanlık Divanını bu Yüce Kurul seçti, geniş yetkisi 
vardır, 5 dakikadan fazla konuşturmaması gerekir, der
hal kesilmesi icap eder. Bu şekilde hareket edilirse, 
biz 8 maddeyi değil, 10 maddeyi dahi günlük çalış-
malanmızda çıkarabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, değerli üyeler; 
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Sizler öyle değerli, öyle kişilik sahibi şahsiyetler
siniz ki, ben Başkan olarak edep duyarım, haya du
yarım bir sayın üyenin konuşmasını mikrofonu ka
patmak suretiyle kesmek veyahut elinden tutup, in
dirmekten. Bu olamaz. Onun için çok rica ediyorum, 
sizler kendiniz lütfedin ve görüşmeleri daha sıhhatli, 
daha çabuk yapma imkânını elde etmiş olalım. (Al
kışlar) 

Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Bir cümle ilave etmek 

istiyorum. Acaba pazar günlerini de çalışma günle-
riımize dahil etmek suretiyle bir çözüm bulabilir mi
yiz? 

BAŞKAN — Onu da bilahara bu 13 madde üze
rindeki görüşmelere devam ederken, gerek görülür
se dikkate alacağız. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkanım.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Bir 
dakika efendim... 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, Sayın Gözübü-
yük rica edeyim, bakın benim küçük bir hatırlatmam, 
gene 5 - 1 0 dakikanın geçmesine sebep oldu, Baş
kanlığın daha fazla ithama maruz kalmaması için 
lütfedin, bilahara başka bir vesile ile görüşlerinizi 
açıklarsınız. 

(HALlL GELENDOST — Müzakereleri kolay
laştırmak İçin bir teklifte bulunacağım. 

Efendim, Komisyondan vaki sorular, izahata dö
nüşüyor. 

BAŞKAN — Efendim sabahleyin arz ettim, so
rular kısa olacaktır diye. Bir tek sayın üye veya iki 
üye ancak buna uydu, diğerleri uymadı. Sabahki... 

HALİL GELENDOST — Yazılı verilsin efen
dine 

BAŞKAN — Yazılı olarak verilmesi konusunu 
da bugünkü müzakerelerden sonra, yarın düşüne-
l'îrm 

Değerli üyeler bu madde üzerinde iki sayın üye 
kalmıştı aleyhte; Sayın Doğan Gürbüz, Sayın Gü
rel. 

Sayın Doğan Gürbüz, buyurun rica edeyim. 

DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, lehte ben 
konuşacağım. Benim hakkım var efendim, yanlışlık 
yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, siz en son söz aldınız leh
te. Sizden evvel söz alanlara vereceğim. 

DÜNDAR SOYER — Hayır efendim, Beyefen
di konuştu, arkasından ben konuşacağım. 
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BAŞKAN — Sayın Soyer, İki lehteyi üst üste 
konuşturacağımıza dair bir usulümüz yoktur. En 
son sözü siz aldınız, binaenaleyh sıranızda verece
ğim sözü. 

Buyurun Sayın Doğan Gürbüz. 
1. DOĞAN GÜRBÜZ ,— Sayın Başkanım, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
1960'lı yıllardan bu yana devamlı surette petrol 

üzerinde, madenler üzerinde aralıksız laf ürettik; 
ama petrol üretimine, tabiî kaynakların üretimine 
geldiği zaman, hiç bir şey üretemedik; bilakis me
seleyi tersine doğru yahutta Türk Milleti olarak ic-
raattakileri tersine çevirmenin yollarını aradık. Bel
ki bunda bir nebze muvaffak da olduk diyebiliriz. 
Çünkü, burada yine aynı duruma geliyoruz; yine 
laf üretimine. Petrolün üretimine, tabiî kaynakların, 
madenlerin üretimine yer vereceğimiz yerde, bilakis 
laf üretimine doğru meseleyi kaydırıyoruz. Çünkü, 
Komisyonun getirmiş olduğu 161 inci madde, tama
men bizim millet olarak kavramış olduğumuz plan
lı kalkınma felsefesine tam uygun bir şekilde tedvin 
edilmiş, getirilmiş. Her şeyden önce diyor ki, «Tabiî 
servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır.» Buradan başlıyor ve arkasından, Dev
letin bu konuda önceliği olduğunu, arkasından, Özel 
sektöre de bu konuda bazı imkânların; arama ve iş
letme imkânlarının tanındığı ve bunun arkasından da, 
Devlet ve özel sektörün beraberce kurabileceği, üre
timi faz'laıl&ş tınmak için, gerekli tedbirleri alabileceği
ni ihtiva eden bir madde. 

Şimdi biz diyoruz ki, «Hayır, özel sektöre yer 
vermeyelim.» Niye?.. Üretim artmasın... Üretim art-
mazsa ne olacak?.. Bunun sonucunu çok iyi bilme
miz lazımdır. Dün petrol konusunda da aynı laf
lar edilmiştir ve Türkiye bugün bütün ürettiğini; ta
rım alanında, sanayi alanında bütün ürettiğini satıyor; 
ama geriye ne alıyor?.. Yalnız petrolüne para ödeye-
biliyor. Mesele bu noktaya gelmiştir, dikkatinizi bu 
yöne doğru çekmek istiyorum ve burada özellikle ra
kamlar biraz böyle çarpıtılıyor gibime geldi benim. 

Türkiye, 2172 sayılı Kanunda devletleştirmeyi ya
şamış bir ülke. Bundan ne gibi zararlar gördüğümüzü 
de hepimiz rakamlarıyla gayet güzel görüyoruz. De
mir madenlerinin tümünü, hepsini devletleştirdik. Ne 
oldu?.. Demir cevheri üretimi düştü. 1978'den sonra, 
2172 sayılı Kanun çıktıktan sonra, demir üretimi düş
tü. Ne yaptık?.. Dışarıdan demir cevheri almak mec
buriyetinde kaldık, tyi mi ettik?.. Karar sizin... 

Arkasından kömür... Memleketin daha dün ener-
jisiz kaldığı yılları unutmayalım. Burada dediler ki, 
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«1981 sonuna kadar 15 milyon ton Devlet sektörü 
tarafından kömür üretimi yapıldı, 1 milyon ton küsur 
da özel sektör tarafından üretim yapıldı.» Çok doğ
ru bir rakam. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bir dakikanız var. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Bağlıyorum Sayın Baş

kanım. 

1978 yılına iniyorum. 1978 yılında Devlet tarafın
dan kömür üretimimiz 9 milyon küsur ton; özel sek
tör tarafından 6 küsur milyon ton; toplam 16 milyon 
ton. 1981'de geldiğimiz hedef 16 milyon, 1978'de 16 
milyon. İşte devletleştirmenin getirdiği... 

Bu ülkenin topraklarından, bu ülkenin yeraltı ser
vetlerinden çıkan madenleri çıkartmamak uğruna 
memleketimizi geriye doğru götürmenin çabası içe
risindeyiz. Bu, elbette termik santrallerde kullanıla
cak, elbette halkımızın yakacağında kullanılacak şey
ler bunlar ve çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. 
Aşırı devletçiliğe gittiğimiz takdirde, o zaman üretimi 
ve üretimin vasıtalarının tümünü Devlete vermek mec
buriyetindeyiz. O rejimin de ne rejimi olduğunu he
pimiz çok iyi biliyoruz. 

Çok dikkatli olmamız gereken bir konu, onun için 
verilen bu iki önergenin de karşısındayım. 

ıSaygılarımla sunarım. 
BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

Sayın Gürel, buyurun efendini, ateyhtei; 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

'Bu meseleyi, Türkiye'mizin genel menfaatleri yö
nünden ele almak mecburiyetindeyiz. Türkiye'mizde 
sermaye potansiyeli kıttır. Devletimiz, her konuya 
eğilecek malî takatta değildir. O halde, eldeki kıt 
kaynakları nereye teksif etmelidir? Elektrik, yol, su, 
vs. gibi altyapı tesislerine teksif etmek mecburiyetin
deyiz. Buna rağmen, altyapıda iç ve dış kaynak sı
kıntısı çekilmektedir. O halde, aklın ve mantığın yolu, 
özel sektörü dışarı atmak değil, onu devreye sokmak
tır. Meseleye bu yönden bakmak lazımdır. 

İnsanımızın teşebbüs kabiliyetinden, zekâsından, 
cevvaliyetinden istifade etmemek, akıl yolu değildir. 
Yatırımlar için büyük sermayelere ihtiyaç vardır. Pek 
tabiî, herkes sermaye bulamaz; ama bulabileni varsa, 
ondan da istifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Madenciler, maceraperest, hayal gücü kuvvetli, 
fedakâr insanlardır. Onların hayali, ancak çocukları 
ve torunları tarafından gerçekleştirilir. Şimdiye kadar 
ne yapmışız, ne olmuş? Devlet el koymuş; ama sa-
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hipleri yine kirayla çalışmaya devam etmişler. Kâ
ğıt üzerinde sahip «A» iken «B» olmuş. Vatandaşın 
dağ tepe dolaşıp bulduğunu elinden aldırma korku
sunu silmek, Devletin güven duygusunu sağlamak, ar
tırmak bizim vazifemizdir. 

Türkiye, pek çok konuda yabancı sermayeyi da
vet ederken, kendi vatandaşlarından hizmet kıskan
ması, kavgaya tutuşmasını bırakıp, derleyici ve to
parlayıcı olması lazımdır. Neticede, Devletin ma
denciye, «ısenden şu kadar istiyorum») demesi kâfi
dir; yeter ki, denetleme görevini tam manasıyla ek
siksiz yerine getirsin. 

1954 yılına 'kadar mevzuat, Devlet ve özel kesim 
arasında Devlete öncelik veren bir biçimde ve eşit
sizlik prensiplerine dayanan yönde çalışmaktaydı. Bu 
sebeple, madenciliğimiz kalkınamamıştır. 6309 Sayılı 
Kanun ile bu eşitlik kısmen sağlanmış; fakat burada 
da Devlet yine evvelki denetim ve kontrol vazifesini 
yapmadığı için sonuç alınamamıştır. 

Devlet tabiriyle KİT'lere sermaye koymasıyla, % 
51 nispetinde iştirakini özel sektör, Devlet sektörü ve 
Devlet olarak birbirlerinden çok iyi ayırmamız lazım
dır. Esasında, arama ve işletmeyle ilgili hükümler, 
Maden Kanununda yer alması lazım gelen hüküm
lerdir. Bor konusuna girmiyorum; elimdeki rakam
lar biraz evvel verilen rakamların tamamen tersini 
söylüyor. 

Elimde bir ıbavul evrak var; 'hepsini değerlendir
meye çalıştım ve vardığım kanaat odur ki, getirilen 
maddenin çıkarılması istenen fıkralarıyla tamamen 
ters düşmektedir. Tek tek madenleri ele alarak bu
rada bir hükme varmak mümkün değildir, faydalı da 
değildir. Sayın Devlet Başkanımızın 16 Ocak 1981 
Adana konuşmasından bir pasajı okuyarak sözlerime 
son veriyorum; 

«Sevgili vatandaşlarım, yeraltı zenginliklerimiz iş
letirsek, tarıma ve hayvancılığa önem verirsek, turiz
mi geliştirirsek, o zaman işte zengin ülkeler arasına 
katılabiliriz. Onun için, bu işletmelere büyük önem 
veriyoruz. Sizden beklediğimiz, bu mücadelede bize 
yardımcı olmanızdır.» 

Nasıl yardımcı olabiliriz herşeyi Devlete bırakır
sak? Sayın Devlet Başkanımızın bizden istediği yar
dımın mahiyetini sizler çok daha iyi takdir edersi
niz. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Soyer; lehte. Buyurun. 
DÜNDAR SOYER —, Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
161 inci madde üzerindeki müzakereleri bir özel 

sektör mensubu olarak çok yakından dikkatle izle
dim. Ben meseleye bir başka açıdan bakmak istiyo
rum; ayrıntılarına girmeyeceğim. 

Türkiye'de bugün 2 sektörlük karma ekonomi 
yürütülmektedir veya yürütülmeye çalışılmaktadır. 
Biz burada, bu iki sektör arasında tartışma açacak 
şekilde meseleye yaklaşmamalıyız. Bunların arasında 
sürtüşmeye mahal olacak tarzda meseleyi ele alma
malıyız. 

Değerli arkadaşlarım, bir özel sektör mensubu 
olarak, bu maddenin tedvininde fıkralar arasında ev
vela çelişkiler var; onlara dokunacağım, ondan son
ra da, gerek karma ekonomi içerisinde denge ilkesi
ne en azından eşitlik ilkesine yer verilmediğine dair 
fıkraları burada tespit ettim, onları dile getireceğim. 
Vazgeçtik, bunun tartışmasının çok başka sahalarda 
olması icap eder; karma ekonomi tartışmasını maa
lesef son İktisat Kongresinde belli sınırlar içerisine 
'alamadığımız üçün, bu devam edüp gitoıektedıki 

Değerli arkadaşlarım, 161 inci maddenin 1 inci 
fıkrasında; «Aramada Devletin öncelik hakkı vardır,». 
deniyor. 5 inci fıkrasında özel sektörü, bu aramada 
önceliği olan Devletin ortağı haline getirmek isteni
yor. Bu aslında, eşitlik ve denge ilkelerine aykırı 
düşmektedir. 

İkinci kısım, 4 üncü fıkrada; «İşletmeye hazır 
tabii servetlerin ve kaynakların 2 yıl içinde Devletçe 
işletilmemesi halinde öncelik hakkı özel sektöre ta* 
nır.»ı deniyor. Devletin işletme hakkını 2 senede, bir
çok sebeplerden dolayı uygulamaya koymaması müm
kündür. Hatta bu ekonomik değerlendirmeler içeri
sinde dahi buna cevaz vardır. Bir stratejik madde
nin belli zâ*manda mutlaka çıkarılması da icap etme
yebilir; daha pahalıya satmak imkânlarını sağlamak 
için o rezervleri belli bir süre sonra ortaya çıkartmak 
suretiyle, dünya fiyatları içerisinde ülke lebine ka
zanç sağlamak imkânlarını sağlar. Bu bakımdan da 
Devlet sektörüne «2 yılda işletmediği takdirde, özel 
sektöre devreder»; bir hüküm konuyor, buna muka
bil; özel sektörün bir mensubuyum, 30 yılımı verdim, 
kamuoyunda Türk özel sektörünün yanlış tanıtılma
sına ve Türk özel sektörünün, bu Anayasa içerisinde 
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belli çevrelerin, belli maksatlarına hizmet edecek is
tikamette oluşmasına fırsat vermenin, özel sektörün 
aleyhinde olduğu kanısındayım. Meseleleri, derinliği
ne, açıklığına görüşmek mecburiyetindeyiz. (Alkış
lar) 

Burada, Devlet sektörüne iki yıl tanıyorsunuz; 
özel sektör hakkında, «İşletmediği zaman, iki yıl son
ra devredilir»), diye hiçbir madde hükmü koymuyor
sunuz... 

Sayın Komisyon Başkanı zatıâliniz biraz evvel, 
belli bir kültür seviyesi içerisinde tartışmaları yapma
mızı söylemiştiniz. Aynı okulları 'bitirdik, herhalde ben 
sizden daha önce bitirdim. Zannediyorum. Galatasa
ray'da okudunuz, 'ben de okudum. Mülkiyeden son
ra ben de SORBONNE'de okudum ve Ekonomi oku
dum. Zannediyorum İki, sizinle 'beraber bu meseleleri 
tartışacak bir kültür seviyesinde olduğumu da kabul 
etmenizi bilhassa rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü olarak yine bu 
maddede, söylediğim gibi, en azından eşitlik ve den
ge ilkesine yer verilmemiştir ve zaten bakın, Bor; 
bundan evvel Karma Komisyonda bazı madenlerle 
ilgili bir Yasa hazırladı; âdeta bu Yasanın 3 üncü, 
en son fıkrası; «Devlet özel teşebbüsle ortak olarak 
arama ve işletme tesisleri de kurabilir.»! gibi bir hük
mü koymak suretiyle, bu stratejik ve talep elastiki
yeti olmayan maddelerin dahi ayrıma tabi tutulma
yarak, özel selktörle, kamu kesiminin bir arada or
taklığını sağlayacak bir zemin hazırlanacağı intibaını 
da bu son madde vermektedir. Bu hususta aydınlığa 
kavuşmak istiyorum. Çünkü, Türkiye'de öyle ma
denler vardık ki, bunlar talep elastikiyeti olmayan 
madenlerdir, istediğiniz kadar çılkannız, alıcısı ve unluk
tan oetiı miktarda kalır ve ondan sonra gidemez. 

Değerli arfkadaşlarım; 
Benim ricam, lütfen kraldan fazla kral taraftarı 

olmayalım sayın arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soyer. 
Sayın Aldıkaçtı, önergeler üzerindeki Komisyo

nun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 
Önergeler üzerinde görüşü arkadaşım Şener Ak-

yol açıklayacak, fakat ben daha önce tekrarladığım 
ibir şeyi tekrarlıyorum. Lütfen arkadaşımız tutanak
ları iyi okusun veyahut da konuşulanları iyi dinle
sin; söylediği şekilde yorumlanacak bir cümle sarf 
etmedim burada. Ben kendisiyle, «Senin kültür sevi
yen benim ayarımda değil» şeklinde konuşmak gibi 

kaba ve bir aydına yakışmayacak bir cümle sarf et
medim. Sözlerimin tahrif edilmemesini rica ediyorum. 
Bu yolda Başkanlığın da kendisine müsaade etme
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Evet Sayın Akyel, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

161'inci maddenin tartışılması sebebiyle zannedi
yorum, eğer Komisyonumuz da tartışmaların şimdi 
gitmekte olduğu yere girerse, bu meselede belki siz
leri aydınlatma görevini yerine getiremeyebilir. 

Önce, insaf hudutları içinde, metninin hiç kimse
ye karşı ya da yana olmayıp, ülkemizin yüksek çı
karlarından yana olduğunu arz etmek istiyorum. Bu
nu ise, en son konuşan arkadaşımızın okuduğu iki 
fıkrayı ne derece yanlış anladığım göstererek 'belirt
mek istiyorum. 

Itiham kolaydır; ama ispat yazılı delil karşısın
da 'kolaydır. 

«Efendim, Devlet işletmezse düşer, özel teşeb
büs işletmezse müeyyide gelmemiştir»^ dedi arkada
şımız. Bu dayandığı fıkrayı müsaadenizle okuyo
rum: 

«İşletmeye hazır tabiî servetlerin ve kaynakların 
iki yıl içinde devletçe işletilmemesi halinde öncelik 
hakkı... düşer.» Devletin işletme hakkı düşmez. Ar
kadaşımız bunu daha anlamamış. 

Fıkra devam ediyor: 
«Özel teşebbüsün işletmemesi halinde ise işletme 

hakkı düşer.» 
Bunun adaletsizlik, bunun yantutarlılc neresin

dedir? Bir defa bunda mutabık olalım. Yani, önü
müzdeki somut anlamlarda ve kavramlarda mutabık 
olalım. Anlatmak istediklerimizde, onların anlamla
rında mutabık olalım. İtham etmeden okuyalım; Yü
zeysel değil, derinliğine tartışalım. Açıklamalarımın 
sonunda göreceksiniz ki; hiç kimsenin, ne karşı alın
ması, ne arkalanması söz konusu değildir. Böyle bir 
amaçla hareket edilmemiştir. 

Son fıkrada ise; 
«Devlet, özel teşebbüsle ortak olarak arama ve 

işletme tesisleri de kurabilir.»ı 
Burada bir defa «'kurar»! değil, «kurabilir.»ı Son

ra; «İşletme tesisleri de kurabilir.») İsterse kurar. Esa
sen 1961 Anayasasında bu hüküm yok mu? Onun 
için ben bu son ve ithama dayalı noktadan başlaya
rak, asıl konumuzu şimdi rahat rahat, derinliğine, 
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ülke severlikle, akılla tartışacağımız noktaya geldiği
miz inancındayım. 

Her şeyden önce arkadaşlarımız, Sayın Vıardal, 
Sayın Sarıoğlu, Sayın Fırat ve önergelerin aleyhinde 
konuşan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Bir büyük ülke sorununun tartışılmasında heyecan
lar ve kişisel meseleler geride kalmalıdır. Ben Heye
tiniz arasında, Komisyonun yapabileceği hataları dü
zeltecek uzmanların, âkil ve makul arkadaşlarımızın 
olduğuna inanıyorum. Buna dayanarak ve buna ina
narak, Heyetinizce verilmiş olan bu birinci önerge
nin, daha açıklamalarımın başında dikkate alınması 
için oylanmasını rica edeceğim çünkü, ulusal mese
leler sekter düşüncelerle çözülemez. Buna inanıyoruz. 
Bu konuda açık, ufku geniş düşünmek zorundayız ve 
bunları yaparken hiçbir zaman Devleti, birtakım ki
milerin menfaatlerinin arkasına değil, önüne, üstüne 
ve hakemliğine getirmek zorunda olduğumuzun bi
linci içindeyiz. Ulusal servetlerimizi hiç kimseye kap
tırmamanın tarihî sorumluluğunu bilmekteyiz ve hiç
bir zaman, Devletin karşısında olan büyük kitleleri 
de, birkaç kişi olarak değil, bir millet olarak görme 
alışkanlığının yerleşmesinden yanayız. Çünkü, bir iki 
kişi denilerek suçlanan kişiler, giderek belki de mil
lettirler. Asıl, onun menfaatlerini burada Heyetiniz 
en yüksek mertebeye ve en yüksek mevkie çıkarmak 
vazifesi altındadır. 

İtiraf ediyorum ki; hazırladığımız metnin ülke
mizin menfaatleri noktasında bazı; iyi niyetle hazır
lanmış olduğunu % 100 iddia etsek bile, eksiklikleri 
bulunabilir. Biz, insanın hata yapabileceğinden hare
ket ederek, hatalarını düzeltebileceğine inanıyoruz ve 
Komisyonunuzun hatalarının en iyi düzelebileceği 
merciin burası olduğuna da inanıyoruz. Ve görecek
siniz sayın üyeler, bu maddeyle ilgili getirilen esas
lar; tümünde birkaç hatası varsa düzeltmek suretiyle, 
ülkemiz için, Milletimiz için, Devletimiz için hayırlı 
olacaktır. 

Arkadaşlarımızın önergesinde ileriye sürdükleri 
anatema, bir denge değişimine bu Tasarıda yer veril
miş olduğuna işaret etmektir. İtiraf ediyorum ki; 
münferit bir veya iki meselede arıza verebilir bu me
tin; ama bu metnin dayandığı felsefe, 6309 sayılı Ma
den Kanununda vardır. Ne var ki, o Maden Kanunu 
(ki çok iyi bir kanundur) uygulanamamıştır. İşte bu 
Maden Kanununun işlemeyen yan ve yönüne ana
yasal bir dürtü vermek zorundayız. Bunu yapabilir
sek, inanıyorum ki ülkemizin tabiî kaynaklarının iş
letilmesinden, genellikle gayri safî millî hasılayı yu
karıya çekmek mümkün olacaktır. 

Önerge sahibi arkadaşlarımın verdiği rakamlara 
dönerek bununla ilgili ihracat rakamının 156 milyon 
dolarda olduğunu bu kürsüden söyleyen arkadaşımın, 
herhalde duymakta olduğu acıya ben de katılıyorum. 
En zengin maden kaynaklarına sahip olan bir ülke
nin ihracat rakamının, burada olmaması, içerideki 
maden ihtiyacını karşılamaktaki seviyesi bugünkü se
viye olmamak, lazımdır. İşte bu noktadan hareketle 
ve bu itibarla Heyetinize bazı küçük teknik mese
leleri arz etmek istiyorum; ama önerge sahibi değerli 
arkadaşlarımdan, önergelerin lehine konuşan arka
daşlarımdan da istirhamım, art bir niyet aramadan 
bu meseleye ortak ve hepimizin katılmasıyla iyi çö
züm bulmak amacıyla birbirimizi dinlemeye gayret 
etmemiz ricasıdır. 

Özel sektöre öncelik tanıdığımız yolundaki iddia, 
1961 Anayasasının sistemini Devletin lehine çevirdi
ğimiz noktasında olsaydı; belki haklı olurdu. Ne 1961 
Anayasasınıda, ne 6309 sayılı Maden Kanunumda, Dev
letin önceliği yoktur; Tasarıda Devletin önceliği var
dır. Bir defa bu konuda mutabık olalım. 

Bu sistemi getirirseniz, ondan sonraki meselelerin 
çözülmesinde bir rekabet unsurunu, dürtüyü artırır
sınız. 

Tekrar ediyorum, Heyetiniz içinde bana görüş
melerden önce de gelmiş olan arkadaşlarımızın zihin
lerinde bulunan 1-2 mevziî problem bu kürsüden 
söyleyerek, bu düzenlemeyi 1-2 maden için yapılmış 
durumuna düşürmeyelim. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Hiçbirimizin gönlü kral yaşatmaya müsait değil

dir. Gerçek bir demokraside sorunları serin kanlı 
ve bilanço sonuçlarına göre değerlendirmek zorun
dayız. En sonunda ne kadar üretim sağladı, kaç ki
şiye iş buldu?.. Eğer amacımız, böyle somut, objek
tif, ancak akılla bulunan, histen uzaklaşılan bir he
def olursa, onun için yapacağımız düzenleme başa
rılı olabilir. 

Maden Kanununda, özel teşebbüsün maden ara
masına bir mani yoktur. Buluculuk hakkı korunmuş
tur; ama birtakım engelleri vardır. Bunların karşılık
lı ve işletme esaslarında eşit, mülkiyet esasında Dev
letin önceliği bulunan, üretimi yükseltmeye yönelik, 
millî geliri artırıcı, işsizliği önleyici bir çare mutlaka 
vardır. Bu çarenin, rakamlarla, delillerle hangisi ol
duğuna dair burada yapacağımız tartışmalarla bir 
sonuca varmak zorundayız. 

Komisyonumuz kendi metninin en iyisi olduğuna 
dair bir kanaatin sahibi değildir; ancak Komisyonu
muz, duygusal yaklaşımlara nazaran kendi metninin 
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önde olduğunu savunmaktadır ve Heyetinizden gele
cek bu bilanço sonucu diyebileceğimiz, bu nihai so
nuçların artırılmasına yönelik 'her türlü teklife açık 
olduğumuzu; hatta eski metni tekrar eden şimdiki 
önerge sahibi arkadaşlarımızı da, hem önergelerini 
değerlendirebilmek, hem görüşlerini bir defa- daha 
kendilerinden dirıieyebilrnek üzere bu önergenin, da
ha doğrusu iki arkadaşımıza ait bu önergelerin, dik
kâte alınmak üzere oylanmasını rica etmekteyim. 
Böylece ancak, hep beraber, bütün ilgililerin katıl
masıyla akıl yolunu, belki de -Andrejit'in dediği gi
bi- bu dar yolu aralayıp, ışığa, en doğruya ve en iyi
ye kavuşacağız bu konuda da. Yoksa, birbirimizi 
böyle biraz hırpalayarak zannediyorum, varacağı
mız yer başarılı olamaz. 

Ben, istisnasız Heyetinizin bütün üyeleriyle, eğer 
beni de aralarında görmek şerefimi banıa verirlerse, 
bu Tasarıya, bu maddeye, bu önemi 'konuya en iyi 
çözümü, en kalıcı çözümü, iHerM için en tartışmııasız 
çözümleri bulacağıımııza şiddetle linanıyoır; hepimizi 
saygılarla adlanılıyorum. (Alkışlar) 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, Komisyon bu ilkıi önergenin dik

kate atamasını oylarınıza sunmamı istiyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyoruımi: Kabul 

«demler... Kabul etmeyenler.;.. Önergelerin dikkate 
alınması kabul edilmiştir, 

ıSayın Civelek, Sayın Fırat, Sayın Baysafıra Öner
geleri var. 

ıSayın Civelek açıklama yapacak mısınız? 
ORHAN CİVEUEK — Önergemi geri alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat?... 
AYHAN FIRAT — ©en de geri alıyorum efen

dim1. 
iBAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim. 
Sayın Baysal ve arkadaşlarının, 67 sayın üyenin 

önergeleri var. 
Bu önerge üzerinde, Sayın Baysal buyuran. 
ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Dünyada düşündürücü bir 'durum alan ekonomik 

tezden en az etkilenebilmek, güçlü olmak, dünya 
konjonktüründeki etkintiklerini artırabilmek için bü
tün ülkeler, otamaklarını, bu arada özellikle tabiî ser
vet ve kaynaklarımı en iyi bir sekilide değerlendir-
mek, kullanmak zonmdadıriiar. 

Ekonomik kalkınmıa savaşı içinde bulunan ül-
Ikemlizde, doğal kaynaklarımızın mili ekonomimize 
etkinliğini sağlamak zorunluğu vardır. Bunun (için 

millî servetlerimin, millî menfaatlerimizin koruna
rak ve dünya şartlarını göz önünde tutarak aran
ması, işletilmesi, değerlendirilmesi şarttır. Aksi tak
dirde, geleceğimizin ve bağımsızlığımızın en önemli 
araçlarından olan doğal kaymaklarımız, madenileri
miz heder ölüp tükenebillecdMerdıi^ 

İBu önemli ve niıtelilkleri nedeniyle, madenilerimizin 
Devletini hüküm ve tasarrufu altında bulunması ve 
bunların arama ve işletilmesi haklarının Devlete ait 
olması gerekmektıed!ir,: 

Üzülerek belirtmek isterim İki, Anayasa Komis
yonumuz Devlete kısıdı bir öncelik hakkı tanımış
tır. Devlete tanınan öncelik hakkı; taramada iki yıl, 
işletmede yine iki yıldır. 

Ülke liçiın fevkalade önemi haiz, geniş alanları 
kapsayan, işletmecilik (açısından havza madenciliği-
nıi gerektiren büyük maden arama projelerimin veya 
lişllletme için gerekli büyük yatırımların, Türkiye'de 
değl, diğer ülkeleirde de zaman zaman ve çoğun
lukla ilki yılda gerçelkleştirilmesli müımlküin değildir, 
Bu gerçeği devamlı olarak göz önünde tutmak gerek
mektedir. Arama ve İşletme süresiı, madenin türüne 
göre değişebilir. Van gölünde soda iarayacaiksanız, 
bu bir litre suyun analizine bağlıdır; dolayısıyla bir 
günde arama biter. Oysa, havza madenciliğini ge
rektiren bir bakır, bir krom, bir kömür araması ha
zara 2 - 3 veya 4, 5 ay sürebilir. 

İBu nedenle, Komisyon metalinde olduğu gibi, ara
ma ve işletme' sürelerini, genellemeye giderek, sınır
lamak hatalı olur, Bunlar, ancak madenin türüne 
göre ve çapına göre özel! kanonlarda düzenlenmesi 
gereken hükümllieırdir.| 

Sayın üyeler; unutulmamalıdır ki, yer altında 
gizli duran doğal zenginliklerin bir kıymet haline 
getMlebiimesi için, bunların sadece mevcut olduğu
num bilinmesi; hatta üretilmesi yeteri değildir. Esas 
olan, mevcut potansiyelin ülke dkonomlisine azamî 
katkısını sağlamak, millî menfaatleriınıize ters düş
memektir., 

ıBu alanda alınması ve uygulanması gereken karar
lar, ciddî araştırmalar yapılmadan, yüzeysel ekono
mik bilgilerle ve hele hele kişisel, hissî ve doktriner 
menfaat ve önyargılarla asla 'alınmamalıdır. 

Şunu laçılklıikıla belirtmek ve kabul etmek zorun
dayız ki; yeraltı servetlerimiz statik kaldıkları sürece 
ekonomiye hiçbir şey fcatamazlar. Ancak, çıkarılıp, 
işletilip, satılabilir hale 'getirildiklerinde, efektif ola-
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naık Haztoemliae, Ifcaısamıza ekonomüınüıa Jbiiıriımi olan 
-para olarak döndükten takdirde »btir değer Ikazanurlar. 
söyfllüyoruım,., 

Bunon üçüındıir İki, madiencıiıik söktödimüln genein-
ıde; yanlış anlaşılmaması üçiın altımı çdzerıelk tekrar 
söylüyorum, madencilik sektörünün genelinde «Dev-
letçilik-özelcilik» tartışması yapılamaz, yapılmamalı
dır. Çünkü, değişen şartlara ve değişik maden türle
rine göre devlet sektöründe ve özel sektörde elde edi
len ekonomik verim azalıp çoğalabilir. 

Devletin hüküm ve. tasarrufu altında olan maden
lerin ekonomiye katkısının büyük ölçüde temini, ma
den sektörünün daha verimli hale getirilmesi, Devle
tin etkin denetim ve gözetimi altında özel teşebbüsün 
katkısının sağlanması, bu hususta gerekli teşvik ted
birlerinin alınması normal karşılanmalı ve desteklen
melidir düşüncesindeyim. 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, 
enerji ihtiyacının ileriye yönelik olarak çözümlenmesi, 
stratejik önemi haiz madenlerin önemi gibi hususlar 
göz önünde tutularak, ülkenin, askerî, siyasî, iktisadî 
menfaat ve güvenliğini doğrudan doğruya etkileyen 
madenlerin ve sahaların kamu kuruluşları, diğerlerinin 
ise özel teşebbüs ve kamu kuruluşları tarafından mün
feriden ve müştereken işletilmesi gayet normal karşı
lanmalıdır. 

Aksi takdirde, sürekli olarak bu «özel sektör ve 
Devlet sektörü» tartışması devam ettirilirse, maden
lerin devletleştirilmesinin veya devletleştirilen maden
lerin özel teşebbüse verileceğinin söylenmesi, ilgililer
de sadece gerçekleşmesi güç umutlar uyandırmakta, 
aynı zamanda madenleri alan kamu kuruluşlarında du
raksamalara neden olmakta, onların üretim ve yatı
rım politikalarını olumsuz etkilemekte; sonuçta ülke 
zarar görmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Baysal, tamamlıyor musu
nuz?.. 

ORHAN BAYSAL — İkazınız için teşekkür ede
rim Sayın Başkanım; bir dakika. 

Bu arada şunu özellikle belirtmek isterim ki, Ana
yasamızın tekelciliğe kapalı olduğunu, madenlerimi
zin tekelden, Devlet tarafından işletilmesinin mümkün 
olmadığını iddia edenler çıkabilir. Onlar unutmamalı-
durlaır iki, millî servetim (korunması, değerlendinilrnesıi, 
nimetlerinin bütün bireylere pay edilmesi, kısaca mil
lî menfaatin, toplum menfaatinin söz konusu olduğu 

zaman tekelcilikten söz edilemez; aynen ormanları
mızda olduğu gibi. 

«Madenlerimiz nasıl olsa Devletin hüküm ve ta
sarruf undadır. Bunun için onların aranması ve işletil
mesi hakkının Devlete ait» hükmünün metinden çı
karılmasını ileri sürenler olabilir; bizler bu iddiaya 
katılamamaktayız. Çünkü, bu hüküm, bu maddenin 
özüdür, can damarıdır; çünkü bu hüküm kalktığında, 
Devletin arama ve işletmeye ruhsat verme müessesesi 
ortadan kalkmaktadır. Çünkü inanıyoruz ve kabul 
ediyoruz ki, geleceğimizin, bağımsızlığımızın teminatı 
olan madenlerimiz, millî servettir, tükenebilir nitelik
tedir ve Devlete, hepimize ait olması gerekir. Devlet, 
bunu en iyi bir şekilde değerlendirmekle mükelleftir. 

Malî ve insangücü yetmediği zaman, arama ve iş
letme hakkını gerçek ve tüzelkişilere devredebilmeli-
dir. Onların değerlendirilmesi ve milî ekonomiye aza
mî katkısının sağlanması için etkin gözetim ve deneti
mini esirgememelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sözlerime burada son verirken, müsaadenizle özet

lemek gerekirse, verdiğimiz önerge, bu ilke ve amaç
ların ışığı altında tabiî servet ve kaynakların Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu, bunların 
arama ve işletme hakkının Devlete ait olduğu; ülke
nin askerî, siyasî ve iktisadî menfaatlarını doğrudan 
doğruya ilgilendiren madenler hariç, Devletin bu hak
kını kanunlar çerçevesinde gerçek ve tüzelkişilere dev
redebileceği, onlarla müştereken faaliyet gösterebile
ceği; bütün bu hususların, özellikle madenciliğin ve
rimlilik esaslarına göre yapılmasını sağlayacak göze
tim ve denetim teşkilatının kanunla düzenleneceği, 
madenlerimizin ülke ekonomisine katkısının sağlan^ 
ması için gerekli teşvik tedbirlerinin alınması, hü
kümlerini kapsamaktadır. 

Durumu takdirlerinize arz eder, sabrınız için te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 
Sayın Akıncı, lehte söz istediniz; buyurun efen

dim. 
Sayın Hamitoğulları lehte, aleyhte?.. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Önergenin aley

hinde Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
ŞADAN TUZCU — Lehte Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — peki efendim. 
Buyurun Sayın Akıncı. 
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EŞREF AKINCI — Sayın Başkanım, kıymetli ar
kadaşlarım; 

Sayın Orhan Baysal arkadaşımızın ve bununla il
gili olarak, 66 arkadaşımızın vermiş oldukları bu 
önerge doğrultusunda ben de kısa maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Öğleden evvel ve şimdi konuşan arkadaşlarımın 
değindiği hususlara mümkün olduğu kadar temas et
memeye çalışacağım, vaktin müsaadesi nispetinde bir
kaç hususa temas etmek suretiyle maruzatımı tamam
layacağım. 

Komisyon metninde sakıncalı gördüğüm hususlar
dan bir tanesi; iki yıl zarfında Devletçe işletilemeyen 
bir madenin öncelik hakkının, yani işletme öncelik 
hakkının düşmesi keyfiyetidir. Buna, yine-bir kısım 
arkadaşlarımız temas ettiler; ama çok mühim olduğu 
için, ben de müsaadenizle buradaki sakıncaları arz 
etmek isterim. 

Hemen hemen hiçbir maden iki yıl zarfında, her 
türlü tedbir alınmasına rağmen, tam manasıyla iş
letmeye açılamaz. O itibarla, açılamayacak bir ma
denin de derhal işletilmesi mümkün olamayacağına 
göre, bunun önceliği düşecektir. O halde bu öncelik 
kime geçecektir?.. Devletten düşen bu öncelik, her 
halde Devletle beraber buna talip olan diğer özel 
ve tüzelkişilere düşecektir. O halde, bizim bidayette 
maddenin başında «Tabiî servet ve kaynaklar, dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır» dememizin bir 
manası kalmıyor. Hakikatte maddenin birinci fıkra
sındaki hüküm çok güzel, çok iyi hazırlanmıştır. Bu 
fıkraya göre ise, iki yıl zarfında işletilmediği takdir
de devletten düşüyor demektir. Düşen bu öncelik 
hakkı gayet tabiî ki, diğer özel teşebbüs sahiplerine, 
yani kamu değil tüzel ve özel kişilere düşecektir. O 
itibarla bunu şahsen çok sakıncalı görmekteyim. 

İkincisi; iki yıl zarfında işletilemez, bazen plan
lama da buna mani olabilir. Bugün öyle şartlar ol
muştur ki, tahsisat verilemediği için, o yıL zarfında 
gerekli tahsis ıkonamadığı için, herhangi bir made
nin Etibank tarafından işletilmesi mümkün olama
mıştır. O itibarla Planlama da bazen buna engel ola
bilecektir. Şu halde, bu sınırlamayı kaldırmada bü
yük yarar görmekteyim. 

Her madenin çok üretilmesi asıl değildir; verim
lilik esasına göre üretilmesi esastır. Yine, çok aktüel 
olduğu için bor madeninden misal vereceğim, Bor 
madenini çok üretelim ve çok satalım, çok para ka
zanalım. Bu arzu edilen bir keyfiyettir; fakat bugün 

dünyadaki bor tüketimi yılda iki milyon ton civa
rındadır ve bu her sene yüzde dört veya yüzde beş 
nispetinde artmaktadır. O itibarla, bor'u evvela ih
tiyaca göre üretmek lazım ve aynı zamanda ihtiyaca 
göre bunu pazarlamak lazım. O halde bunu... 

BAŞKAN — Sayın Akıncı süreniz dolmuştur. 
lütfen... 

EŞREF AKINCI — Bitiriyorum Sayın Başka
nım. 

Bilhassa bu sene içerisinde bor tüketimi, arz et
tiğim bu rakama da ulaşamamıştır, hatta Amerika, 
Avrupa pazarlarına satmak üzere gönderdiği 80 bin 
ton 'Amerikan borunu halen Roterdam Limanında 
muhafaza etmektedir, yani Avrupa pazarlarına sata-
mamıştır. Avrupa pazarı, daha evvel stok elde etmiş 
olduğu 'için, bu yıl maalesef bor piyasası tamamen 
durgun vaziyettedir. O itibarla, üretim ve tüketimi 
verimlilik esasına göre ayarlamakta da bir zaruret 
vardır. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın 
Akıncı. 

EŞREF AKINCI — Baş üstüne efendim. 
Bu nedenlerle, daha ziyade biraz evvel açıklama

da bulunan arkadaşım Orhan Baysal'ın önergesi isti
kametinde oylarınızı kullanmanızı arz eder, saygılar 
sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Akıncı. 
Sayın Hamitoğulları, önergenin aleyhinde... Bu

yurun. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Arkadaşım Sayın Baysal'ın ve çok saygı duydu

ğum çok sayıdaki arkadaşlarımın imzalarını taşıyan 
önerge, hiç kuşku yok ki, Anayasa Tasarısının ma
denleri düzenleyen 161 inci maddesine göre çok daha 
iyidir; ama Anayasada bulunması gereken maddeye 
göre ise, kabullenmesi mümkün olmayacak nitelik
ler taşımaktadır ve gayet iyi niyetle gayet tabiî; ama 
ustalıkla hazırlandığı hazırlandığı intibaını vermek
tedir. Başlangıçta, «Tabiî servetler ve kaynakların 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır» cümlesini 
ve özünü bir - iki kez tekrarladıktan sonra, son fık
rası ve ikinci fıkrası ile bu konunun kimin elinde ve 
özel kesimle hangi tertipler içinde işletilmesi gerekir 
sorusunun cevabını gerektiği gibi vermemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özellikle Sayın Soyer ve Çok Değerli Akıncı ar

kadaşlarım benden önce madenlere bağlı önemli ni
telikleri dile getirdiler. Evet, madenler, yenilenmesi 
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mümkün olmayan ekonomik öğelerin başında gel
mektedir. Madenlerin işletilmesi, çıkarılması, pazar-
lanması gibi çok uzun bir zincirde madene özgü olan 
bu özelliklerin oluşturduğu ayrı bir ekonomi politik 
vardır. Onun için diğer ekonomik unsurlar gibi, bun
ları mütalaa etmek mümkün değildir. Kimi zaman 
madenleri çıkarmamak bile ülkenin yararınadır; ki
mi zaman az çıkarmak yararınadır; ama Türkiye'de 
bir gerçek vardır: Madenler milletin malıdır. Bu, hem 
çağdaş devlette böyledir, hem bizim Devletin gele
nekleri istikametinde böyle olagelmiştir; ama ne ya
palım ki Devletimizi, maalesef bu madenlerimizi 
ulusun yararına en iyi tarzda işletecek duruma ge-
tirmemişizdir. Anayasada ise, 1950'lerden bu yana, 
32 yıldır kör döğüş haline getirilen bir kavgadır bu 
madenler kavgası. Burada kısır kavgayı sürdürmek 
değil, anayasalar bu konulardaki çelişkilere çözüm 
getirdikleri için bir anlamda kutsaldır; Anayasamız 
bunu getirmiyor. Evet, «Devlet, işletmede gerekli se
viyeye çılkmadı...» Doğrudur ^Anayasamızda Dev
leti bu duruma getirecek mekanizmalar koymamız 
lazım işte. İşte o yoktur. O mekanizmaları koyduk
tan sonra, milletin olan ve sadece millî yararlar doğ
rultusunda işletilmesi gereken bu kaynaklarımızı iş
letmek için elbette Devletimiz bütün imkânları kul
lanacak; gerektiği yerde ulusal yararlar yönünde. Bir -
iki kişiyi zengin etmek için değil; çünkü burada ki
şilerin zenginliğiyle ulusal yararlan arasında her za
man bir çatışma yoktur. Çatışmalar, diğer alanlara 
nazaran daha fazladır, başka öğeler de devreye gir
mektedir: Stratejik, savunma v.s. gibi. Onun için... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları bir dakikanız 
var. 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. Süremi aşmayacağım. 

Onun için, Anayasayı düzenlerken bu kısır do
ğuşu, bu kör döğüşü ortadan kaldırmak lazımdır; o 
yönde bunu müesseseleştirmek gereğine inanmakta
yım, yoksa değişik durumlardan yararlanarak, arka
daşlarım söylediler: Şu veya bu grubun yararı değil, 
millî yararın damgasını vurabilecek, onu gerçekleş
tirebilecek ve Devlete... 

«Dürtü» dedi Çok Değerli Arkadaşım Akyol. 
Bu dürtüyü ben bu maddede görmüyorum. Bu di
rektifleri bu maddede görmüyorum. Yarın müsteşar
ların, bazı bakanların (Ki maden konusu çok kar
maşıktır, herkes bilmeyebilir; incelikleri vardır) on
ları kötü yolda, iyi niyetlerine rağmen, kullanmalarına 
izin vermeyecek tarzda tedvin etmek gerektiğine ka-
niyim. Bu önerge, üzülerek söylüyorum, bunu sağ

layacak durumda olmadığı için, aleyhte fikirlerimi 
yüksek izninizle arz etmiş oluyorum. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. ' 
Buyurunuz Sayın Tuzcu. 
Sayın Özman, siz önergenin lehinde mi, aleyhinde 

mi söz istediniz? 
M. YILMAZ ÖZMAN — Acaba hangisi kalmış

tır? 
BAŞKAN — Hayır, hangisi kalmıştır mevzuba

his değil. Siz lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız? 
M. YILMAZ ÖZMAN — Usul hakkında diye

bilirim. 
BAŞKAN — Usul başka. O halde bu önergeyle 

ilgili değil. 
Buyurunuz Sayın Tuzcu. 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım, ben de 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, istediniz de; burada beş 

isim yazdım, altı yazamam. 
Buyurun Sayın Tuzcu.. 
ORHAN CİVELEK — Efendim, ben daha önce 

söz istemiştim, işaret etmiştim. 
BAŞKAN — Sayın Civelek sıra ile yazdım. Ba

kın, başta Akıncı, sonra Hamitoğulları, sonra Tuzcu, 
sonra özman, sonra Aşkın, sonra Civelek. Böyle yaz
mışım. 

ORHAN CİVELEK — İlkönce ben söz istedim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Efendim, eğer sizi müşkül 

durumda bırakacaksa ben söz hakkımdan feragat 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, siz daha önce söz istedi
ğiniz için siizi işaret etmişim. Buyurun. 

ŞADAN TUZCU — Efendim, ben Sayın Cive
lek adına söz hakkımdan feragat edebilirim, eğer 
siz müşkül durumda kalacaksanız. 

ORHAN CİVELEK — Efendim, Sayın Akıncı' 
dan sonra ben söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Civelek, Sayın Tuzcu sırası
nı size veriyor; lehte konuşacaklardı.. Lehte değil mi 
efendim?.. 

ORHAN CİVELEK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bırakıyorlar. 
Teşekkür ederim Sayın Tuzcu, («Bravo» sesleri 

ve alkışlar) 
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Buyurunuz Sayın Civelek. 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Önce söz hakkını bana veren değerli arkadaşıma 
teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce Meclise sunulmuş olan Tasarının 161 inci 

maddesinin aynen kabulü halinde, Türkiye maden
ciliğinin gelişmesine manî teşkil edecek birkaç husu
su belirtmeyi görev biliyorum. 

161 inci maddenin dördüncü fıkrasında, «Tabiî 
servetlerin ve kaynakların işletilmesinde öncelik dev
lete aittir. Özel teşebbüslerin aramaları sonunda bul
dukları kaynakları işletme hakları saklıdır» denil
mektedir. Özel teşebbüs, kendi bulduğu madenleri 
işletme hakkına sahip olabileceğine göre, bu fıkrada 
belirtilen «Tabiî servetlerin ve kaynakların işletil
mesinde de öncelik hakkının devlete ait olması» ne 
anlama gelmektedir ve nasıl mümkün olacaktır. 

Bu fıkranın gerçek anlamda belirlediği husus şu
dur : Devlet kendi bulduğu madenleri, özel teşebbüs 
de kendisi tarafından bulunan madenleri işletecektir. 
HdçbMnlin düğerime nazaran önceliği söz konusu alma
maktadır. Bu gerçeği ortaya koyduktan sonra, 4 ün
cü fıkranın aynen kabulü halinde devletin stratejik 
veya ekonomik sebeplerle elinde bulundurmayı zaru
rî gördüğü madenlere dilediği gibi, tasarrufta bulun
ma imkânının da ortadan kaldırıldığını belirtmek ge
rekmektedir. Hükümet, kısa bir zaman önce Maden 
Kanununda bazı değişiklikler yapmak üzere, bir ta
sarıyı Yüce Meclisimize sunmuş bulunmaktadır. Bu 
Kanun teklifinde, memleket gerekleri ve ihtiyaçları 
için zorunlu gördüğü boraks, madenkömürü, linyit, 
asfaltit, demir ve fosfat gibi bazı madenleri devlet
leştirmesini talep etmektedir. Bu kanun tasarısı, Kar
ma Komisyonda görüşülmüş olup, birkaç gün içe
risinde Genel Kurula sunulacaktır. Devlet memle
ketin en önemli sorunu olan enerji sorununu hallet
mek üzere çok büyük termik santraller inşaasına baş
lamış bulunmaktadır. Bunun için memleketimizin 
kıt olan kaynaklarından 100 milyonlarca lirayı bu 
sahaya tahsis etmiş bulunmaktadır. Bu kadar önemli 
olan bu maddenler için, gerekli olan kömür ihtiyacını 
karşılayacak kömür sahalarının kendi elinde olmasını 
haklı olarak istemektedir. Bu fıkra aynen kabul edildiği 
takdirde, özel teşebbüsçe bulunmuş olan sahaların 
devletin tasarrufundan tekrar özel şahıslara geçmesi 
gerekecek ve bu santrallerin çalışmaları da riske gi
rebilecektir. 

Dünyada tek başımıza söz sahibi olabileceğimiz 
ve ülke olarak maden bakımından en şanslı olduğu
muz boraks madenlerinin bir kısmı tekrar özel şa
hıslara geçecek ve bu konudaki şansımızı devlet ve 
memleket olarak kullanma imkânından mahrum ka
lacağız. 

BAŞKAN — Sayın Civelek bir dakikanız var. 
ORHAN CİVELEK — Teşekkür ederim efen

dim. 

Meddenin 5 inci fıkrasında «İşletmeye hazır ta
biî servetlerin ve kaynakların iki yıl içinde özel te
şebbüsçe işletilmemesi halinde işletme hakkı düşer» 
denilmektedir. 

Ülkemiz madence zengin olduğu halde maden ge
lirlerinin gayri safî millî hâsıla içerisindeki payı an
cak '% 3,4 civarında bulunmaktadır, ©unun bdlıi 
başlı sebeplerinden birisi, bu sektörün büyük bir ser
mayeye ihtiyaç göstermesi ve bu paranın da özel sek
törce bu. sahaya yatırılamamasıdır. 

Madencilik riskli ve geniş bilgi ve araştırma iste
yen bir sahadır. Şayet biz, bu sektörden elde edile
cek gelirleri artırmak istiyorsak, bu sahaya büyük 
çapta yatırım yapmak zorundayız. Büyük yatırım ise, 
büyük sermayeyi, ciddî ve uzun araştırmayı gerekti
ril*. 

Maden sahalarında rezerv tespiti ve madenlere 
ulaşmak ve işletme için gerekli olan galeri açılması 
çalışmaları uzun seneleri gerektiren işlemlerdir. Bu
gün biz, maden işletmelerini iki yıl gibi, çok kısa 
bir süreyle kısıtlarsak devlet, senelerden beri çıkar
maya çalıştığı ve milyarlarca yatırım yaptığı saha
ları elinden çıkarmak zorunda kalacağı gibi, bu ka
dar kısa zamanda büyük yatırım yapılamayacağını bilen 
özel sektörde hiçbir zaman köklü ve ciddî yatırımla
ra girişmeyecek, az sermaye ve kısa zaman içerisinde 
kendisine fazla kazanç sağlayacak madenlerle uğra
şacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Civelek süreniz dolmuştur, 
lütfen. 

ORHAN CİVELEK — Bitiyor Sayın Başkanım. 
Bu sebeple biz «madenciliğimizi geliştirelim ve 

millî gelir içerisindeki payını yükseltelim» derken, 
üım aksini yaparak madenciliğimizi baltalamış ve 
kösteklemiş olacağız. 

Gerek süre ve gerekse özel sektörce işletilecek 
madenler konusunun özel kanunlarla tespit edilme
sinin yurt gerçeklerine daha uygun olacağı kanaatin
de olduğumu bildirir, hepinize saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Civelek. 
Sayın Özman aleyhte konuşma yapmak için söz 

verebilirim. 
M. YILMAZ ÖZMAN — Evet Sayın Başkanım, 

aleyhte yapacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özman. 
İM. YILMAZ ÖZMAN — Sayın Başkam, sayın 

üyeler; 
Esasımda benlim, 'bu öneride imızaım var. Buraya 

çıkışımın sebebi gayet açık. Bir durumu önlemek 
gayesiyle çıktım. Çünkü eğer bu 161 imci madde 
aynen kabul edilirse, petrol unutulmuştur. 

Biliyorsunuz iki, petrol davası madeniden ayrı bir 
(kanunla yönetilmektedir ve bunun yed' ayrıdır; bu
mun ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Bilhassa o ba
lkımdan belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Özman, bunu petrol konu
sunda bir soru sormak suretiyle aydınlığa kavuştu-
rabilirdimiz 'teşekkür ederim. 

-M. YILMAZ ÖZMAN — PelkJi ©fendim, teşek
kür ederim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, müsaa-
ıdıe ederseniz aleyhte konuşmak istiyorum^ 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, bu konulardia Genel 
(Kurul sizi daima dinlemek İstiyor. 

Buyurun Sayın Aşkın, 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değeri üyeleri; 

Komisyonun daha önceki önergeyi dikkate alın
mak üzere ,oylatması ve bu üzerinde tartıştığımız 
önerge konusunda lehte yapılan 'konuşmalardan son
ra, yeniden ınedakte edilecek olan maddeye katkıda 
bulunmak ve bu konuda karar verecek Sayın Genel 
Kurul üyelerine Ikararîaom 'daha rahat verebilmele
ri için bazı İpuçları benlim bildiğimi sandığım:, sizlin 
belki benıden iyi bildiğiniz bazı hususları hatırlat-
malkla yetineceğim. 

'Birincisi, Türkiye'de Cumhuriyet dönemlinde ya
bancıların efllindıe olan ve o an için mıMîleştirilmesi 
Türkiye'nin lehine olan maden işletmeleri Devtatieş-
ıtirlirıken bile, hiçbir zaman kamu - özel sektör ayı
rımı yapılmamıştır., Diğer btir deyişle büyülk önder 
Atatürk'ten ibu yana, Türkiye'de maden sektöründe 
çiıft sektörlü uygulama devam edegelmiştir. Yanii, 
şu madeni sadece Devlet işletir, şu madeni sadece 
özel kesim (işletir şeklindeki bir ayırım yapılamamış
tır. Bu da karma ekonomi ilkesi İle maden sektö-
rünıdeki uygulamanın paralelliğinim en önemi işareti-
dıkv 

Dolayısıyla, Devletin ve özel kesimin de aynı sek
törlerde faaliyet göstermeleri, «Devletçilik» değildir; 
fakat çok gariptir 1954 yılında 6309 sayılı Maden Ka
nunu çıkarılırken ilk defa, «Talbiî Ikaynaklanm ve 
servetlerin, Devletin hüküm ve tasarrufu altında ol
duğu kabul edilmiş ve ibu maddeye rağmen, yine 
madenlerin değerlendirilmesine ilki sektör devam et
miştir. 

1961 Anayasası, bu hükmü kabul etmiş, madieh-
lerin 'arama ve işletilmesinin 'de Devlete ait olduğu
nu, bunun kanun ite özel kesime devredilebileceğini 
kabul etmiş ve bu sistem de yürümüştür. Türkiye'de 
ilik defa bir Anayasa ile bazı madenlerin (nedenleri 
ne olursa olsun) devletçilik değil, devlet tekeine alın
ması kabul edilecektir, şayet önergeler kabul edilir
se. Çünlkü, önergelerde dikkat ediniz, bazı madenle
rin devletieştirilmesii değildir söz konusu olan; ara
daki fark çok önemidir. Bazı madenlerin devlet 
tekeline alınması söz konusudur. Yani, o madenleri 
artık kimse arayamayaoalk, başka kimse işletemeye-
cek, başka kimseye devredilemeyecek. Bu önemli 
vfarkı Yüce Kurulunuzun dikkate alacağı muhak
kak. 

Bu 'arada ufak ilki noktaya daha değineceğimi: 
Türkiye'de hugüne kadarki madenlerin aranma

sı, buüıunıması işletilmesi ve değerlendirilmesi yönün
den ne kamu kesimi ve ne de özel kesim iftihar ede1-
oek, övünülebilecek en ufak bir avantaja sahip de
ğildir. Dünyanın zengin üılkdednden, maden 'bakı
mından, tabiî kaynaklar ve servetler bakımından zen
gin ülkelerden biri olduğunu kabul ettiğimiz ülke
mizde, madenlerin milî gelire katkıları resmî ra
kamlarla, yüzde 1 üâ 1,5 arasında değişmektedir. Pay-
laşılamayan bu mudur? Bu mudur özel teşeibbüsün 
başarısı, Devletin başarısı- Her ikisi de başarısız
dır; ama bu başarısızlık (Tekrar ediyorum) maden 
sektörü üzerindeki nihaî kararların aiımmadan de-
vamllı olarak bir politik konu hailinde sürdıürülegel-
ımesinden 'İleri gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın süreniz dolmuştur, lüt
fen efendlim.! 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, son bir 
cümle daha söyleyeceğim. 

Yüce Meclis bilirler ki, ben bu kürsüden, ekono
mik hak ve hürriyetleri savunmuşumdıur. Burada kal
dığım sürece de savunacağım. Buradan çıktığım za
man da savunacağım. Buraya gelmeden çok önce 
de savunımıuşuımdıur; ama bunu ne Ahmet'in, ne Meh
met'in lehinde olarak savunmadım. Ben, ekonomik 
hürriyetleri, demokrasin» vazgeçilmez unsurları ol-
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duğu 'için savunuyorum, dolayısıyla hıiç kimseye, kral
dan 'krailcı dediremem, Ben fiıkıMeroımıi savunuyorum, 
Ücendiımlte tutarlıyım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekikür ederim Sayın Aşkın, Sa

yım Kamıiısyonıun ıbu önerge üzerindeki görüşünü 'li
va, ediyorum. 

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

Sayın Baysal ve Sayın Akıncı'nın açtıkları somut 
meseleleri tartışma dönemlinle, diğer konuşmacı ar-
(kadaşkrırnızın da katkılarıyla nlihayet maden galerisi
ne imımiş bulunuyoruz. Talbtiî servetilerin üzerine şim-
di yavaş yavaş değmliş bulunuyoruz, 

Flhaikiıka ıbu meselede ne Ikadar çolk teori söyler
sek, o kadar az cevher çıkarırız. Sorun, her şeyden 
önce mevcut olan (kaynakların ûşletimesi için, 
her şeyden önce (Altını çiziyorum) bir finansman 
problemidir. Bunu şu işletecektir demek yetmez ba
zen; bunu işletmeye kimin gücü yetecektir?.. Pek ta
biî olarak şimdi işte rakamlarla, şimdi işte imkânlarla, 
şimdi işte hesaplarla tartışabiliriz. 

Bu kürsüde mevzii bazı problemlerin gelmemesini, 
Anayasanın bir - iki maden sorununa çare arayan bir 
belge haline gelmemesini dilerdim. Onun için ülkemi
zin ihtiyacı olan meseleleri, ülkemizin millî seviyeye 
çıkmış problemlerini zannediyorum bu Anayasa ve 
bu madde çözebilecektir. Yalnız, bir şeyin altını, özel
likle çizmek istiyorum ki, bazı arkadaşlarımızla Dev
lete güvenmek gerektiği noktasına bu madde rnünase-
ıbetiyle birlikte erişmemiz beni favtkalade mütehassis 
etmiştir. Temel hak ve özgürlükler bakımından inan
madığımız Devlete, şimdi birden sahip çıkmamız, 
doğrusu beni fevkalâde sevindirmiştir. («Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarımın burada da, orada da ken
di millî değerlerine, kendi millî devletlerine aynı öl
çüde inanmaları yolundaki temennim devam etmekte
dir. Madenlerin işletilmesinde de Devlete güvenece
ğiz, temel hak ve özgürlükler bakımından da Devlete 
inanacağız. Şimdi işte, oradaki inançla, orada inanan
ları da burada Devlete inanmaya çağırmak şüphesiz 
ki bir ödevdir. 

161 inci maddede bulunmadığı iddia edilen bir 
hususu şiddetle düzenlenmiş olduğu noktasında He
yetinizin dikkatini çekmek istiyorum. 66 değerli ar
kadaşımızın imzasını taşıyan önerge, şimdi kabul 
edeceklerdir ki, bu ağır nakise ile eksiktir. O da, özel 
teşebbüs hangi şartları haiz olduğu zaman kendisine 
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bir madenin, bir yeraltı servetinin teslim edilebilece
ğine dair hiçbir emare düzenlememişlerdir. Oysa, Ta
sarı sondan bir evvelki fıkrasında, özel teşebbüsün 
hangi şartlara, bu arada hangi finansman gücüne sa
hip olduğu zaman bir maden işletmesi olarak ka
bul edilebileceğine ve maden işletirken, tabiî servet
leri işletirken nasıl israf etmeden işleteceğine dair, 
millî ekonomik hedefler yolunda ve o istikamette iş
letmenin sürdürüleceğine ve millî kaynaklarımızın is
raf edilmeden işletilmesi gerektiğine dair direktif ihti
va etmektedir. 

İşte, Sayın Baysal'ın biraz da ağırca yüklendiği bu 
Tasarıda bunlar vardır; ama kendi önergelerinde yok
tur. Binaenaleyh, demekki eksiklik taşımak beşerîdir. 
Komisyonumuz da hata yapabilir, onu düzeltmek is
teyenler de hata yapabilir. Fazilet odur ki, herkesin 
kendi hata yapabilmesi ihtimalini birleştirip, yapıl
mış hatalardan arınmak ve ortak bir şekilde hatasız 
alana el ele, barış içinde, anlaşmayla, konsensusla eri-
şebilmektir. 

Bu nedenle, bu görüşle, hiçbir ayrılığa yer vermek
sizin bu önergenin de Komisyonumuz tarafından, dik
kate alınmak üzere oylanmasını takdir ve tensiplerinize 
arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; 

Sayın Baysal ve arkadaşlarının önergesinin dikka
te alınmasına Anayasa Komisyonu katılıyor. Dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Son önerge Sayın Sarıoğlu'nun. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, usul hak

kında bir maruzatta bulunmak istiyorum. 
Biraz önce zaman tasarrufu hakkındaki uygulamanız 

yalnız sayın üyelere mi aittir, yoksa Komisyonu da is
tihdaf eder mi?... Geri alınacak iki önerge için hudut
suz konuşma imkânı verdiniz. 

BAŞKAN — Zaman tasarrufu hem sayın üyeleri, 
hem Komisyonu hem de tabiî Başkanlığı ilgilendiren 
bir konu. 

Sayın Sarıoğlu önergenizi açıklayacak mısınız?... 
Buyurunuz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; -
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Yüksek müsaadenizle sabahleyin bana tanınan za- | 
manın da ötesinde fikirlerimi, düşüncelerimi açıklama
ya çalıştım. Onun için kıymetli vakitlerinizi almayaca
ğım. Yalnız bir - iki hususa temas etmek suretiyle ko
nuşmama son vereceğim. 

Bunlardan bir tanesi, sabahleyin ben düşünceleri
mi açıklarken, devletin bazı aslî fonksiyonlarını ye
rine getirmesi sebebiyle bazı madenleri işletmesinin 
mutlaka şart olduğunu söyledim. Bunu söylemenin 
özel kesime karşı olduğumuz anlamına gelmemesini; 
çünkü özel kesimin de elinde büyük çapta maden re-
zervledıniın ve ocaklarının bulunduğunu ifade ettim, ıbu 
benim düşüncemin bir teyididir. I 

O itibarla, arkadaşlarımdan bazıları bunu yanlış 
anlamışlarsa bunu tashih etmek isterim. 

İkincisi, verdiğim rakamlar doğrudan doğruya 
Devletin arşivlerinden alınmış rakamlardır. Bir arka
daşım burada «Çarpıtılmış geldi gibi» bir ifade kullan
dı. Biz, mesleğimiz icabı kullandığımız kaynakları ra- J 
kamlara bağlamayı daha uygun görürüz, sağlam kay
naklardan vermeye çalışırız, bunu da burada düzelt
mek isterim. 

Üçüncüsü, önergemde değindiğim husus Sayın Ko
misyonumuzun da 1961 Anayasasından aldığı şekilde 
1 inci maddede, madenlerin «Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır.» hükmüne ve esprisine, felsefesine 
uygun olarak önergemi tanzim ettim. Bir iki ilave hu
sus da kendi Anayasa metnimizde vardı onları da lü
zumlu görerek altına koydum. Binaenaleyh, burada 
düşüncelerimi bağlamak isterken, hepinize sevgiler ve 
saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok- I 

tur. Sayın Komisyon Sarıoğlu'nun önergesiyle ilgili I 
görüşünüz lütfen?... I 

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

Sarıoğlu arkadaşımız, 1961 Anayasasına şu üç ye- I 
niliği teklif etmektedir : j 

Birincisi, Tasarımızda olduğu üzere, işletici özel 
teşebbüsün tahdit edilmesi, ona direktifler verilmesi 
yolunda Komisyonumuz da mutabıktır, önergesinde 
buna yer vermiştir, pek tabiî bu noktada kendisine Ko
misyonumuz katılmaktadır. j 
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özel teşebbüs için verilen arama müsaadesinin; 
tabiatiyle bu noktada mutabık değiliz. 2 bin hektar
lık arama alanında kimi tahdit edecekseniz onu tahdit 
ediniz, özel teşebbüs tahdit edelim diyorlar, Devleti 
tahdit etmeyelim diyorlar. Ben, bir noktada mutabık 
olmamızdan yanayım. Devlet deyince sanki, yani 2 
bin hektara yayılmış bir devlet düşünüyoruz. Böyle 
düşünmeyelim, oraya giden ekipleri hızlandırmak ve 
teşvik etmek, Özendirmek lazımdır. 

Binaenaleyh, bu noktada da yüzde elli, yüzde elli 
beraberiz petrol konusunda mutabıkız ve özetle bu 
önergenin de yararlanılacak taraflarından yararlanmak 
ve bizi teyit eden taraflarından kuvvet almak üzere 
dikkate alınmasını istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler., öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

161 inci maddeyi dikkate alınan önergelerle bir
likte Komisyona veriyorum. 

162 nci maddeyi okutuyorum : 
H. Ormanların ve orman köylüsünün korunması, 

ormanların geliştirilmesi 
1. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
MADDE 162. — Devlet ormanların korunması 

ve orman sahalarının genişletilmesi için gerekli kanun
ları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde 
yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım 
ve hayvancılık yapılamaz. ıBütün ormanların gözetimi 
devlete aittir. 

Devlet ormanları, kanuna göre devletçe yönetilir 
ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti ve yöneti
mi, özel kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar, zaman 
aşımıyla mülk edinilemez ve kamu yaran dışında, ir
tifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve ey
leme müsaade edilemez. 

Bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gi
bi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kulla
nılmasında yarar olduğu tespit edilen topraklarla şe
hir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 162 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Recai DİNÇER ibrahim BARANGİL 
Nurettin AYAN OĞLU İsmail Hakkı DEMİREL 

A. Senvar DOĞU Talât SARAÇOĞLU 
Mehmet AYDAR Mehmet PAMAK 
A. Avni ŞAHtN Mehmet AKDEMİR 

Güngör ÇAKMAKÇI Bahtiyar UZUNOĞLU 
Hilmi SABUNCU Salih tNAL 
Mehmet KANAT Bekir TÜNAY 
Zeki ÖZKAYA S. Necdet ÖZDOĞAN 

A, Mazhar HAZNEDAR Necmi ÖZGÜR 
M. Nedim BİLGİÇ ' Erdoğan BAYIK 
Recai BATURALP S. Sırrı KIRCALI 

H. Erdoğan GÜREL Utkam KOCATÜRK 
Mahir CANOVA Selçuk KANTARCIOĞLU 
Doğan GÜRBÜZ Nazmi ÖNDER 
Zeki YILDIRIM Aydemir AŞKIN 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Hamda AÇAN 
Şerafetfcim Y ARKIN Fahri ÖZTÜRK 

Turgut YEĞENAĞA Atalay PEKÖZ 
M. Rahmi KARAHASANOĞLU Nermin ÖZTUŞ 

isa VARDAL Orhan CİVELEK 
Ender CİNER Abdülbaki CEBECİ 

Mustafa ALPDÜNDAR Özer GÜRBÜZ 
N. Kemal YOLGA Şadan TUZCU 

Cevdet KARSLI İmren AYKUT 

H. Ormanların ve orman köylüsünün korunma
sı - ormanların geliştirilmesi. 

1. Ormanların korunması ve geliştirilmesi. 
Madde 162. — Devlet, ormanların korunması ve 

orman sahalarının geliştirilmesi için gerekli kanun
ları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların ye
rinde yeni orman yetiştirilir. Bütün ormanların gö
zetimi Devlete aittir. 

Devlet ormamlıarı, kanuna göre Devletçe yöneti
lir ve işletilir. Devlet ormanlarımın mülkiyeti ve yö
netimi özel kişilere devrolunâmraz. Bu ormanlar, za
man aşımıyla mülk edinilemez ve kamu yararı dı
şında irtifak hakkına konu olamaz. Ancak Devlet, 
orman varlığının geliştirilmesi ve genişletilmesi yö
nünden Devlet ormanlarının bir bölümünü, gözeti
mi ve denetimi altında, korunmasını ve bakımını ve 
işletmesini orman içi ve kenarındaki köy tüzelkişi
liğime bırakabilir. Bırakılacak ormanın miktarı, ko
runma, bakım, işletme ve malî şartları kanunla dü
zenlenir. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve 
eyleme müsaade edilemez. Münhasıran orman suç
ları için genel ve özel af çıkarılamaz. 

Bilim ve fen bakımından orman niteliğini kay
betmiş olan- tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çe
şitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanıl
masında yarar olduğu tespit edilen topraklarla, şe
hir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulundu
ğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapı
lamaz. 

162 ve 163 ÜNCÜ MADDELERLE İLGİLİ 
ÖNERGELERİN GEREKÇESİ 

Bilindiği üzere, her yıl ORMAN YANGINLARI 
va özellikle ORMAN KAÇAKÇILIĞI yüzünden 
Millî Varlığımız olan Ormanlarımız süratle azal
maktadır, 

Devlet elde mevcut imkânları ile ormanları ge
rektiği gibi ıkoruyamamış, koruyamamaktadır. 

'Planlı kalkınmamın başladığı tarihten bu yıla ka
dar, orman Genel Müdürlüğü Millî servet olan Or
man ve emvalinim satışından sağlanan geliri, kendi 
özel bütçesi ile harcama yaptığı halde plan hedefin
de gösterilen ormancılıkta kalkınma rakamlarının 
yanım?, dahi yaklaşamamıştır. 

Orman varlığımız, toplum sağlığımı düzenleyen, 
kültürel, turistik, savunma ve sosyal yararlar yanın
da, Millî Ekonomıimıizim gelişmesinde ne denli önem
li olduğu izahtan varestedir, özellikle yağış rejimi
mi regüle etmesiyle tarıma verdiği hayat milletimi
zin geleceği içim çok ciddîdir. 

Ülkemiz tarımında giderek her türlü yeni tek
nolojiler uygulanarak verim artırılmaya çalışılırken, 
giderek ormanların azalmasıyla bozulan denge, ta
rımda istenileni alamama gibi sonuçlar getirmekte-
dk. 

20.2 milyon hektar orman varlığımızın % 60'şı 
bozuk, ı% 40'ı normal ormanlardır. 

Ülkemiz;, orman sahası büyüklüğü bakımından 
İsveç ve Finlandiya'dan sonra geldiği halde, verim 
bakımından ihtiyaç, kapasitemizin de altındadır. 

Türkiye bundan böyle dışardan hammadde odun 
mu satın alacaktır. Bu maddeyi alıp, Türkiye'ye ta
şımaya döviz gücümüz yetermi? 

O halde yapılacak iş, yaşadığımız modern dünya
da artık katı taassuba ve klasik görüşe yer vermeden 
ormancılığımıza Reform sağlayacak çare getirilme
lidir. 

Uzun yıllardan bu güne kadar ormaniçi ve orman 
kenarı köylüleri, 1945 yılında çıkarılan 4785 sayılı Ka-
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nunla Ormanların Devletleştirilmesi sonucu tapuları
nın iptal edilmesiyle toprağa bağlılığından koparılmış, 
çerez parası gibi bedeller tespit edilerek tapuları ge
çersiz sayılmış, köylü ağaçsız, ormansız, topraksız 
bırakılmıştır. 

Türk çiftçisi Millî duygularına son derece düşkün
dür. Bu gün çok daha da modern düşünen, memle
ketine, milletine, yönetenlere saygı doludur. 

Bu önerge ile hem ormanlarımız kurtarılmak is
tenmektedir. Hem de orman içinde ve kenarında ya
şayan köylüye hayat hakkı verilmektedir. 

Orman, köy tüzel kişiliğine teslim edildiğinde, köy 
bir nizam içinde hem yeni ormanlıklar kuracak, hem 
de ormanların muhafaza, bakım ve işletmesini en iyi 
biçimde yaparak, kendisini Devletin sahibi gibi göre
rek yaşama, çalışma şevkine ulaşacaktır. 

Bunun yanında, orman kesinlikle tahrip edilme
yecektir. Zira ormanın her zerresi zimmetle teslim 
edilecek, her ağaç köy tüzelkişiliği o köyün şahısla-
rıyla müteselsilen mesul olacaklardır. 

Devlet «orman teşkilatı» sürekli olarak tüm saha
ları denetim ve gözetiminde tutacak, Devletten izin 
almadan ormandan herhangi bir kesim mevzubahis 
olmayacaktır. Kesime izin veren orman teşkilatı, ke
sim sonucu sağlanması gereken orman envalinin geli
rinin yasa ile belirlenecek kısmının köylü tarafından 
hazineye yatırılmasıyla kesilen ormanın yerine 1 yıl 
içinde yeniden orman ağacı tesisini sağlayacaktır. 

Bunun yanında orman tesisine müsait olup da boş 
duran orman sahaları, Devletin köy tüzelkişiliklerle 
yapacağı anlaşmalar ile, Türkiye ormancılığının sür
atle gelişmesi reforme edilmiş olacaktır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
162 nci maddenin 2 nci fıkrası ikinci cümlesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı gö
rüşünde bulunduğumuzdan gereğinin yapılmasını izin
lerinize saygılarımızla arz ederiz. 

Hayati GÜRTAN 
Aydın TUĞ 

İbrahim GÖKTEPE 
Ali DİKMEN 

Zeki ÇAKMAKÇI 
İbrahim ŞENOCAK 

Abdülkadir ERENER 
Şükrü BAŞBUĞ 

Vahap GÜVENÇ 
Nazmi ÖNDER 
Paşa SARIOĞLU 

Muhsin Zekâi BAYER 
özer GÜRBÜZ 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
1. Hakkı DEMİREL 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Necmettin NARLIOĞLU 
Akif ERGİNAY 
Turhan GÜVEIN 
Erdoğan BAYIK 

Orhan BAYSAL 
Şadan TUZCU 

«Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işle
tilmesi özel kişilere devredilemez.» 

KONU : Madde 162/4. — 
Kamuoyuna açıklanan metinde : «Bilim ve fen 

bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan 
tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alan
larında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar ol
duğu tespit olunan topraklarla...» diye başlayan dör
düncü fıkrada, ayrıca, 163 üncü maddede belirtildi
ği biçimde;. «orman olarak muhafazasında bilim ve 
fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine ta
rım alanlarına dönüştürülmesinde ekonomik yarar ol
duğu saptanan yerler...» den söz edilmemektedir. 
Böylece, 162 nci maddedeki sınırlama, bu maddeyle 
çelişecek biçimde, 163 üncü maddenin 4 üncü fık
rasıyla genişletilmektedir.. «Orman olarak muhafaza
sında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülme
yen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin 
olarak ekonomik yarar olduğu saptanan yerler...» 
tanımı, tek başına, 16 nci maddedeki daraltma sınır
larını, ormanlık alan aleyhine genişletebilecektir. Çün
kü; bu hükümle birlikte; 

— önceden bilim ve fen bakımından «Orman» 
olarak belirlenip ayrılmış bir alan, sonradan, «bilim 
ve fen bakımından yararlı görülmeyerek» orman sınırı 
dışına çıkarılabilecektir. Dahası, «tarım alanlarına dö
nüştürülmesinde kesin olarak ekonomik yararı ol
duğu saptanan yerler...» deyse, orman dışına çıkarıl
ma için gerekli koşulların bulunduğu öne sürülebile
cektir. Böylece, Karadeniz kıyılarında fındık, çay, 
Ege ve Akdeniz kıyılarında da zeytincilik, narenciye 
vb. amaçlarla, denize kadar inen ormanlık alanlar 
tanım dışına çıkarılabilecektir. Oysa, özellikle günü
müzde çok iyi kavrandığı gibi, ormanların tek yararı 
ekonomiklik değildir. Ekonomik amaçlı, faaliyetlere 
konu olması dışında, çoğu zaman ve yerlerde daha 
önemli olmak üzere, en azından on fonksiyonu daha 
vardır ki, orman yerine getirilmesi düşünülen zeŷ  
tinlik, fındıklık, ya da meyvelik vb. kültürlerin hiç
birinin bu fonksiyonları yerine getiremeyeceği bilim
sel olarak ispatlanmıştır. !Bu yaklaşım, benzetme ye
rindeyse, ulusal savunma amacıyla ayrılmış alanların 
daha «ekonomik» olduğu gerekçesiyle başka amaçlar
la, söz gelimi tarımsal faaliyetlere ayrılmasına eşde
ğerdir. Ekonomik yarar, kuşkusuz, ülkemizin çıkar
ları yönünden gözetilmesi gereken bir ilke. Ancak, 
ulusumuzun geleceğini tümden etkileyecek bir oluşu
mun bedel olabileceği bu türden bir ekonomik yak
laşımın Tasarının bugüne değin kabul edilen pek çok 
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hükmüyle de çelişeceği açıktır. En azından aynı mik
tarda alanın ağaçlandırılıp ormanlaştırılması gerçek
leştirilmeden, «Orman» tanımı dışına çıkarılacak alan
ların belirlenmesinde bilimsel gerçekler dışında tek 
başına «ekonomiklik» gibi mikro düzeyde bir tek 
ölçütle yetinmek, sonradan telafisi mümkün olmayan 
doğal yıkımları gündeme getirebilecektir. 

«Orman olarak muhafazasında bilim ve fen ba
kımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde kesin olarak ekonomik 
yarar olduğu saptanan yerler...» tanımı, yine tek ba
şına, daha önce Genel Kurulca benimsenen 44 üncü 
maddenin «Toprak dağıtımı ormanların daraltılmasına 
yol açamaz» hükmüne de aykırıdır. Çünkü, sözü edi
len yerlerin, gerektiğinde ormaniçi köyler halkının 
yerleştirilmesi ya da tarımsal üretim amacıyla devlet
çe ihya edilerek dağıtılmak üzere orman sınırları dı
şına çıkarılmasından söz edilmektedir. 

— «Söz konusu tanım; yalnızca, orman ağaçların
dan oluşan ve devamlı olarak orman ürünü veren 
alanların «Orman» sayılması gibi, artık hiçbir ülkede 
benimsenmeyen yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Bu 
yaklaşıma göre; özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında 
yaygın olan ve yerlerinden kaldırıldığında, hiçbir kül
türün önleyemeyeceği denli önemli boyutlarda toprak 
aşınma ve taşınmasına yol açılabilecek makilik alan
ların «Orman» sayılamayacağı düşüncesinden kay
naklanmaktadır. Oysa, bilindiği gibi ülkemizdeki ma-
killik alanlar, verimli ormanların, insanların çeşitli 
olumsuz etkileri sonucu niteliklerini kaybetmesiyle 
meydana gelmiştir. Bilimsel olarak ispatlandığı gibi, 
bu verimsiz görünümlerine karşın makiler, toprağın 
su tutma kapasitesini, hiçbir kültürün sağlayamayaca
ğı kadar artırarak, yüzeysel akışı önleyebilmekte, do
layısıyla aşağı havzalardaki verimli tarım alanlarının 
sel suları altında kalmasına olanak vermemektedir. 
Çok yakın bir zamanda, bu türden bitki örtüsünden 
temizlendiği için, Adana ilimizin Kuzeyindeki yağış
ların tümüyle sel suları ve taşkınlara dönüşerek bu 
ilimizdeki tarım alanlarını sular altında kalmasına yol 
açtığı unutulmamalıdır. 

Öneri : İlgili önergede belirtildiği gibi, bu hük
mün, «Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bi
lim ve ıfen bakımından orman niteliğini kaybetmiş 
olup da orman olarak muhafaazsında yarar görül-
meyerek...» biçiminde fıkranın başlangıcındaki hü
kümle birleştirilmesi sözü edilen sakıncaları önleye
bilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşütaefcte olan Anayasa Tasarısmıın 162 udi 

m'addesime aşağıdaki fılkramım eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Eklenecek fıkra : 
«Ormanlarım tahribine yol açan siyasî propagan

da yapılamaz.» 
Fevzi UYGUNER Rıraıt BAYAZIT 

Adnan OREL Kâzım ÖZTÜRK 
Danışıma Meclisi Başkanlığıma 

Anayasa Tasarısının 162 mci maddesine aşağıda 
açıklanan fılkramım ilâve edilmesine müsaadelerinizi 
saygılarımızla arz edeniz* 

İbrahim GÖKTEPE 
Hayati GÜRTAN 
özer GÜRBÜZ 

Türe TUNÇBAY 
M. A i Öztörk TEKELİ 

1. Hakki DEMÎREL 
Avnli MÜFTÜOĞLU 
İbrahim ŞENOCAK 

Isımıail ŞENGÜN 
Riifat BAYAZIT 
Akif ERGİNAY 
Vahap GÜVENÇ 
Erdoğan BAYLK 
Paşa SARIOĞLU 

Şadan TUZCU 

Aydım TUĞ 
Muhsin Zekâi BAYER 
Flehımli KUZUOĞLO 

Lütfulah TOSYALI 
A i DİKMEN 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Orhan BAYSAL 
Dündar SOYER, 

Necmettin NARLIOĞLU 
Abdülkadir ERENER 

Şükrü BAŞBUĞ 
Mahmut AKKILIÇ 

Nazmi ÖNDER 
Orhan BAYSAL 
Turtan GÜVEN 

Madde 162. — İlâve fıkra. 

Ormanlarım tahrip edıiHmesiimie yol açan, hiçbir si
yasî propaganda yapılamaz. Münhasıran orman suç
ları için özel af çıkartılamaz. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 162 nci maddesinin 3 üncü 

fıkrasının sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz 
ederim. 

Afodül'baki CEBECİ 
«Orman suçları ve suçluları için özel af kanonları 

çıkarılamaz.» 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Amayasa Tasarısımım 162 möi mıaddösıimiim üçüncü 

fıkrasıınım, aşağıdaki şekilde düzenienımesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla^ 
Aydım TUĞ 

«Madde 162/3. —, 
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve 

eyleme müsaade edilemez; otrmtamlan yakmak veya 
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onmam sahalarım yok etmek veya daraltmak ama
cı lile lişteen orman suçlan ûçin genel ve Özel af 
çılkardaımaz.» 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
ı«Ommamİarın Korumımıası ve Gelştidlmesi» baş

lığı altında yer almaş bulunan 162 ndi maddenin 
dördüncü fılkrasının aşağıda arz edilen şekilde dü
zenlenmesini» amaca daha uygun alacağı görüşünde
yiz. 

Gereğinim yapılmasını saygılarımızla arz edeniz. 
Muhsin Zekâi BAYBR Hayati GÜRTAN 

Aydım TUĞ özer GÜRBÜZ 
A, Fehmii KiUZUOĞLU AIii DİKMEN 
İsmail Hakkı DEMÎREL Zeki ÇAKMAKÇI 

Avni MÜFTÜOĞLU İbrahim ŞENOCAK 
Dündar SOYER Necmettin NARLIÖĞLU 
Turhan GÜVEN Vahap GÜVENÇ 

(Mahmut AKKILIÇ Erdoğan BAYIK 
Nazmü ÖNDER Paşa SARTOĞLU 
Orhan BAYSAL Şadan TUZCU 

Madde 162. — 

'«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bi-
l'im ve fen balkımandan onman nıitelğinıi tamı olaraık 
kaybetmiş ölüp da orman olamak muhafazasında ya
mar gömülmeyerek tartta, bağ, ımıeyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanıl
masında kesim olamalk ekonomik yamar olduğu sap
tanan yenlerle şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak 'bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında 
daraltma yapılamaz.^ 

Konu : 162 nci maddenin ikinci fıkrasında, dev
let. organlarının işletilmesinin de özel kişilere devro-
lunamayacağına ilişkin bir hükmün bulunmaması. 

Değerlendirme : 
Kesin bir açıklık getirilmemiş olmasına karşın, söz 

konusu eksikliğin, fıkranın hemen üstünde yer alan, 
«Devlet ormanları, kanuna göre devletçe yönetilir ve 
işletilir» hükmüne karşın, bu ormanlardaki kesme, 
devirme, taşıma ve depolama işlerinin özel kişilere 
devredilmesini önleyemeyecektir. Çünkü; geniş an
lamda orman işletmeciliği kavramı, birbiriyle içice 
girmiş çeşitli işlerin tümünü içermektedir : Yetiştir
me, bakım, koruma, ürünlerin hasadı, taşınması ve 
depolanması işleri bir bütün olarak ormanların işle
tilmesi kavramıyla ifade edilebilir. Bu geniş kapsamlı 
tanımda sözü edilen işlerin son aşamasını oluşturan 
orman ürünlerinin hasadı, taşınması ve depolanması 
işleri de dar anlamıyla bir «işletmecilik» tir. Bu ger

çek şu örnekle daha kolay anlaşılabilir; sahibinin 
mülkiyetindeki yapının çeşitli bölümlerinin bir ya da 
bir kaç kişiye çeşitli amaçlarla kullanmak üzere, bu
radaki anlamıyla da «İşletmek» üzere verebilir. îlk 
aşamada yapı sahibinin yaptığı bir «işletmecilik» tir. 
Ancak, yapının çeşitli birimlerini kullanan kişi de 
bir «işletme» faaliyeti içindedir. Bu anlamda, yapı 
sahibi, mülkiyetindeki yapının çeşitli birimlerinin (bir 
ya da bir kaç birimin) işletilmesini bir başkasına bı
rakmış olmaktadır, ama, kendisi, yapısının şu ya da 
bu biçimde kullanmasını planlarken bir işletmecilik 
yapmaktadır. Eğer, adı geçen fıkranın; «Devlet Or
manları, Kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir» 
hükmündeki «işletilir» sözcüğüyle, yukarıda sözü 
edilen geniş anlamlı orman işletmesi tanımının içer
diği tüm işler kastediliyorsa sorun yoktur. Bu du
rumda adı geçen fıkranın ilgili hükmünün; 

«Devlet ormanlarının mülkiyeti özel kişilere dev
redilemez» biçiminde düzenlenmesi daha uygun ola
caktır. 

Eğer, adı geçen fıkranın «Devlet Ormanları, ka
nuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir» hükmünde
ki işletilir sözcüğüyle yukarıda tanımı yapılan işler
den orman ürünlerinin hasadı, taşınması ve depolan
ması işlerini içermiyorsa, aynı fıkranın ikinci hükmü 
bir anlam kazanmaktadır : Buna göre, orman ürün
lerinin hasadı, taşınması ve depolanması işleri boyu
tundaki «işletmecilik» özel kişilere devrolunabilecek-
tir. Buysa, ormanlarımız ve ormancılığımızın, başka 
hiçbir ülkede görülmeyen olumsuz koşullan nedeniy
le, ülkemizin ormansızlaşması daha da hızlanmasına 
yol, açabilecektir. Bu sonucu doğuracak olumsuz ko
şullar şöylece sıralanabilir : 

— Ülkemizin özellikle kırsal kesimlerinde açık ve 
gizli işsizlik olağanüstü boyutlardadır. Orman ürün
leri hasadı ve taşınmasının vb. işlerin özel kişilere 
devredilmesi durumunda, makineli üretim kaçınılmaz 
olacak, buysa, henüz gerekli nitelik ve nicelikte tek
nolojiyi üretemeyen ülkemizin dışarıya ekonomik ba
ğımlılığını artıracak, bir yandan da, ormancılığımızın 
üstlendiği istihdam fonksiyonunu yerine getirmesini 
önleyecektir. Uygulamada bu devirde, başta odun 
olmak üzere hammadde odun işleyen özel büyük, te
kel durumundaki bir kaç özel girişimcinin yararlana
bileceği düşünülürse, küçük esnaf ve sanatkârlarla ta
şımacıların karşı karşıya kalabilecekleri olumsuzluk
lar daha kolay kavranabilir. 

— Var oluşun nedeni yalnızca kâr elde etmek 
olan özel girişimlerin, büyük bir titizlik ve dikkatle 

— 795 — 



Danışma Meclisi B : 146 8 . 9 . 1982 O : 2 

yapılması gereken, örneğin ağaç kesme, devirme ve 
taşıma işlerinin tekniğine uygun olarak yapabilme
leri, en azından ülkemizde olanaklı değildir. Bu iş
leri yapmayı üstlenen özel girişimcilerin geniş alan
larda yapılacak çalışmalarını denetlemekse çok güç, 
çoğu zaman da olanaksızdır. Cumhuriyetin ilk yıl
larına değin uygulanan bu işletmeciliğin, yol açtığı 
orman yıkımları nedeniyle Atatürk zamanında yürür
lükten kaldırıldığı unutulmamalıdır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 162 nci maddesinin dördün

cü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi daha. 
uygun olacaktır. Keyfiyeti tensiplerinize saygıyla arz 
ederiz. 

Salih İNAL Zeki ÖZKAYA 
A. Asım İĞNECİLER Mehmet KANAT 

«Madde 162, dördüncü fıkra. 
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, bilim 

ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kay
betmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli 
tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar olduğu tespit edilen arazilerle, şehir, kasaba ve 
köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler ve or
man olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından 
hiçbir fayda görülmeyen, aksine tarım alanlarına dö
nüştürülmesinde kesin olarak ekonomik yarar oldu
ğu saptanan yerler dışında orman sınırlarında daralt
ma yapılamaz.» 

Danışma /Meclisi (Başkanlığına 
«1. Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi» 

başlığı altında yer alan 162 nci maddenin 
«Bilim ve fen bakımından orman niteliğini kay

betmiş..» şeklinde başlayan dördüncü fıkrasının ba
şına: 

«31.12Jİ980 tarihinden önce» cümlesinin eklene
rek devam etmesinin uygun olacağına inanmaktayım. 

Gereğinin yapılmasını izinlerinize saygılarımla arz 
ederim. 

Hayati GÜRTAN 
ıBAIŞKfAN — Değerli üyeler; ilk önerge Sayın 

Recai Dinçer ve arkadaşlarının önergesidir. 
Sayın Dinçer önerge üzerinde açıklama yapacak 

mısınız? 
RBCA1 DİNÇER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bugüne kadar önergeler üzerinde

ki açıklamalarda beş dakikalık süreyi uygulamadık. 
Sayın üyelerden mümkün mertebe önergelerini daha 
kısa açıklamalarını rica ediyorum efendim. 

Buyurun Sayın Dinçer. 

REJCAt DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değer
li arkadaşlarım; 

Bugün millî ekonomimizin çok önemli bir sektö
rünün, 'burada çok önemli bir kararını verme duru
munda olacağız. 30 yıllık meslek hayatımın binlerce 
gecesini geçirdiğim köylerde ve orman içi köylerinde 
yapmış olduğum çalışmalar, yüzlerce gece köyünde 
yatarak, problemlerini görerek, onlara hizmet vere-
rerek bugün ormancılığımızın bir noktaya geldiğini, 
yöneticilerinin ve orman teşkilatında çalışan tüm 
arkadaşlarımın vatanperver çalışmaları yanında; fa
kat bir noktada belirli nedenlerle güçsüz kaldığını 
burada ifade ederek bu çareye sizlerin de ilgilenme
nizi istirham edeceğim. 

Bilindiği üzere, her yıl orman yangınları ve özel
likle onmian ikaçalkçıhğı yüzünden ımıiMî varlığumız olan 
ormanlarımız, süratle azalmaktadır. Devlet, elde mev
cut imkânlarıyla ormanları gerektiği gibi koruya-
mamış, koruyamamaktadır. Orman varlığımız, top
lum sağlığını düzenleyen, kültürel, turistik, savunma 
ve sosyal yararlar yanında, millî ekonomimizin geliş
mesinde nedenli önemli olduğu izahtan varestedir. 

Özellikle yağış rejimini regüle etmesiyle tarıma 
verdiği hayat, milletimizin geleceği için çok ciddidir. 
Ülkemiz tarımında giderek her türlü yeni teknolojiler 
uygulanarak verim artırılmaya çalışılırken, giderek 
ormanların azalmasıyla bozulan denge, tarımda iste
nileni alamama gibi, sonuçlar da getirmektedir. Ül
kemiz, orman sahası büyüklüğü bakımından Avrupa' 
da üçüncü sırayı aldığı halde, verim bakımından ih
tiyaç kapasitemizin altındadır. 

Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünün raporuna 
göre odun hammadde açığı 1987'de 3,4 meterekup, 
1995'te de 14,5 metreküp gösterilmektedir Türkiye, 
bundan böyle dışarıdan hammade odun mu satın ala
caktır?.. IBu maddeyi satın alıp Türkiye'ye taşımaya 
gücümüz yetecek midir. O halde yapacağımız iş, ya
şadığımız modern dünyada artık katı taassuba ve 
klasik görüşe yer vermeden ormancılığımıza reform 
sağlayacak çare getirilmelidir. 

Uzun yıllardan bugüne kadar orman içi ve orman 
kenarı köyleri 3116 sayılı 'Kanun ila verilen mülkiyet 
hakkını, 1945 yılında çıkarılan 4785 sayılı Kanunla 
ormanların Devletleştirilmesi sonucu tapularının ip
tal edilmesi ile toprağa bağlılığından koparılmış, çe
rez parası gibi, bedeller tespit edilerek tapuları geçer
siz sayılmış; köylü, ağaçsız, ormansız, topraksız bı
rakılmıştır. 
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Türk çiftçisi millî duygularına son derece düş- l 
kündür. Bugün çok daha modern düşünen, memle
ketine, milletine ve yönetenlere saygı doludur. Bu I 
önerge ile hem ormanlarımız kurtırılmak istenmek- I 
tedir, hem de orman içinde ve kenarında yaşayan I 
köylüye hayat haki vermektedir. 

Orman, köy- tüzelkişiliğine teslim edildiğinde, 
köy bir nizam içinde hem yeni ormanlıklar kuracak, I 
hem de ormanlıkların muhafaza, bakım, işletmesini I 
en iyi biçimde yaparak, kendisini Devletin sahibi gi
bi görerek yaşama ve çalışma şevkine ulaşacaktır. 
Bunun yanında, orman kesinlikle tahrip edilmeye- I 
çektir. Zira, ormanın her zerresi zimmetle teslim edi- I 
lecek, her ağaç köy tüzelkişiliği, o köyün şahıslarıy- I 
la müteselsilen mesul olacaklardır. Kesim orman teş
kilatının izni ile yapılacaktır, geliri kanun ile tespit I 
edilecektir ye kesilen yere bir yıl sonra yine ağaç di- I 
kümesi mecburî tutulacaktır. I 

Değerli üyeler; 
45 milyon insanımız var; bundan 30 sene önce 

buğday dahi itlhal eden bir memleket idik; fakat bu
gün buğdayda verim artırıldı, sebzede artırıldı, mey- I 
vede artırıldı, hayvancılıkta verim artırıldı ve 45 mil
yon insanı rahatlıkla geçindiriyoruz ve -ihracaat yapı
yoruz; ama bunun yanında ormanlarımızda süratle 
bir yıkım vardır, kesme vardır, yangın vardır. Bun
dan kurtarmak lazım gelecektir. I 

Konuşmamı özetleyerek noktalıyorum. Orman I 
teşkilatında çalışan arkadaşlarımıza her zaman canı 
gönülden bağlıyım, can arkadaşlanmdır; yalnız or- I 
man köylüsünün sıkıntısı nedir, bunu bilmek lazım 
gelir. 3H16 sayılı Kanun ile verilen mülkiyet hakkı, 
demin arz etmiştim 1945 yılında, yani 37 yıl önce çı
kan 4785 sayılı Kanun ile geri alınmıştır. Köylü ne I 
yapmaktadır bu durum karşısında? Devamlı, yıllar-
oa tapuyla sahibi olduğu araziye giremeyip, mahsu
lünden istifade edemeden seyretmekte, kahrolmak
ta, yaşam kavgası vermek için ormana saldırmakta
dır. 

Ben, eskiden sahip olduğu bu yerleri kendilerine 
mülk edinelim demiyorum, devlet ormanlarını da 
katmıyorum; bu yerleri köy tüzelkişiliğine zimmetle 
vererek hem orman içi ve orman kenarı köylülerini 
ekonomik krizden kurtaralım, hem de ormanı kes
mekten, ormancı-orman köylüsü kovalamacılığından, 
kaçakçılıktan kurtaralım diyorum. I 

Takdir sizlerindir, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Değerli üyeler; J 
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•Bu önergenin görüşülmesi sırasında Sayın Gür-
tan ve arkadaşlarının önergelerini de bu önergeyle 
birlikte müzakere etmemiz gerekiyor. Çünkü Sayın 
Gürtan ve arkadaşlarının önergelerinde bir değişiklik 
istiyorlar, «Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi 
ve işletilmesi özel kişilere devredilmez» şeklinde ikin
ci fıkraya bir cümle eklenmesini istiyorlar. Sayın 
Dinçer'in önergesinde bu cümle mevcuttur. 

Bu önergeler üzerinde yazılı tezkereyle Sayın 
Tandoğan aleyhte, Sayın Barangil lehte, Sayın Bayer 
aleyhte istediler. Lehte bir sayın üyeye söz verebili
rim. 

Sayın Tandoğan Tokgöz, buyurun... 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, yanlış ol

du efendim. Benim önergem, Sayın Dinçer'in önerge
sinin tamamen aksidir, tersidir efendim. 

BAŞIKAN — Aksi-mi?.. 
HAYATÎ GÜRTAN — Tamamen aksi efendim, 

yanlış olmuş efendim. 
BAŞKAN — Efendim, heyetten, birbirine bağ-, 

lanarak öyle gelmiş bana. 
«Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işle

tilmesi özel kişilere devredilemez» Bu sizin. Diğer 
önerge de «iDeVlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi 
özel kişilere devrolunamaz» diyor. Yalnız işletmede 
ayrılıyorsunuz.. 

HAYATİ GÜRTAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — ©uyurun Sayın Tokgöz. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
ıSayın Oinçer ve arkadaşlarının, ormanların ko

runması ve geliştirilmesiyle ilgili olan 162 nci mad
deyle ilgili olarak vermiş oldukları önerge, üzülerek 
ifade edeyim ki, bizleri 50 yıl geriye getirmektedir. 
Şöyle ki, 1920 tarihinde Atatürk zamanında Balta
lık Kanunu çıkarılmış ve arzu edilen sonuç o zaman
lar alınamadığı içindir ki, 1924 yılında 484 sayılı 
Devlet Ormanlarından Köylülerin İntifa Hakkı Ka
nunuyla Köy Ahalisine Baltalık Tefriki ve İtasına 
Dair Baltalık Kanunu kaldırılmış bulunmaktadır. 
Dalha sonra 1937 yılında '5116 ve bilahara 5653 ve 
6831 sayılı Orman Kanunları, devlet ormanlarının 
devlet tarafından korunması, işletilmesi, iyileştirilme
si ve genişletilmesini amaçlamış bulunmaktadır. Yine 
1961 Anayasasının 131 inci maddesi de «Devlet or
manları, kanununa göre devletçe yönetilir ve işleti
lir» hükmünü getirmiş bulunmaktadır. 

Ormanların korunması, bakımı, geliştirilmesi çok 
büyük organizasyon isteyen güç ve pahalı bir iştir. 
Orman ve orman işletmeciliği fevkalade teknik bir 
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görevdir. Bugün dahi ormanların idamesi ve işletil
mesi için devlet büyük yatırımlar yapmaktadır, ki 
bu konuyu Sayın Dinçer de dile getirdiler. Bu büyük 
yatırımlara rağmen, devletin imkânlarının boyutla
rını aşmaktadır. 'Devlet bizatihi kendisinin devlet im
kânlarıyla üstesinden gelmekte güçlük çektiği bir 
konuda, köy tüzelkişiliği hangi güç ve imkânıyla or
manların idamesini ve işletmeciliğini yapabilecektir?. 
İKaçakçilarla mücadelede her yıl yüzlerce şehit veren 
orman idaresi kaçakçılığı önlemekte güçlük çeker
ken, köy tüzelkişiliği kaçakçılarla ve kaçakçılıkla na
sıl mücadele edecektir? Hele günümüzde kaçakçılığın 
bir organizasyon ve şebeke işi olduğu düşünülürse, 
kaçakçılığın ve bunun sonucu ormanların tahribatı 
hiç önlenemez görüşünde olduğumu yüksek huzur
larınızda ifade etmek isterim. 

'Ormancılık ihtisas isteyen bir iştir. 'Köy tüzelkişi
liği hangi teknik elemanla ormanların bakımını, ida
mesini, gelişmesini sağlayabilecektir?. Yine Sayın 
Dinçer, ileride orman ürünlerinin bugünkü durum
da ihtiyacımızı karşılayamayacağını ve odun ithal 
edecek duruma gelebileceğimizi ifade ettiler. Aca
ba bu köy tüzelkişiliğine baltalıkların ve ormanların 
verilmesi halinde, köy tüzelkişilikleri ormanların ve
rimini artırabilecek, geliştirilmesini sağlayabilecek 
midir ki, bu durum ortaya çıksın. 

Sanıyorum bu önerge çok iyi niyetlerle hazırlan
mıştır, bu iyi niyetlerine ben de şahsen katılıyorum. 
Ancak, yukarıda da ifade etmeye çalıştığım gibi, ger
çekten bu teklif Anayasada yer aldığı takdirde, bizi, 
biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi, 50 yıl ge
riye getirecek ve 1920 yılında çıkarılmış olan ve fa
kat iyi sonuçlar alınamamış bulunan, daha sonra da, 
dört yıl sonra, 1924 yılında iptal edilen bir kanunu 
tekrar geri getirmek durumuyla: karşılaşacağız ki, sa
nıyorum bu fevkalade yanlış bir durum olacaktır. 

Bu konuyu yüksek ıttılaınıza ve bilgilerinize su
nar, saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Barangil, önergenin lehinde buyurun efen

dim. 
İBRAHÎM BARANGtL — Sayın Başkanım, 

muhterem arkadaşlarım; 
Ormanların korunması ve geliştirilmesi konusun

daki bu önerge, Tasarının bu konudaki maddesini 
aynen ihtiva etmekte ve olumlu yolda biraz daha ge
nişletmektedir, geliştirmektedir, 

En büyük millî servetlerimizden birisi olan or
manlarımızı nasıl koruyacağız, nasıl geliştireceğiz ve 
nasıl genişleteceğiz, orman içinde ve kenarında yaşa
yan köyleri nasıl kalkındıracağız? 

Çevrenin önemli bölümünü teşkil eden orman
lar, insanlığın var olması ve varlığını devam ettirebil
mesi için gerekli başlıca tabiî kaynaklar arasında sa
yıldığı halde, yine o insanlar tarafından, hem de za
manla artan bir şiddetle tahrip edilmişlerdir. Esefle 
belirtmek gerekir ki, getirdiği bütün felaketlere ve 
sebep olduğu sıkıntılara rağmen, bu tahrip hâlâ da 
devam edegelmiş ve kaybolan orman varlığımız ye
rine konulamamıştır. Düzensiz ve bilgisiz faydalan
malar yüzünden tabiî servetlerimiz büyük kayıplara 
uğramış, yer yer tamamen yok olmuş ve bunun so
nucu olarak da doğal denge tehlikeli ölçüde bozul
muştur. Bugün, bozulan dengenin yeniden tesis edil
mesi, orman azlığı ve yetersizliğinin ortaya çıkardığı 
çeşitli problemlerin hal çarelerinin bulunması Tür
kiye'mizin en önemli konularından biri olduğu kabul 
edilmelidir. İşte önerge bu yolda olumlu ve yararlı 
bir teklif getirmektedir. 

Ülke yüzölçümünün % 26'sını tîşkil eden orman 
varlığımız bu sayede artacak, 20,12 milyon hektar olan 
orman varlığımızdan % 60'ı bozuk, % 40'ı normal 
ormandır; % 60 olan bozuk ormanın oranı azalaoak-
tır. Memleketimizde, ormanların idaresi konusunda 
bugüne kadar değişik dönemlerde değişik politikalar 
izlenmiştir. (Bir dönemde orman varlığı hava ve su 
gibi hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan serbestçe ya
rarlanılan varlıklar sayılmıştır. Bundan sonra mütea-
hit eliyle işletilmiş, Baltalık Kanunu çıkarılarak köy
lüler orman sahibi yapılmış, ancak, kolay geçim 
kaynağı olarak kullanılan orman kesme faaliyetinin 
zararları görülünce, kaldırılmıştır. Bundan sonraki 
dönemde de Devlet ormanlarının devletçe işletilme
si, orman içindeki veya yakınındaki köylerin mülkü 
olan kısımlarda da murakabe edileceği hükmünü ge
tiren 3116 sayılı Kanun kabul edilmiş, en sonunda 
da 1945 yılında 4785 sayılı Kanunla bütün ormanlar 
devletleştirilmiştir. Buna paralel olarak, geniş orman 
teşkilatı kurulmuş; fakat Türkiye'de orman varlığı
nın azalması önlenememiştir. Devletleştirme sonucu 
binlerce tapu geçersiz sayılmış, bedelleri ödenen yer
ler için de çok düşük değerler takdir edildiği için, or
man köylüsü fevkalade güç durumlara düşürülmüş
tür. 

798 — 
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.BAŞKAN — Sayın IBarangil, 1 dakikanız var. I 

ÎBRAHÎM BARANGIL — Toparlıyorum Baş
kanım. I 

Bunun sonucu olarak da tahribat önlenememiş, 
aksine artmıştır. Sadece 1973 - 1979 yılları arasın- I 
da 61 334 adet orman açma suçu, 127 528 adet ka
çak kesim suçu işlenmiş ve 6 886 orman yangını çık
mıştır. 

Devlet ormanını koruyamamıştır; koruyamadığı 
ormanın içinde ve kenarında yaşayan köylü ile de 
ihtilaftan kurtulamamıştır. Artık orman köylüsü, da
ha iyi yaşam şartları istemekte ve bu ihtilaflı durum-. 
dan, Devletr ile ihtilaflı hale gelmekten kurtulmak is- I 
temektedir. Bu konuda yerden göğe kadar da haklı- I 
dır. Bunun da ancak, maddenin bu önerge istikame
tinde düzenlenmesiyle mümkün olacağını düşündü
ğümden, önergenin tasvibini oylarınıza sunar, say- I 
gılar arz ederim. l(Alkışlar). I 

•BALKAN — Teşekkür ederim, Sayın IBarangil. 
Sayın ıBayer, önergenin aleyhinde buyurun efen

dim. 

MUHStN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Bu konuda görüşmeye başlamadan evvel bir or- I 
mancı olarak Anayasa Komisyonunun getirdiği 162 I 
ve 1163 üncü maddeler hakkında prensip olarak ülke 
gerçeklerine uygun maddeler getirdikleri için kendi
lerine teşekkür ederim. 

Şimdi, önerge konusuna geçiyorum: Sayın Dinçer 
kardeşimin bilhassa (belirttiği, ormanların korunma
sı bakımındaiki önergeleri ve düşünüşleri çok doğru- I 
dur; ancak Dinçer kardeşimin belirttiği ve önerdiği I 
konu, yeniden devlet orman işletmeciliğinden 50 se
ne geriye dönüş getirecek bir prensibi getiriyor. Çün- I 
kü, devlet orman işletmeciliğini köy tüzelkişiliklerine 
bırakmayı- öneren bir önergedir ve kendilerinin be
lirttiği 1945 senesinde çıkan ormanları Devletleştir
me iKanunu ile bu konunun hiç ilgisi yoktur. iBu köy 
baltalıkları ile ilgili bir konudur. Köy baltalıklarıyla 
ilgili olan konu, devlet ormanlarının bütünlüğünü I 
sağlamak için, Ormanları Devletleştirme Kanunu ile I 
ilgili bir konu değildir. O özel ormanlarla; yani meş
hur devlet aleyhine çalışan özel ormanlarla ilgili ko
nuydu. İBu konuyu bir ormancı olarak açıklamayı 
vazife sayarım. I 

Ayrıca, aynı konunun 1920 ve 1924 senelerinde 
geldiğini Sayın Tandoğan açıkladılar; o zaman Tür
kiye Cumhuriyeti bir harpten çıktığı halde bunun j 
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tehlikesini görmüş, köy korulukları tehlikesini görmüş 
ve trenler dahi odunla işlerken bu kanunu değiştirmiş
tir. Şimdiki ekonomik şartlar öyle değil. Bu 50 sene 
değil, 100 sene geriye dönüştür. 

Üçüncü konu ise, 1937 yılındı, sayın arkadaşı
mın da belirttiği gibi, Yüce Atatürk'ün emriyle Tür
kiye'de devlet orman işletmeciliği başlamıştır. Köy 
ve orman işletmeciliği müştereken yürütülmektedir 
ve arkadaşımın söylediği konu fiilen uygulanmakta
dır. Orman işletmeciliği yapılırken, orman civarında
ki köylere intifa hakkı verilerek bir işletme uygulan
makta ve köylüler işletme ile birlikte orman mahsul
lerini üretmektedirler. Bu üretilen mahsuller neti
cesinde devlete senede 3ı6 milyar lira vergi verilmek
tedir. IKöylülere 70 milyar lira para ödenmektedir. 
Kim bunu ödeyecek, hangi köylüye ödenecek? Köy 
tüzelkişiliği kendisini idare etmektevı aciz, nasıl bu
nu yapacak, aklım şaşıyor. 

Ayrıca bugün Türkiye'de orman köylüleriyle mü
nasebeti söylüyorlar. Bugün Orman Bakanlığına bağ
lı, kapatılan, hepimizin İstemediği OR'KÖY Genel 
Müdürlüğü, şimdiye kadar Orman Genel (Müdürlü
ğü ile müştereken 70 bin kilometre orman yolu yap
mıştır ve yalnız 1982 senesinde köylüye direkt yar
dımı 2 milyar 800 milyon liradır. Bu sistem kalkarsa 
bunu nasıl yapacaklardır, anlayamadım? 

Daha sonra, mühim olan bir konu daha var; dev
let . orman işletmeciliği bir bütündür. Devlet orman 
işletmeleri mülki hudutlara göre değil, ormanların ta
biî şartlarına göre yapılıyor. Halen Türkiye'de 17 
milyon hektar orman var, 12 milyon hektar baltalık 
ormanı var; nasıl, hangi taksimle yapacaksınız?.. Bu 
da imkânsız. Sonrası kaçakçılık konusunda; köy bal
talığını bir köylüye verdiniz mi? yandaki devlet or
manından çalacak «Köy baltalığından getiriyorum» di
yecek; davalar daha fazla artacak. 

Sayın arkadaşlarım lütfen bu konuları düşünsün
ler. Daha çok söylerim; ama bir ormancı olduğum 
için, müdafaa etmek için değil, gerekçeleri söylemek 
için bu önergenin bu noktasına katılmıyorum, diğer 
bütün noktalarına katılıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saym Bayer. 
Sayın Komisyonun bu önerge üzerindeki görüşü

nü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA RECEP 

MlERÎÇ — Sayın Başkanım; 
önergenin, biraz önce konuşan sayın konuşmacı 

gibi, 1 inci fıkrası zaten bizim getirmekte bulundu
ğumuz metinle aynıdır. 
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2 nci fıkrasının, «Devlet Ormanlın Kanununa gö
re Devletçe yönetilir ve işletilir.» hükmünden sonra 
gelen cümlesi; «Ancak devlet, orman varlığının ge
liştirilmesi ve genişletilmesi yönünden devlet orman
larının bir bölümünü gözetim ve denetimi altında ko
runmasını, bakımını ve işletilmesini orman içi ve ke
narındaki köy tüzelkişilerine bırakabilir.» hükmü za
ten çelişki halindedir; yukarıda bir hüküm getirip, 
aşağıda bunu sadece tüzelkişilere devretmek şeklin* 
de... 

Komisyon bakımından diğer fıkralara katılıyor, 
sadece 2 nci fıkranın son cümlesine katılma imkâ
nını bulamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -Evet . 
RECAÎ DİNÇER — Bir soru sorabilir miyim 

efendim?... 

BAŞKAN — Buyurun. 

RECAÎ DİNÇER — Sayın Komisyon sözcüsü 
son kısmına katılmadığını söyledi. Yalnız, ben tüm 
ormanları kastetmedim, kastetmiyorum da. Sadece, 
Zekâi beyin «Baltalık» dediği sistemi getiriyorum. 
Zaten, bunun gerekçesinde de bu vardır. 

4785 sayılı Kanuna göre, zamanında devletleş'ti-
rilip de, köy orman çiftçisinin orman içerisine girme
mesi diye bir durum var. Sadece ve sadece orman içi 
ve orman kenarı köyüne mahsus olmak üzere («An
cak» ondan sonradır; o kısımlarını ihtiva etmektedir) 
Köy tüzelkişiliğine teslim edilir, bırakılır. Tabiî köy 
tüzelkişiliği de bunu ne yapacaktır? Orman; 1 mil
yon ağaç. 1 milyon ağacı olduğu gibi eniyle boyuyla 
köy tüzelkişiliğine teslim edecektir. Köy tüzelkişiliği 
bunun, kesim zamanı geldi mi hesabını soracaktır; 
eğer bir tane ağaç oradan kesilirse, bunun hesabını 
köy tüzelkişiliğinden soracaktır. 

BAŞKAN — Evet. Soru olmadı, yine bir açıkla
ma oldu. ©iz ne kadar süre kazanmak istersek, o ka
dar süre kaybımız oluyor. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA RECEP 
MERİÇ — Sayın Başkanım; 

Orman içinde 10 bine yakın köy, aşağı yukarı 10 
milyona yaıkın nüfus yaşamaktadır. Bunu teşkilatla 
ağaç ağaç kontrol ve takip etmek imkânı (Takdirle
rinize bırakırım) olmadığı gibi; bugün yüzbinleri aşan 
orman suçu davasınının birkaç yüzbin daha çoğal
masından başka bir netice vereceği kanısında deği
liz. 

Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Bu kısma katılmıyorsunuz? 
ANAYASA (KOMİSYONU ADINA RECEP 

MERİÇ — Evet. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, önergenin Komisyon 

tarafından katılan kısımının dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
yanlış bir oylama yapıldı arz ederim. O zaman, o 
kısmın da ayrıca oylanması lazım. 

BAŞKAN — Evet, dikkate alınan kısmını oylat-
tım, diğerini oylatmadım, haklısınız. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Önergenin tama
mını oylatmak lazım; dikkate alınmak üzere. Ayrı 
ayrı oylanamaz. 

BAŞKAN — Evet; belki Genel Kurul Komis
yonun katılmadığı kısma katılmış olabilir, onun da 
dikkate alınmasını isteyebilir. 

Bu önergenin Komisyonun katılmadığı kısmınm 
dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın ıBayer'in ve arkadaşlarının önergeleriyle Sa
yın İnal, Sayın Özkaya ve arkadaşlarının.. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, izin 
verir misiniz?.. IBu işletmecilik konusunda daha ön
ce benim önergem var. İstifham edsyim efendim. Bu 
işletmecilik konusunu kapsayan, işletmelerin özel 
sektöre devredilmesine engel teşkil edecek benim bir 
önergem var. Bu önergeyle birleştirildi, sonra ayrıl
dı. Evvela bunu görüşmemiz lazım. 

BAŞKAN — Efendim, aykırı olduğu için ayır
dım, onu oylayacağız gene. 

HAYATİ GÜRTAN — Açıklama yapacağım. 
'BAŞKAN — Hayır. Üzerinde söz vereceğim ve 

gereğini yine Komisyondan bilgi almak suretiyle Ge
nel Kurulun dikkatine sunacağım. Daha evvel, daha 
sonra olması bakımından hiçbir şey değişmiyor. 

HAYATİ GÜRTAN — Çok değişiyor Sayın 
Başkanını bu bakımdan. 

BAŞKAN — Hayır, 'değişmiyor Sayın Gürtan; 
müsaade ederseniz. 

Sayın IBayer ve (Sayın İnal'ın önergeleri birbirine 
çok yakın. Bu iki önergeyi birlikte işleme koyabiliriz. 
Teşekkür ederim. 

IKim açıklama yapacak? 

SALİH İNAL — Müsaade edilirse efendim, eğer 
Orman Mühendisi olan Arkadaşım bendenize bu im
kânı bahşederse fazlasıyla müstefit olacağım . 
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MUHSİN ZBKÂÎ BAYER — Verdim efendim, I 
buyurun. 

IBAŞKAN — ©uyurun Sayın tnal. I 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, saygıdeğer arka- 1 

daşlar; 1 
162 nci maddenin dördüncü fıkrasının değiştiril- I 

meşine mütedair olan önergemiz üzerinde görüşmek I 
istiyorum, I 

Türk köylüsünün büyük bir kesimini ilgilendiren 
ve ormanla ilgili birçok sorunlarına anayasa düzeyin- I 
de çözüm getirmeyi amaçlayan hususların Anayasa I 
Komisyonunca oluşturulup Anayasa Tasarısına «Or- I 
martların ve orman köylüsünün korunması, orman- I 
larrn geliştirilmesi» kenar "başlığı altında ormanların I 
korunması ve geliştirilmesiyle ilgili 162 nci maddeyle I 
orman 'köylüsünün korunmasıyla ilgili 163 üncü mad
denin konmuş olmasını takdir duygularımla belirt
mek isterim. Bu vesileyle, Anayasa Komisyonunun 
Değerli Başkan ve üyelerine şükran duygularımı ve 
sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. I 

'Burada hemen şu hususu vurgulamak isterim : 
162 nci maddenin daha mükemmel bir şekilde 

düzenlenmesini arzu ettiğimizden bu maddenin dör- I 
düncü fıkrasının şu şekilde değiştirilmesinin daha 
uygun olacağı kanaatindeyiz; 162 nci •maddenin dör- I 
düncü fıkrasının şu şekilde değiştirilmesini öneriyo
ruz : I 

«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, bi- I 
lim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak I 
kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanıl- I 
masında yarar görüldüğü tespit edilen arazilerle şe
hir, kasaba ve 'köy yapılarının toplu olarak bulundu
ğu yerler ve orman olarak muhafazasında bilim ve I 
fen bakımından hiçbir fayda görülmeyen, aksine ta
rım alanlarına dönüştürülmesinde kesin olarak eko
nomik yarar olduğu saptanan yerler dışında, orman 
sınırlarında daraltma yapılamaz.» 
Bu değişiklik önergemizde arz ettiğimiz veçhile, 

dördüncü fıkranın baş kısmına «Anayasanın yürür
lüğe girdiği tarihten önce» ifadesinin 'ilavesine neden I 
gerek görülmüştür, bunu belirtmek isterim . 

Yüksek malumları olduğu veçhile, bizatihi orman 
'niteliğinde olmayan makilik ve fundalıklarda veya I 
bunlara civar olan ve halen tarım arazisi olarak I 
kullanılan tapulu araziler, yıllar önce yapılan orman I 
alanlarının global tespitlerinde halen tarımda kulla
nılan birçok arazi parçaları orman alanına dahil ol
duğu gerekçesiyle yüzbinlerce çiftçi ailesiyle Hazine I 
ve Orman idaresi arasında dava konusu olmuş ve bu | 
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davalar yıllar boyu Türk köylüsünü, çiftçisini rahat
sız edecek düzeyde bugüne değin süregelmiştir. Bu
gün mahkemelerimiz bu konularla ilgili binlerce da
va ile karşı karşıya bulunmaktadır. Toprak muha
fazası ve kısaca erozyon yönünden önemli bir du
rum arz etmeyip tarım arazisi olarak kullanılma ni
teliğinde olan arazilerin bizatihi topraksız veya yete
ri 'kadar toprağı olmayan Türk çiftçisine kazandırıl
ması, Anayasa Tasarısında kabul edilen 44 üncü 
maddenin esprisine de uygun düşmektedir. 

Bu nedenlerle, bugün tarla, bağ, 'bahçe, meyvelik 
olarak değerlendirilmiş bulunan arazilerin «Orman 
arazisi alanına dahildir veya değildir» şeklindeki da
va konularının dışına kesin bir görüşle çıkarabilmek 
üzere orman alanlarının bilimsel bir şekilde yeni
den tespitine olanak sağlamak üzere böyle bir ana
yasal prensibin getirilmesi gerekli görülmüş bulun
maktadır. 

Bu görüşler muvacehesinde mevzubahis madde
nin dördüncü fıkrasının baş kısmına «Anayasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten önce» ifadesinin yazılma
sını gerekli görmekteyiz. 

Yine dördüncü fıkranın ikinci satırında «.. yarar 
olduğu tespit edilen» 'ifadesinden sonra «... araziler
le şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bu
lunduğu yerler ve orman olarak muhafazasında bi
lim ve fen bakımından hiçbir fayda görülmeyen, ak
sine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin ola
rak ekonomik yarar olduğu saptanan yerler dışın
da, orman sınırlarında daraltma yapılamaz» şeklin
de yazılarak bu fıkranın değiştirilmesi her yönden 
yararlı olacaktır. Böylece, bir taraftan gerçek or
manların korunması, diğer taraftan bugün tarımda 
gereği gibi değerlendirilen arazilerin orman arazisi
ne, alanına dahil olUp olmadığı sorunları d;a katî bir 
şekilde çözüme ulaştırılmış olacaktır. Takdir Yüce 
Kurulundur. 

Büyük bir köylü ve çiftçi toplumunun onmanla 
ilgili sorunlarına anayasa düzeyinde bir çözüm geti
receği ümidiyle bu önergemizin kabulünü istirham 
eder, üstün saygılarımı arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Lehte, buyurun Sayın Bayer. 
Aleyhte Sayın Özkaya, Aleyhte Sayın Gürbüz. 
ZEKÎ ÖZKAYA — Lehte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehte miydi?.. Evet. Sayın Gök-

tepe, aleyhte. 
Evet, buyurun Sayın Bayer. 
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MUHSİN ZEKAÎ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Benden evvel konuşan Sayın meslektaşım Salih 
Ünal'la birlikte aynı önerge kapsamında konuşuyo-
rum< 

Konu şöyledir : 
Eski Anayasamızda; yani meri Anayasamızda bir 

131 inci madde vardır. Bu 131 inci madde yürürlükte 
olduğu halde, siyasî ortamda yine particiler orman 
açmalarına, orman yangınlarına göz yuman bir tutu
mu götürüyorlardı ve bunun neticesinde her seçim ön
cesi memleketimizde ormanlar yanıyordu ve orman
da açma yapılıyordu. Arkasından siyasiler diyorlar
dı ki, «Sizlere af çıkartacağız. Şunu yapacağız, bu
nu yapacağız...» Ve bunun neticesinde dava dosya
ları binlerce dosya oluyordu. Bu arada da fen ve il
men orman karakterini kaybetmiş yerleri de açama
mak zorunluluğunda kalıyorduk; çünkü açtığımız 
takdirde bir taraftan da davalar sürüyordu. 

tşte, Sayın Anayasa Komisyonunun getirdiği bi
limsel bir maddeyle bu konu kökünden hallediliyor 
ve Sayın Salih tnal kardeşimle birlikte verdiğimiz 
önergede de bunu bir yerde kesiyoruz. Yani, bu 
artık devam etmesin, muayyen bir noktada gecekon
dular gibi, devamlı bir gecekondu imalâtı gibi olma
sın, bu bilimsel çalışma Anayasanın yürürlüğe girdi
ği tarihten önceki zamanlara ait ilmen ve fennen or
man karakterini kaybetmiş bağ, bahçe ile şehirleş-
miş yerlerin orman dışına çıkartılmasını öneriyoruz. 
Birinci konu bu. 

İkinci konu ise, mühiım olan konu ise : Türki
ye'de bir genel arazi kullanma politikası yok. Nere
de tarım yapılıyor, nerede ziraat yapılıyor, nerede 
mera yapılıyor belli değil. Bütün kavga bundan ge
liyor. İşte Türkiye'de, ziraatta tarımsal bir plan çer
çevesi içinde arazi kullanma kararları ortaya çıkar, 
neresi orman, neresi mera neresi ziraat sahası denir-" 
se o zaman bütün bu problemler otomatikman orta
dan kalkacaktır. Hatta bunun için en güzel misaili 
gene ziraatçi kardeşlerim veriyorlar. «Tarım kültürü 
altında bulunan topraklar 24 milyon hektar» denili
yor; «Bunun 16 milyon hektarında az veya çok eroz
yon var.» deniliyor, tşte bu erozyon, yanlış arazi 
kullanmaktan çıkıyor ve senede 400 milyon ton top
rak denizlere sürükleniyor. 

işte, bu getirilen madde ile de orman karakte
rinin yanında erozyonu da önleyecek tedbirler bu
lunan yerlerde bir dışarı çıkartılma yapılacak; yok
sa düz sahalar veyahut tamamen orman karakteri 

yok diye mısır tarlalarının dışarı çıkarılması mevzu
bahis olmayacaktır. 

En son olarak şunu da belirteyim : Bu konuda 
1744 sayılı Kanun çıkmıştır ve bunun ek ikinci mad
desiyle (1974'te başlamıştır bu) 1974 yılında 4 500 
hektar saha orman dışına çıkartılmış; 1975 yılında 
27 500 hektar, 1976 yılında 18 000 hektar, 1977 yı
lında da 11 000 hektar. Daha sonra bu birden bire 
ilerlemiş; 1977 senesinde söylediğim 11 000 hekta
rın yanında 62 000 hektara yükselmiş; ama bu ara
da, çok mühim bir konu, orman suçları da buna gö
re azalmaya başlamış. Yani bu tedbir geldiği takdir
de çok iyi olacak. Bakın orman suçlarında çok en
teresan düşüş var. 1979 yılında yanan saha 34 000 
hektar iken, 1981 yılında 5 000 hektara düşmüştür. 
Yani devlet devlet olduğu zaman ormanların korun
ması da sağlanacak; yoksa baltalıkları köylülere ver
mekle orman korunmaz. Esas, devletin otoritesinin 
devam! lazımdır. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önerge lehinde konuşmak üzere 
Buyurun Sayın Özkaya. 

ZEKÎ ÖZKAYA — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

İnsanın yaşadığı heryerde orman varlığı bir gü
vencedir. Orman, toplumun da güzellik ifadesidir. 
Bu nedenle orman korunmalı ve korunacaktır. An
cak, toprağı, iklimi, yeraltı ve yerüstü suları ile «üs
tün kaynak» niteliğinde olan yerleri (Doğru veya 
yanlış) «vaktiyle çizilmiş orman sınırı içindedir» di
ye devre dışı bırakmak yarar yerine elbette zarar ge
tirecek -t'k'. 

Bu yerlerdeki bozuk maki yerine portakal, limon 
bahçelerinin, sebze seralarının ve diğer meyveliklerin 
oluşturulması herhalde yerinde bir değerlendirme 
olacaktır. 

Akdeniz Bölgesinde kıyının sıfır noktasına da
yanmış ve muhtemel dünyanın en verimli toprak
larını içeren orman sınırlarının memleketin ekono
mik yararı anlayışı doğrultusunda düzenlenmesi hem 
orman tahribatını asgari düzeye düşürecek ve hem 
de millî hâsılaya büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Bu anlayış içerisinde bu iki önergenin yüce he
yetinizce kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
önergenin aleyhinde konuşmak üzere Sayın Do

ğan Gürbüz, buyurun efendim. 
1. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, de

ğerli üyeler; 
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Türkiye'de nüfus olarak çok büyük bir köylü kit- ı 
leşini ilgilendiren konu ile burada karşı karşıya bu
lunuyoruz. Çünkü Türkiye nüfusunun yarıdan fazla
sı köylerde; bunun yarısından çok daha fazlası da or
man içi ve orman kenarı köylerinde olunmaktadır. 
Bu yüzden orman - insan münasebetlerinde gayet ye
rinde, pratik ve bilimsel çözümler getirmek mecburi
yetindeyiz. Çünkü Türkiye'de yahut Anadolu'da or
manların tahribatı özellikle, Celali İsyanları ile va
tandaşın devlete güveninin azaldığı, kendi güvenini 
kurtarmak için dağ başlarına çıkışından itibaren or
manlarda büyük tahribat başlamıştır. Daha sonra da 
orman - insan ilişkilerinde belirli bilimsel bazı yakla
şımlarla «Ormanı tahrip ettirmeyelim* derken, orman 
içindeki köylülerimizi tamamen fakir ve fukara bırak
manın yollarını zorla sanki açmışızdır. 

Bu yüzden Anayasalarla getirilen, hakiki şekilde 
orman olan, bilim ve fennin kabul ettiği orman olan 
yerleri de hakikaten faydaları açısından mutlak suret
te orman olarak tutmak mecburiyetindeyiz; ama Tür
kiye'deki duruma baktığımızda halihazırdaki orman 
niteliği olan arazilerimizin en azından 8 milyon hek
tarı bilim ve fen bakımından orman niteliğinde ol
mayan, bunun yanında çalılık durumunda olan yer
leri kaplamaktadır. Bunların, bu şekilde korunması 
elbette tabiî servetlerimizin korunması açısından bü
yük zararlar getirmektedir. iBunun yerine, üzerinde 
tarım yapılabileeck, bilim ve fen bakımından orman 
olmayacak yerleri ayırt etmek lazımdır. 

Bu nedenle ben burada, Anayasanın kabul edildi- I 
ği tarihten sonraki kısmını değil de, bilim ve fen ba
kımından bu tedbirlerin alındığı tarihten itibaren or
man kenarındaki bu arazilerden köylümüzün devamlı 
faydalanması; ama belirli toprak muhafaza tedbirle
rini alarak faydalanması gerektiği inancındayım. Yok
sa bunu, bu Anayasanın çıkışı ile keser atarsak, ya
rın aynı çalılık sahalar veyahut da köylü tarafından 
açılmış meyvelik, bahçelik yapılmış yerler tamamen 
dierinden alınma durumuna gelinecetk, bunun yanında 
üzerinde herhangi bir kültür yapılmadığı için de ara
zi tahribi devam edip gidecektir. 

Halihazırda orman olarak kabul edilen 1,5 mil
yon hektar arazi halen orman sınırları içerisindedir. 
Bunlar da 1 inci sınıf, 2 nci sınıf, 3 üncü sınıf, 4 üncü 
sınıf tarım arazileridir. Buraya Anayasa çıktıktan son
ra yahut Anayasanın çıkmasına kadar «bahçelik, tar-
lalık, meyvelik, zeytinlik yaptığımız» ibaresini koyar
sak, bu 1,5 milyon hektar arazi ne olacaktır? 1 inci , 
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sınıf, 2 nci sınıf, 3 üncü sınıf, 4 üncü sınıf tarım ara
zisi; orman olarak mı kalacaktır devamlı?... 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, süreniz dolmuştur 
efendim. 

î. DOĞAN GÜRBÜZ — Bitiriyorum Sayın Baş
kanım. 

O halde, buraya bu ibarenin konulması, halktmız-
la, orman köylümüzle devletimiz arasındaki sert iliş
kileri devam ettirecektir. Devletine, halkımızın güve-
nebilmesi için bu sert ilişki yerine daha yumuşak bir 
ilişki getirilmesi bakımından aynen kalması taraftarı
yım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Göktepe, önergenin aleyhinde söz istemişti

niz, buyurun. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Aslında, önergenin tümüyle aleyhinde değilim; 

önergeye büyük ölçüde katılıyorum. Bilhassa önerge
deki «Onman olarak muhafazasında bilim ve fen ba
kımından hiçbir fayda görülmeyen, aksine tarım alan
larına dönüştürülmesinde kesin olarak ekonomik ya
rar olduğu saptanan yerler» tabirinin ilave edilmiş ol
masını fevkalâde yerinde buluyorum. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşlerimi arz eder
ken de ifade etmiştim; Türk köylüsünün ormanla 
yıllardan beri başı derttedir. Bu Tasan, ilk defa bu der
di çözümlemek için hakikaten gerçekçi, memleket ya
rarına uygun bir adım atmıştır. 

Bir tarihte, rahmetli orman bakanlarımızdan birisi 
bendenizi çağırmışlardı. Bakanlık makamına gittiğim 
zaman önüme 8-10 tane dosya koydular. Herbirinin 
içerisinde yığınla şikâyet telgrafı ve şikâyet mektubu; 
Mersin'den, Silifke'den, Anamur'dan, Erdemli'den, 
Alanya'dan. Gazipaşaya kadar bütün kıyı boyunca 
gelmiş şikâyet telgrafları vardı. «(Bu şikâyetlerin sebe
bi nedir, sen o bölgenin çocuğusun?» dediler. Okudum; 
zaten bildiğimiz konulardı. «Sayın Bakanım, bu limon
la çalının veya muzla çalının kavgasıdır» dedim. 
«Ama, benim öğrenmek istediğim şudur : Siz bu kav
gada ne taraftasınız?.» diye sordum. Düşündü ve «Ben 
Orman Bakanı olarak elbette çalıdan yanayım; ama 
elimi vicdanıma koyup düşünürsem, limondan ve 
muzdan yanayım.» dedi. 

(Değeri arkadaşlarım; 
Mesele çalıdan veya muzdan yana olmak, limon

dan yana olimalk değildik; gercökten orman olan yer-
de ormandan yama oltmaık; ama limon yetişecek ve-



Danışma Meclisi B : 146 8 . 9 . 1982 O : 2 

ya muz yetişecek yerdle de limondan veya muzdan 
yana olmak gerekir. Tasarı her şeyden evvel bu an
layışla ve bu yaklaşımla bir düzenleme yapmıştır. 
Verilen önerge, bıir eksiği kapatmaktadır. O yönüy
le Iıebindıeykn!.; 

Ancaik, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarih konu
su beni Mır notada endişeye düşürdü. Madem M, 
«Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafaza
sında fayda görülmeyen yerler» 'diyoruz, o halde 
bunu tarihle bağlamanın faydası nedir?... Bilime ve 
fenne bıraktığınuza göre, bilme ve fenne her za
man güvenmek ve her zaman itimat etmek duru
mundayız.; Bunu tarihe bağlamak, bana biraz bilim 
dışı ve fen 'dışı geldi. Bunu 'Ma 'b«ir tarihe1 bağlama
yalım diyorum ve bu işin bilimiyle, fenniyle meşgul 
oilan arkadaşlarımızın, Devlet görevlilerinin, kamu 
'görevlilerinin takdirlerine bırakalım! dliyorum1. Za
manla 'bir saha onman vasfını ıkaybedeblir, tarım 
'allanma dönüştürülmek durumu hâsıl olabilir veya 
zamanla tarımda kulanılan bir yer, onmana dönüş
türülmek durumuna düşebilir. Bunu biılıim ve fen 
tayin edecektir. Bunu tarihle tayin edemeyiz diyo
rum ve önergemin bu noktasına 'katılamadığımı arz 
etmek 'için; ama, diğer bütün tekliflere katıldığımı, 
özelikle Komisyonun yaklaşımını tebrik ve takdir-
He toarşiadığımı ifade etmek 'için söz aldım. 

Teşekkür ederim,; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe, 
Önergeler üzerinjdie Komisyonun görüşünü rica 

ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA RECEP 

MERİÇ — Sayın Dalanım, bu önergeye katılıyo
ruz. Komisyon olarjak, bu önerge ile birlikte diğer 
önergelerin madde" île birlikte Komisyonumuza ha- I 
valesini istirham ediyoruz. Ayrıca, bunu takip eden I 
163 üncü mıadde bü maddenin mütemmimi mahiye
tindedir. O maddeyji de önergelerle birlikte Kömıi's- I 
y onumuza işitiyoruz^ I 

Teşekkür ederimi 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meriç. 
Değerli üyeler; 162 ve 163 üncü maddeleri öner- I 

geîerlie birilikte KaMsyona veriyorum.) 
HAYATİ GÜRCAN — Sayın Başkanım, öner

gelerimiz görüşülsün efendim, istirham ediyorum. 
Değişik fikirler varj çoik rica edeceğim. Açıklama 
yapmak istiyorumı SaW Başkan. I 

BAŞKAN — Komisyon geri aldı. Eğer siz Sa
yın Gürjan, itiraz ediyorsanız, tabiî Genel Kuru
lun kararını alabilirdim. Bffiyorsunuz, umumiyetle | 

sayın Komisyonum bu talepleri daima Başkanlıkça 
iis'af ediliyor ve Komisyona veriliyor; ama İsrar edi
yorsanız, tabiî, Genel Kurul bütün müzakerelere 
hâkimdir, oylatırım., 

(HAYATÎ GÜRTAN — İsrar ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA RECEP 

MERİÇ — Sayın Başkanım, bu önergelerle birlikte 
maddeyi isterken, vakit bahis konusu olduğu için, 
uzun sünmeislin münakaşalar, önergeleri tetkik ettik, 
•birbirine çok yakın, fikirleri' de aldık, bü fiıkürler ve 
önergeler ışığında maddeyi yeniden tedvin etmek 
üzere istedik; ama Genel Kurul arzu eder, uygun 
görürse, konuşmasında »bizce bk sakınca yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gürtan, görüşünüzü belirtti

niz. Mademki İsrar ediyorsunuz, Genel Kurulun ka
rarını alacağım., 

AHMET SENVAR DOĞU — Oylamadan,-
ikonuşsum Sayın Başkan..? 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bir İlki maddeyi önergelerle 'birlikte Komisyon 

geri istiyor; önergelerden faydalanmak suretiyle bu 
iki maddeyi yeniden düzenlemek İçin. Sayın Gür
tan, önergelerin verilmemesini, müzakere edilmesini 
İsrarla istiyorlar.. 

Bu itibarla, Komisyonun bu isteğinin kabulünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.;. («Anlaşıl
madı» sesleri), gürültüler) 

Efendim, önergelerle 'birlikte İlki maddenin' 'geri 
verilmesini Sayın Anayasa Komisyonu istemektedir
ler. Sayın Gürtan da «Hayır, görüşmeler devam et
sin, müzakere devam «talin, burada duşıturalım.» de
mektedirler... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — İçtüzük ne diyor 
Sayın Başkan?.., 

BAŞKAN — İçtüzükteki açıklığı biliyorum; «Bir 
tereddüt ve İsrar üzerine Genel Kurulun kararı alı
nır.» İçtüzük bunu diyor, 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Usul hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyoramı. Evve
la Sayın Bayer'i diırieyelim. 

Buyurun Saym Bayer.. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Anayasa 

Komisyonu prensip bakımından bütün önergelere iş
tirak ettiğini ve her iki maddeyi yenliden tedvin et
mek üzere alacağını belirtti. Ancak, önergelerin üç 
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tanesine sahip olan Sayım Gürtan, öneırge hakkımda 
bir açıklama yapmak istiyor, Yoksa, Anayasa Ko
misyonunun bütün önergeleri madde 'ile birlikte geri 
almasına karşı olmak için söz istemiyorlar. 

'Bunu açıklamak istedim. Teşekkür ederim. 
.BAŞKAN — Teşekkür edenim efendim. 
Sayım Gürtan, bu mu istegliıniiız?..v 
HAYATÎ GÜRTAN — Gayet tabiî, Sayın Baş

kanım;. bunu söylüyorum, bir açıklama yapmak 'iş
itiyorum önergeler üzeriınde,ı 

BAŞKAN — Yatara Ikendi önengenüz üzerinde 
açıklama yapmak istiyorsunuz, başka bir itirazınız 
yokıtuır?... 

HAYATİ GÜRTAN — Evet Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı; ımüsaade ederse-

mliz Sayın Gürtan açıklamasını yapsın, önergeleri 
maddelerle birlikte vereyim Komisyona. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, ben de zaten söz 
alarak bunu rica edecektim. Biaim tatobitmıiz yanlış amlla-
şıidı. Biz hiçbir arkadaşın konuşmasınla engel olmak is
temedik. İsteyen arkadaşlarımız görü^erinii açıkla-
sımlar., 

(BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Gürtan, buyurun. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Baştanım, değer

li üyeler; 
Evvela, Sayın Başkana ve değeri Komisyon' Baş

kanına teşekkür ederim, 'bana konuşma fırsattı ver
diler. 

Efendim, ikonu önem®. Benıim 'amacım katkıda 
ıbulunmaık; Komisyonun alacağı karara katkıda bu
lunmaktır. Bu, iki hususta olacak. Önce; hemen 
çok »kısa bir süre önce görüşülen 162 neti maddemin 
dördüncü fıkrası hakkında. Benıim görüşüm, bunun mut
laka ucunun kapatılmasıdır. Ucu açık olduğu takdirde, 
hukukçu 'arkadaşlarımız çok iyi'hürler, bu suça teş
vik anlamını taşır. Benimi kaniim böyle. Çünkü, ucu 
açık kaklığı takdirde, bundan sonra da suç işlenme
ye devam edilecektik-. Bugüne kadar yapılmış oltan, 
öşHenmiş olan suçlara, Anayasa Komisyonumuzun 
getirdiği metin bir yerde, 'büyük bir (Bu kürsüden 
bu kelimeyi kullanmak istetmiyorum; fakat mecbu
rum.) af getirtiyor. Bu, ormancılık tarihinde, orman 
konusunda yapılacak olan en büyük afta*. Tahmin 
ederim, yüzhimterce davanın sonu böyle gelecektir; 
'ama bundan sonra, eğer ucu 'açık kalırsa, bu devam 
edip gidecektir, 

Vaktimizi fazla almamak için 'bu konuda hazırla
dığım konuşmayı yapmayacağım. Yalnız, şunu söy-

1 temek istenim, 'benim önergem bu konuda biraz de-
ğişiıkıtûy Ben diyordum ki, Anayasanjın çıktığı, kabul 
edildiği tarihe kadar değil, örmeğin; 12 Eylül 1980 
olsun. Eğer bu kabul edilmezse, 31.111980 olsun. 
Niye?... Şu 'arada geçecek ikıi ay, üç ay var ya, bu-

I nun endişestind taşıyorum. 

I 'Değeri arkadaşlarım; 
I Ne zaman Türkiye'de bir seçim olmuşsa, ne za-
I man Türkiye'de bir orman affı söz konusu olmuş

sa, af olmadığı halde bile suçlar •% 100 artmaştır. 
I Bunflıarım sayısal değerlerimi size suoabürim. 1950 ile 
I 1980 arasında ortalama 558 olan yılık suç miktarı, 
I orman (affı veya seçim olduğu zaman 900 küsura 
I çıkmıştır. Bu '% 100 hir artış demektir. Bunu hu

kukçu 'arkadaşlarımız çok iyi foi$M&r£ Durum bu Ica-
I dar acıdır., 

I (Onun için, endişem şudur: Anayasanın kabulüne 
kadar geçecek tikli - üç ay içinde pek çok daha or
man sahası elden çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır; 

I Bunun için rica ediyorum Sayın Komisyondan, ma
demki önergeleri geri alıyorlar, bunun üzerinde biraz 

I daha düşünsünler ve önerim istikametinde, belkıi 
31.12.1980 derlerse sanırım daha isabetli bir karar 
atamış olur. 

«Bu nasıl tespit , edüeoektir?...» diye bir soru 
gelirse 'akıllarıma, ban bunları gider huzurlarında arz 

I ederim, burada fazla vaktinizi almak işitemiyorum. 
I İkinci önemli konu: Sayın Dinçer ve arkadaşları

nın verdikleri önerge var bu konuda, benıim de öner
gem var, değişiktir. Bu konuda da birkaç dakikamı
zı alacağım. 

Orman işletmesi özel mülkiyete, tüzel mülkiyete 
devredilemez, devredilmemelidir. Bu son derece 

I büyük sakıncalar getiriri Neden?.,. Orman 'işletme
ciliğinin özel karakteri vardır. Orman işletmeciliği,. 

i geniş saha işletmeciliğidir, orman 'işletmeciliği çok 
uzun zamanda ürün oluşturan bir işletmeciliktir; en 
az 60 yıl, ortalama 150 yıl. Buna özel teşebbüsün 
de, özel kdşimıin de, tüzelkişinin de takati yetmez. 
Orman işletmeciliği canlıdır, devamlıdır, süreklilik 
ister. «Yalnız faizimi ver...» Maden işletmeciliği gibi 
değildir. Maden işletmeciliğimi dikkate alırsanız, ma
den işfetaeoiMğnnde maden kazılır biter; ama orman 

| işletmeciliğinim mutlaka ve mutlaka canlı kalması, 
devamlı kalması gerekir. Bunu da ancak Devlet ya
par. Devletin dışında kimse yapamaz. 

Sayın Dinçer ve Sayın Barangil arkadaşlarımız 
teşhisi doğru koydular belki; evet, Türkiye'de bir 

| orman gerilemesi, orman tahribi yangın ve saireyle 
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vardır. Ancak verdikleri iaç bence tutarlı değildir; 
hastayı yavaş yavaş öldürür. Onum için meseleye koy
duğumuz doğru 'teşhisin ilacını istifham ediyorum 
doğru verelim ve böylece hastayı sağlığa kavuştura
lım!. 

ISaym ©aşlkan, değerli üyeler; 
Eğer biz, sadece baltalıklar olsun, geniş anlamda işlet-

meoiiiği kastedersek, etkimden başlar, bakımı gelir, 'ko
ruması gelir, işletilmesi gellir, pazarlaması gelir, depo-
fflaması gelir vesaire.., ıBunl'arın köylüler tarafından ya-
pıtoası imkânsız. Sadece dar anlamda alırsak; yanli 
ürünün hasadını alırsak, pazarlamasını ve satışını 
alırsak bu da yürümez. Bunun yürümediği daha ön
ce görülmüştür. Bu konuda deneyimler vardır, 'başa
rısızlıkla sonuçlanmıştır. Köyler ıbirbirine gjireoefctir, 
köylüler binbkûne düşecektir; o onun arazisinden, o 
onun arazisinden Ikesiim yapacaktır, sürtüşme çıka
caktır, hatta çatışma çılkıacalktır. Bu böyledir. Bunun 
örneklerini iniz yaşadık (meslekte. Bir köyün hudutla
rı İçerisindeki yapıllan üretimi başka bir köye taşııt-
tıramazsıınız, yapamazsınız. O zaman ne olacaktır?... 
O köy ötekimimkanden, öteki köy berikisinden allıma-
<ya, çalmaya kalkacaktır. Bu 'bir anarşi 'getirecektir. 

ıBuınıun gibi daha pek çok sakıncaları vardır. Bu 
nedenile derim ki, rica ederim Sayın Komisyondan, 
meseleyi biraz ayrıntianyla incelesinler ve lütfetsin
ler, hastaya konufan teşhisin lillacmı da doğru ver-

Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Başka
nım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komisyon yine aynı arzuda mıdır? Önerge

lerle birlikte iki maddenin verilmesini istiyor musu
nuz, yoksa önergeleri teker teker işleme koyayım mı? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA RECEP 
MERİÇ — Sayın Başkan; Komisyon yeteri kadar 
aydınlandı bu konularda, önergeler de tetkik edildi. 
Bu konuda sayın arkadaşlarımız müsterih olsunlar, 
gereken yerlerden, yetkimiz içerisinde, bilgimiz için
de olmasa dahi yeterli derecede bilgi sahibi de olduk. 
Endişe buyurmasınlar, önergeler ışığında, görüşmeler 
ışığında yeni bir madde tedvin edeceğiz. O bakım
dan geri alınmasını istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meriç. 
162 ve 163 üncü maddeleri önergelerle birlikte... 
RECAt DİNÇER — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu işlem tamamlanmıştır, önerge

lerle birlikte Anayasa Komisyonuna iki maddeyi 
verdim. 

164 üncü maddeden evvel yeni bir 164 üncü mad
de teklifi var, onu okutuyorum. 

RECAt DİNÇER — Sayın Başkan, lütfen efen
dim... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bunu okutayım 
efendim. 

RECA1 DİNÇER — Sayın Başkan, usulsüzlük 
yaptınız, istirham ediyorum. 163 üncü maddeyi niçin 
okutmadınız? Bir çâre getirmedi arkadaşlarımız. Son 
derece usulsüzdür. 

BAŞKAN — Bir usulsüzlük yapılmamıştır efen
dim. 

Yeni 164 üncü maddeyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının (H) bölümünde, Ormanla
rın ve orman köylüsünün korunması ve ormanların 
geliştirilmesi başlığı altında yer alan 162 ve 163 üncü 
maddelerden sonra yeni bir madde olarak aşağıda 
sunduğumuz maddenin ilave edilmesi ve buna göre 
bölüm başlığının «H. Ormanların ve orman köylüsü
nün korunması, ormanların geliştirilmesi, yerleşim yer
lerinin ağaçlandırılması» şeklinde değiştirilmesinin 
uygun ve yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Bu önerimizin gereği için işleme konulmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

Recai BATURALP Salih İNAL 
Cevdet KARSLI Turgut ORAL 

Muzaffer SAĞIŞMAN Talât SARAÇOĞLU 
Adnan OREL Mehmet PAMAK 

Kâzım ÖZTÜRK Fahri ÖZTÜRK 
Zeki ÖZKAYA A. Asım İĞNECİLER 

Mehmet KANAT Nuri ÖZGÖKER 
Hamdi ÖZER A. Mazhar HAZNEDAR 

Selçuk KANTARCIOĞLU M. Rahmi 
KARAHASANOĞLU 

S. Sırrı K1RCALI Turgut YEĞENAĞA 
Fuat YILMAZ Erdoğan, BAYIK 

Hilmi SABUNCU Nermin ÖZTUŞ 
Adnan ERSÖZ Siyami ERSEK 
Recai DİNÇER Yavuz ALTOP 

Muhsin Zekâi BAYER Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Hayati GÜRTAN Necmettin NARLIOĞLU 
Özer GÜRBÜZ Vahap GÜVENÇ 

Beşir HAMİTOĞULLARI Evliya PARLAK 
Avni MÜFTÜOĞLU Ali DİKMEN 

Orhan BAYSAL Ahmet S. DOĞU 
Sadi ERDEM Şadan TUZCU 

3. Yerleşim yerlerinin ağaçlandırılması 
Madde 164. — Şehir, kasaba ve köy sınırları için

de yaşayan halkın sağlık, dinlenme, eğlenme ihtiyaç-
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larına eevap vermek ve çevreyi güzelleştirmek, tabiatı ] 
korumak amacıyla ağaçlama yapmak ve yaptırmak 
tüm kamu kurumlarının ve özel kuruluşların görev
leri arasındadır. Bu görevin uygulanma esaslan ka
nunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, önerge üzerinde bir 
açıklama yapacak mısınız?.. Buyurun efendim. 

RECAÎ BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

5 dakika sınırına sığdırabilmek için mümkün ol
duğu kadar kısalttım. Eğer tecavüz edersem müsa- I 
mahanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Hay hay, 1 dakika ilave ederiz efen
dim, 

Buyurun Sayın Baturalp. 

RECAÎ BATURALP — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

Bilindiği üzere ülkemizdeki ormanların Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından gerek saha ve gerekse 
kalite yönlerini geliştirme çabası içerisindeyken, öner
diğimiz maddeyle ilgili sahalar muazzam bir ilgisiz
lik içerisinde bulunmaktadır. Çok çeşitli nedenlerle 
meskûn sahalar civarındaki' yeşil alanlar tahribe uğra
mış, insanlarımızın oturdukları şehir, kasaba ve köy
ler her çeşit ağaçlı alanlardan mahrum bir hale gel
miş bulunmaktadır. 

Batı bölgelerinde toplu halde bir yerleşim yerin
de yaşayan insanlara, kişi' başına yaklaşık 10 ila 20 
metrekare yeşil alan düşmesi bir amaç olarak görül- I 
mekte ve bunun sağlanması için her türlü gayret sar-
fedilmektedir. 

ülkemizde ise bu alan, mesela Ankara'mızda tüm 
gayretlere rağmen hâlâ 2 metrekare üzerine çıkanla- I 
mamıştır. I 

Ülkemizde, başta kentlerimiz olmak üzere hemen I 
hemen tüm yerleşim yerleri, çok az bir saha kap- I 
layan parklar dışında yeşillikten mahrum olup, kerpiç, I 
taş, beton yığınlarından oluşan çöl görünümündedir. I 
Şehir ve kasabaların büyük bir hızla gelişmesi, ağaç- I 
landırmaya müsait alanları şehir içinde ve yakınında I 
bırakmamıştır. I 

Bu nedenlerle, konuya şimdiden gereken önemin I 
verilerek yerleşim yerlerinin gelişmesine paralel şe- I 
kilde yapılacak nazım planlarda yeşil alanların ayrıl
ması ve bu yerlerin imar ve ihyasına şimdiden baş
lanması gerekmektedir. Aksi takdirde, ileride düşünü- I 
lecek ağaçlandırma imkânlarını bugünden yok etmiş I 
olacağız. | 

I Motorlu araçların egzoz dumanlarından, fabrika -
ve kalorifer bacalarından çıkan zehirli gazlara karşı 
çeşitli zehirlerle insanlarımızın en tabiî hakkı olan 
sağlıklı yaşama imkânı tehlikeye düşmektedir. Bu 

I tehlike gün geçtikçe büyümektedir. Oysa ağaçların 
oksijen üretimi en etkili hava temizleyicileri olduğu 
bilimsel olarak ispatlanmış bulunmaktadır. 

Ağaçlar sadece oksijen üretmekle insan sağlığına 
I hizmet etmezler; aynı zamanda havadaki tozların 
I emilmesine, tutulmasına da hizmet ederler. Yine ağaç

lar gürültüyü önler. 

I İşte tüm bu nedenlerle, bugünkü yerleşim yerleri
nin yakınlarına ve mümkün ise, eğer hâlâ var ise, 

I bulunabilirse her ne pahasına olursa olsun şehir için-
I deki boş alanlara derhal ağaç dikilerek bunların köy 
I koruluğu, kasaba koruluğu, şehir koruluğu veya ağaç

landırma sahaları adı altında ve yine şehir, kasaba, 
köy girişlerinin yeşillendirilmesinde büyük faydalar 
görmekteyiz. 

Yeşil, güzel, şirin Türkiye böyle doğacaktır. Bu 
ağaçlandırmalar tarım ve ormancılık kuruluşlarının 

I telknlk yönetim ve gözetimi altında belediyeler, her 
I derecedeki eğitim ve öğretim kurumları, askerî bir

likler, Karayolları, Devlet Su tşlferi, imar ve İskân 
Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve daha bazı kamu 
kurumlarıyla özel kuruluşların ve hattâ vatandaşla
rın fiilî katkılarıyla rahatlıkla gerçekleştirilebilecektir. 

• Bu gibi faaliyetlerin en belirgin örneği, Ankara' 
mızdaki Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Türkiye Or-

I manalar Cemiyeti ile birlikte başlattığı ve başarı ka-
I zandığı ağaçlandırma çalışmalarıdır ve yine askerî 
I birliklerin her garnizon içinde ve çevresinde meydana 

getirdikleri ağaçlandırma alanlarının bir örneği ola-
I rak Mamak Garnizon ve çevresini rahatlıkla göstere-
I biliriz. 

Şehir ve kasabaların giriş ve çıkışlarındaki ana 
yol kenarlarında belli uzunlukta yapılacak ağaçlan
dırmalarda son derece yararlı olacaktır. Yine eski 
geleneklerimizden olan her doğan çocuk için 20 ka
vak dikilmesi geleneği canlandırılacak olursa, yurdu
muzun yeşillendirilmesine büyük bir hız verilecektir. 

Yukarıdan beri arza çalıştığım ve benzer ağaçlan-
I dırmalar halkın dinlenmesine, eğlenmesine, temiz ha

va almasına imkân vereceği gibi, her kuşaktan insa
nımızın ağacı, tabiatı sevmesi ve onu koruması bakı
mından da bir eğitim vasıtası olacaktır. 

Sayın Başkan ve değerli üye arkadaşlarım; 
I Bu madde Yüce Meclisimizce ve Komisyonumuz-
I ca kabul buyurulduğu takdirde ne getirir? Sanayi, ta-
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rım, orman ve diğer sahalardaki kalkınmamıza para- ı 
lel olarak hudutsuz bir yeşil alan, yani yeşil Türkiye' I 
nin sağlanmasını tahakkuk ettirir. I 

Uzun yollar kat ederek ormanlara kadar gidilme- I 
den, yeşil ihtiyacını karşılayacak ve dolayısıyla akar
yakıt tasarrufu temin edilecektir. I 

Yeni nesillere sağlıklı kentleşme imkânı verilecek- I 
tir, yurdumuz güzelleşecektir, turistlerin karşısına da
ha çok yeterli şartlarla çıkmak imkânı sağlanacaktır I 
ve nihayet böylece «Yeşil Bursa» terimine paralel ola
rak, «Yeşil Türkiye» terimi Yüksek Meclisimizin ma
lı olacaktır. I 

Durumu takdirlerinize arz eder, reylerinizi mad
denin kabulü yolunda kullanmanızı diler, saygılar su- I 
nar, teşekkürler ederim; Sayın Başkan ve değerli ar
kadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp, I 
Sayın Gürtan, lehte buyurun efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Huzurunuzda çok kısa kalacağım, Sayın Recai 

Baturalp Beyefendiye teşekkürle başlıyorum konuş
mama. 

Bu konu (yanlış anlaşılmasın) bir Orman kurma 
konusu değildir. Bu konu kentlerde, köylerde, kasa
balarda yaşayan insanlarımızın ruh ve beden sağlığı
nın korunması için yapılacak ağaçlandırmaları kapsar. 
(Bunun altını bilhassa çizmek istiyorum. Bu Batı ül
kelerinde son derece gelişmiş, birazda tabiatın verdiği 
imkânlarla bir husustur. Ben pek dış ülkderden örnek 
vermeyi sevmem; ancak bu konuda müsaade ederse
niz sizlere bir Viyana'yı, bir Berlin'i veya herhangi 
bir Avrupa şehrini hatırlatmak isterim. Hemen şe
hirlerin kenarında tabiatın bahşettiği ormanlar başlar, 
yeşillikler başlar, ağaçlıklar, başlar. Halk buradan na
mütenahi yararlanır, çok yönlü yararlanır; ama hiç
bir belediyenin aklına, mesela; Viyana Belediye Rei
sinin aklına Viyana'nın uçsuz bucaksız parklarını par- I 
selleyip oraya bina yaptırmak, gazino açmak, eğlence 
yerleri kurmak gelmez, bunu yapmaz. Eğer, onu yap
sa sanırım korkunç bir parasal kaynak sağlar; ama bu
na kesinlikle yanaşmaz. 

Tasvip ettiğim için söylemiyorum, yakında tele
vizyonlardan izlediniz, Alman Başbakanının Wiesba-
den'de yaptığı konuşmaya çürük domates atıldı. Kim 
attı, niye attı biliyorsunuz; Frankfurt havameydanının 
kenarındaki bu meydanı genişletmek için kesilmesi 
gereken ağaçlan kestirmemek için attılar. Tekrar edi
yorum, bu gibi demostrasyonların yanlısı değilim; 
ancak fikrin yanlışıyım. | 

i Ülkemizde bunun tam tersi olan uygulamalar her 
I gün gözümüzün önündedir. Bu yapılıyor, Ankara'da 

da yapıldı; 3,5 parkımız görüyorsunuz elimizden çık
tı. 

Sayın Baturalp biraz evvel temas buyurdular. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinin Sayın Rektörü Kemal 

I Kurdaş Beyefendi zamanında Ormancılar Cemiyeti ile 
birlikte çalıştı, bendeniz de o sıralarda Cemiyetin Baş
kanı idim. O ağaçlandırma bir hediyedir. Orman Ge
nel Müdürlüğümüz Kepekli Boğazı ve Eymir Gölü 
etrafındaki ağaçlandırmayı çoğaltmaktadır. Bu bize 
Ankara'da 1-1,5 metre karelik bir yeşil alan vardır 

I dedirtmektedir; ama esasında yoktur. Çünkü, halk 
henüz oradan istifade etmiyor. 

Rica ediyoruz, eğer bu, imar planlarımızda yeşü 
sahalar olarak mimarlarımız tarafından bu makro 
planlarda yapılıyor, bu ayrılıyor; fakat ne belediye
lerimiz, ne diğer kamu kuruluşlarımız buna itibar ve 
iltifat etmiyor. Ya ne oluyor? Taş yığını, beton yığı
nı, kerpiç yığını oluyor. Biz bu binaları, fabrikaları 
yıkamayacağımıza göre şimdiden tedbir alıp bu rezerv 
sahaların imar ve ihyasını yapmamız lazım, bunun 
için de kamu kuruluşlarına görev vermemiz herhalde 
gerekecektir. Kimler için? Hepimiz için, ülkede ya
şayacaklar için. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 

Sayın Bayer, lehte buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de-

I ğerli arkadaşlar; 

Sayın Reçai Baturalp Paşanın belirttiği konu çok 
değişik bir konudur. Biliyorsunuz ülke 2 bölümden 
ibarettir. Birincisi kırsal bölüm; ikincisi ise, kentsel 
bölüm. Kırsal bölümde ağaçlama faaliyeti Tarım ve 
Orman Bakanlığına aittir. Kentsel bölümde ise, bu 
ancak belediyelerin cüzî masraflarıyla ve en sonda 
sarf ettikleri paralarla oluyor ve bu bakımdan bütün 
kentlerimiz yeşilden mahrum kalıyor. Bütün dünya
da ortalama insan başına 16 metrekare yeşil alan dü
şerken, Türkiye'de en fazla yeşil alan istanbul'da dü
şüyor o da 3,5 metrekare. 

îşte bütün mesele imar planlarındaki bu hük
mün bir millî seferberlik halinde Anayasada Ordu 
ile vatandaşla, okulla, hepimizle bir kaide halinde, 
bir prensip halinde uygulanmaya yönelik bir ilkeyi 
getirmektir; ama bu ilke Anayasada hangi maddede 
nasıl yer alır? Bu Anayasayı yapan Sayın Komisyo-

I nun takdirine kalmış konudur. Ancak, böyle bir il-
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ke Türkiye gerçekleri için lazımdır. Bütün dünyada 
buna «Yeşil plan» diyorlar; «Yeşil kuşak planı» «Ye
şil alan planı» diyorlar ve bunun için devlet başkan
ları büyük beyannameler, toplantılar yapıyorlar, Iş-
te biz de bu imkânı burada buluyoruz. 

Sayın Baturalp Paşamız böyle bir seferberliğin, 
millî seferberliğin, yeşil seferberliğinin ilke olarak 
Anayasaya girmesi teklifini yapmıştır. Biz de destek
liyoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN ~ Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
önerge ile ilgili Anayasa Komisyonunun görüşü

nü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA REÖEP 
MERİÇ — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Bu maddenin yararları memleket bakımnjdan 
her yönüyle, herkes tarafından malumdur. Konulma
larını sakın ola ki, bu maddenin aleyhinde bir koiıuş-
ma manasına gelmesin .Ancaik, bir Tarım ve Orjnan 
Bakanlığı var, bunun Millî Parklar Genel Müdürlü
ğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü var. Bütün j gö
revleri, bu ormanlar civarında ve halkın istiJFade 
edebileceği sahalarda millî parklar meydana getinhek, 
halkın oradan rahatlıkla yararlanabilmesini, orman
la halkın birleşmesini sağlayabilecek maksada [ma
tuf hizmetler getirmektir. 

Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ise, her yıl 50 -
60 bin hektar civarında ağaçlama yapmak suretiyle 
ormanı genişletme çabasında bulunur. 

Ayrıca, 'yeşil şerit planlan da halen Bakanlığın 
uygulama ve projeleri içerisindedir. Bu bakımdan, 
bu maddenin aleyhinde değilim; ancak biz zaten 
Anayasayı derleyip toparlarken, tedvin ederken, 20 
nci maddede «Seyahat ve yerleşme özgürlüğü» baş
lığı altında, düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek: ama
cını gütmüşüz. 63 üncü maddede «Sağlık hizmetleri» 
başlığı altında, «Devlet, vatandaşın yaşamım beden 
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ve çev
re-şartlarını bu amaca uygun biçimde düzenlemekle 
görevlidir» diye görev vermişiz. «Çevrenin korunma
sı» başlıklı 64 üncü maddede «Herkes, dengeli ve 
sağlıklı bir tabiî çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Devlet, her türlü çevre kirlenmesini önleyici ve tabiî 
çevreyi koruyucu ve geliştirici önlemleri alır» diye, 
devlete muhtelif maddelerde görev vermişiz. Bu gö
revler, bu maddede bahsedilen kanunla şu sonuca 
varmayı engelleyecek hükümlerden değil, aksine teş
vik edici hükümlerdendir; ama Sayın Meclisimiz uy
gun görürse, bir madde tedvininde de sakınca yok
tur; fakat tekrardan ibaret olacaktır. Bu bakımdan 
katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu önergeye Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir . 

Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 17.00 

» • • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : BaşkanvekUi M. Vefik KİTAPÇIGIL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 146 ncı Birleşimimizin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Anayasa Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

164 üncü maddeyi okutuyorum; 

I. Denizciliğin ve havacılığın geliştirilmesi 
MADDE 164. — Devlet, denizciliğimizin gelişme

si, özellikle deniz ticaret filosu tonajının artırılması 
ve gemi inşaatı endüstrisinin desteklenmesi yolunda 
teşvik edici önlemleri alır. 

Devlet, havacılığımızın güçlendirilmesini amaçlar 
ve sfivif havacılığın kapasitesinin artırılmasını, altyapı 
ve havacılık endüstrisinin geliştirilmesini teşvik eder. 
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BAŞKAN — lBu maddeyle ilgili bir değişiklik öner
gesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 164 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

birinci satırının sonuna (,) konularak «limanların ge
liştirilmesi» kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Rıfat BAYAZIT Muhsin Zekâi BAYER 
Adnan OREL Turgut KUNTER 

Orhan BAYSAL 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, buradan 

arz edeyim müsaade ederseniz. 
«Limanların geliştirilmesi» olması gerekir. Yük

sek Komisyon iştirak ederse bu şekilde oylansın. Çün
kü bir noksanlıktır, bu, «Limanların geliştirilmesi» ol
ması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Komisyon, buyurun Sayın Özalp. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 

ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yeni Anayasa Taslağına koyduğumuz yeni mad

delerden biri de, bu 164 üncü maddedir. 5 arkada
şımızın verdiği bir tek önerge var bu konuda. Bu öner
ge de maddeyi destekleyici yönde olduğu için, ev
vela Komisyon adına şükranlarıımı sunarım. 

Gerçekten, gerekçesi yazılmamış olan bu maddede, 
belki gerekçeyi kuvvetlendirir anlamıyla, çok kısa bir 
sayısal bilgiyi de burada vermek istiyorum : Şöyle ki; 
eskiden gemiler ömürlerinin % 3 5'ini denizlerde, '% 
65'ini limanlarda geçirirlerdi. Yani ömürlerinin 1/3'ün
de kazandıkları parayı 2/3'ünde yerlerdi. Son zamanda 
gelişen teknolojiyle, gerek modern, süratli gemiler, ge
rek gelişmiş limanlar sayesinde bü süre % 20 oranına 
indi ki, (limanlarda geçirilen süre) geminin rantabl ça
lışması bakımından çok önemli bir atılım oldu. Ta
biî bunun payı da, yeni gemilerde, modern gemilerde 
olduğu kadar, modern limanlardadır. 

Bu nedenle, maddeye böyle bir ilavenin yapılmasını 
prensip olarak kabul ediyoruz. Ancak bir soru sorula
bilir bu konuşmamın sonunda; onu da şimdiden ce
vaplandırmak için şunu diyorum : Denilebilir ki, ma
dem ki bu böyleydi de, o halde niye siz bu maddeyi 
hazırlarken limanları buraya koymadınız?... 

Efendim, konu şudur : Maddeyi eğer okursak, 
maddenin başında «Devlet, denizciliğimizin gelişmesi..» 
diye başlıyor. Biz «denizciliğin gelişmesi»; deyimini 
kullanırken, bunun içinde, filoyu, limanları, gemi 

endüstrisini geniş deniz kaynaklarından, gıda ve ener
ji kaynaklarından yararlanmayı ve bunun için gereken 
öğretimi ve uygulamalı eğitimi düşünerek genel bir 
söz söyledik; onun için, limanları bunun içinde mü
talaa ettik. Ancak, bu zincir; denizci deyimiyle herbi-
rini zincirin bir baklası olarak kabul ederseniz, tamam 
olmadıkça zaten bu gelişme olmaz veyahut bu zincir
deki bir bakla zayıf oldukça, b zincirin gücü, zaten 
o baklanın gücü kadar olur. Onun için, biz bunu bir 
bütün olarak kabul ettik, «Denizciliğimizin Gelişme
si» deyimiyle bunun kapsandığını düşündük; ama bu 
iki önemli baklayı yani filo tonajlarının artması ve bu
nu oluşturacak gemi endüstrisinin artmasını ayrı bir 
madde olarak koyduk. 

Şimdi biz, bu önergenin maddeye eklenerek kesin-
leşebileceği kanısındayız. Yalnız, önergede «genişletil
mesi» deyimi kullanılmaktadır, genişletilme, yalnız 
mevcut limanların genişletilmesi anlamına gelebilir 
veyahut öyle bir liman olabilir ki, coğrafî yönü dola
yısıyla genişletilemez. Burada, asıl limanın geliştiril
mesi, onun alanıyla, teçhizatıyla özellikle geliştirilme
si anlamına gelir. Bu nedenle, eğer sayın üyeler - za
ten düşüncemiz de buydu - bunun «(geliştirilmesi» ola
rak değiştirilmesini »katml ediyorlarsa, diyecektim ki; 
Sayın Bayazıt da zaten bunu böyle kabul ettiklerini, 
böyle olmasını düşündüklerini izah etti; o zaman, bi
rinci fıkranın birinci satırının sonuna «virgübü ekle
dikten sonra, «limanlarımızın geliştirilmesi» deyimi
ni kullanarak bunu kesin olarak, eğer Yüce Meclis 
kabul ediyorsa, oylayabilirsiniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
. 'Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Sayın Baya-
zıt'ın teklifi kabul edildiği takdirde; ikinci cümlede; 
«Devlet, havacılığımızın güçlendirilmesini amaçlar» 
ibaresi var; ikinci fıkraya da bu kez «Hava meydanla
rının genişletilmesi» gibi bir ibareyi belirtilmesi gere
kir. («Altyapı» sesleri.) 

Altyapı var; üstekinde det aynı şey. Denizcilikte 
altyapı olmaz tabiî. Denizciliğimizin gelişmesi, Sayın 
Sözcümüzün de açıkladığı gibi; her anlamda, fenerle
rin de yapılması, düzenlenmesi, takibi gibi bütün, bun
ları ihtiva eder-zannediyorum. Bu itibarla, oraya «li
manların genişletilmesi» veya buna benzer bir terim 
konması bence uygun değil gibi. Ters bir anlamda ikin
ci fıkraya da «hava meydanlarının da genişletilmesi» 
anlamına o zaman gelecek ki; zannediyorum bunada 
lüzum yok. 

BAŞKAN — Evet teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Özalp. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 

ÖZALP — Sayın Başkan, biz bu maddenin ikinci fık
rasındaki «havacılık» konusuna değinirken, buradaki 
«altyapı» deyiminde, hava limanlarını da düşünmüş
tük. Nasıl ki yukarıda «genel denizcilik» deyimi için
de bunu düşündüğümüz gibi. 

AKİF ERGİNAY — Maddenin aynen kalmasını 
düşünüyorum da onun için. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Evet, bu bir görüştür. Yüce Meclis bunu 
nasıl tensip ederse, buna uyarız; fakat biz, havacılık
ta bunun altyapı olarak kalması üzerinde Yüce Mec
lisin kararına bırakıyoruz efendim. Ama limanlar kıs
mına kesinlikle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özalp, Sayın Erginay'ın bu tek
lifi üzerinde bir önerge yoktur. Siz Komisyon olarak 
kendiniz maddeye ilave ederek, 'bu görüş istikametinde 
getirirseniz, ben oylatabilirim tabiî. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Biz efendim, «altyapı» deyiminin içinde 
bunun bulunduğu kanısındayız. 

BAŞKAN — Kabul ettiğiniz şey şudur : «Liman
ların genişletilmesini» öyle mi efendim?. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Okuyayım mı müsaade ederseniz?.. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 

ÖZALP — «Devlet, denizciliğimizin gelişmesi, özel
likle deniz ticaret filosu tonajının artırılması, liman
ların geliştirilmesi ve gemi inşaatı endüstrisinin des
teklenmesi yolunda teşvik edici önlemleri alır.» 

Aşağıdaki fıkra aynı. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, «genişletilmesi» de

ğil; «geliştirilmesi» şeklinde siz de önergenizi böyle 
tashih ediyorsunuz. 

RIFAT BAYAZIT — Evet, açıkladım ben. 
BAŞKAN — Evet, böyle tashih ediyorsunuz. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon, Sayın Bayazıt 

ve arkadaşlarının «limanların geliştirilmesi» şeklindeki 
önergelerine katılıyorlar. Bu önergeyi kesin oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

164 üncü maddeyi bu önerge istikâmetinde oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 164 
üncü madde kabul edilmiştir. 

Esas 165 inci maddeden evvel, yeni bir 165 inci 
madde teklifi gelmiş bulunuyor. Yeni 165 inci mad-
dayle ilgili önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının I. — «Denizciliğin ve ha

vacılığın geliştirilmesi» kenar başlıklı 164 üncü mad
desinden sonra; I. — «Bilim ve teknolojinin geliş
tirilmesi» kenar başlığı altında 165 inci yeni bir madde 
olarak «Devlet, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi için 
ülke içindeki her türlü kamu kuruluşlarıyla bilimsel 
ve endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirmeyi 
teşvik eder, destekler, bunlar arasındaki işbirliğini 
sağlar, bunun için gerekli teşkilatı kurar.» maddesi
nin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Paşa SARIOĞLU 
Hayri SEÇKİN 
Nazmi ÖNDER 

Hayati GÜRTAN 
ibrahim BARANG1L 

Sadi ERDEM 
Alâeddin AKSOY 
Feridun GÜRAY 

Salih İNAL 
Yıldırım AVCI 

Necmettin NARLIOĞLU 
Turhan GÜVEN 
Orhan BAYSAL 

Turgut KUNTER 
Hamdi AÇAN 

Nurettin ÂYANOÖLU 
(İbrahim GÖKTEPE 

«alil Erdoğan GÜREL 
Nedim ERAY " 
Turgut ORAL 

Şerafettin YARKIN 
Şadan TUZCU 

Türe TUNÇBAY 
Muhsin ZEIKÂ1 BAYER 

Akif ERGİNAY 
Siyami ERSEK 

Yılmaz ÖZMAN 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

Mehmet KANAT 
Zeki YILDIRIM 

Adnan OREL 
Bekir TÜNAY 

Erdoğan BAYIK 
Abdülbaki CEBECİ 

B. Sami DAÇE 
Tandoğan TÖKGÖZ 

Ahmet SARP 
Utkan KOCATÜRK 
Cemil ÇAKMAKLI 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Mahmut AKKILIÇ 
Halil AKAYDIN 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Enis MURATOĞLU 

Aydemir AŞKIN 
Nihat KUBILAY 

Ayhan FIRAT 
Fevzi UYGUNER 

Ender ClNER 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Ethem AYAN 
İsmail Hakkı DEMIREL 

Doğan GÜRBÜZ 
Halil GELENDOST 

Recai DİNÇER 
Hamdi ÖZER 

Cahit TUTUM 
Aydın TUĞ 

Lütfullah TOSYALI 
Vahap GÜVENÇ 
Rıfat BAYAZIT 
Adnan ERSÖZ 

H. İbrahim KARAL 
M. Rahmi KARA-

HASANOĞLU 
Recâi BATURALP 

Atalay PEKÖZ 
Kâzım ÖZTÜRK 
Hilmi SABUNCU 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Fahri ÖZTÜRK 
Mehmet AYDAR 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerinde kim açıklama yapacak?.. Sayın 

Sarıoğlu, buyurun efeıi'dıim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanlık değerli 

arkadaşlarım; 
Hazırlanan Anayasa Tasarısında, bugün kalkın

makta olan bir ülke olarak, gerçekten en çok önem 
vermemiz gereken bir konunun yer almamasını, cid
dî bîr eksiklik olarak gördüğüm ve yürekten buna 
inandığım için, değerli arkadaşlarımla birlikte bu 
önergeyi verdik. Önergemizde de değindiğimiz gibi; 
Sayın Komisyon Başkanımızdan ve Komisyondan ri
camız, 165 inci maddeden sonra 166 ncı madde ola
rak «Bildm ve teknolojinin geliştiril'mesi» başlıklı bir 
maddenin Tasarıya ilavesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün «uzay çağı» dediği
miz, «eloktronik veya kompütür çağı» dediğimiz, 
çağımızın en tılsımlı iki kelimesi, hiç şüphesiz bilim 
ve teknolojidir. Bugün, bütün dünyada gıptayla bak
tığımız ileri derecede kalkınmış ülkelerin Kalkınma
larının ve sanayileşmelerinin temelinde bilim ve tek
noloji yatmaktadır. Bugün ülkeler arasındaki yarış; 
bilim ve teknoloji yarışıdır. Bu yarışa katılmayanla
rın, sanayileşmesi ve ülkelerinin buna dayanan potan
siyel bir savunma gücüne kavuşması mümkün de
ğildir. 

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü, kılıç ve kal
kanın bilim ve teknolojinin ürünü olan modern savaş 
araçlarının önünde yenilgisidir. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma ve geliştirmenin, 
bilim ve teknolojinin gelişmesindeki yerini ye önemi
ni vurgulamak için, Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğunca bu hususta en son olarak 1975 yılında yayın
lanan istatistiklerden örnek olarak bazı rakamlar 
vermek suretiyle, Türkiye'nin yerini ve durumunu 
arz etmeye çalışacağım. Vereceğim bu rakamlarda; 
araştırma ve geliştirme harcamalarını milyon dolar 
olarak, bunun GSMH'ya oranını, yani yoğunluğunu, 
yüzde toplam, araştırma personelini ve araştırıcı sa
yısını bilgilerinize sunacağım. 

Buna göre; Belçika'nın GSMH içerisinde ayır
dığı pay 764 milyon dolar, 1,2, Araştırıcı sayısı 
28 551 dir. Danimarka 398 milyon dolar, 11 165 
araştırıcı, İtalya 1 milyar 655' milyon dolar, 0,9 olu
yor. İspanya 262 milyon dolar, 0,3, Finlandiya 230 
milyon dolar, gayrî safî millî hâsıla içindeki' yeri 
0,9, İrlanda 62 milyon dolar, gayri safî millî hâsıla 
içindeki payı 0,8, Yunanistan 43 milyon dolar ve 
Türkiye de '62 milyon dolarla sondan gelmektedir. 

Diğer taraftan TÜBİTAK kaynaklarından edi
nilen bilgilere göre, Türkiye'nin 1975 yılında gayri 
safî millî hâsıla içinde araştırma ve geliştirme payı 
0,23 iken, bu rakam 1980'de 0,18'e düşmüştür. 

Yukarıdaki rakamlardan görüleceği üzere, Tür
kiye'nin araştırma ve geliştirme harcamalarının gay
ri safî millî hâsıla İçindeki payının, diğer gelişmiş ül
kelere göre ne kadar küçük olduğu ve gittikçe de 
küçüldüğü görülmektedir. 

•Diğer taraftan, araştırıcı sayısı ise, her 10 bin ki
şiye 1977 de Türkiye'de 1,89 iken, Güney Amerika 
ülkeleri 1985'ler için bu sayıyı her 10 bin kişide 10'a 
çıkarmayı hedef edinmişlerdir. înstitute for Scintifİc 
Information tarafından yayınlanan ve 500 kadar en 
önemli bilimsel mecmuadaki yazıların taranması so
nucu, dünya bilim literatürüne katkı yapan yazar
ların '% 79 unu sekiz ülke, % 86,5 unu ilk 13 ülke 
ve Türkiye'nin de bulunduğu 32 ülke lise, ancak % 
12,5 luık bir kısmına katkıda bulunmaktadır. Bu sıra
lamaya göre Türkiye, Yugoslavya'dan, Bulgaristan-
dan, Mısır'dan, Yunanistan'dan, Milliyetçi Çin ve 
İran'dan sonra, 315 üniversai anlamda araştırmayla; 
İrak, Portekiz, Libya, Suriye, Kuzey Kore, Gine ve 
Laos'tan önce gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sonuç olarak söylemek isterim ki; çağımızda 

dünya ulusları kalkınmayı ve yükselmeyi bir yarış 
olarak gördükleri ve sürdürdükleri bir gerçektir. Bu 
yarışta ve teknolojik savaşta ülkeleri başarıya götü
ren ve götürecek olan en önemli araç, hiç şüphesiz 
araştırma ve geliştirme yoluyla bilgi ve teknoloji üre
timidir. Eğer ülkemizin bu yarıştaki gerçek yerini 
tespit etmek ve potansiyelini ortaya koymasını isti
yorsak, eğer toplumumuza yeni ufuklar açan, atı
lımlar yapılmasına fırsat vermek istiyorsak, veya top
lumumuzun yüksek değerler yaratan modern bir top
lum olmasını istiyorsak, ülkemizde bilim ve tekniğin 
geliştirilmesinin teşvik edilmesini ve desteklenmesini 
mutlaka bir Devlet politikası haline getirmıemiz ve 
belli hedefler içerisinde göstermemiz şarttır. 

Bu itibarla, Yüksek Heyetimizin ve Sayın Ko
misyonumuzun takdirine mazhar olduğu takdirde, 
zannediyorum ki Türkiye'de mevcut bir boşluğu ka
patmış olacağız ve bunu bir Devlet politikası haline 
getirmiş olacağız. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
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Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. I 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Lehte söz istiyo

rum. Aleyhte konuşmak isteyen bir arkadaşımız 
varsa, ondan sonra konuşmayı arzu ederim. I 

BAŞKAN — Hayır, yok. Lehte konuşmak üzere I 
buyurunuz. Sayın Sağışman. I 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; I 

Getirilmiş olan bu madde, memleketimizdeki bi
limsel ve teknolojik ve aynı zamanda araştırmaların I 
daha rasyonel ve iyi bir işbirliği içerisinde yapılma
sını sağlayacaktır. I 

Memleketimizdeki araştırmalar üniversiteleri- I 
mizde, TÜBİTAK'ta, hatta şimdi yavaş yavaş bazı I 
özel ve kamu kuruluşlarında başlamış bulunmakta; I 
fakat bunların arasında herhangi bir irtibat yoktur. I 
Bunların arasındaki bağlılığı sağlamak, hem bu araş- I 
tınmaların daha ucuz, daha rantabl olmasını sağla- I 
yacak, hem de çifte emekler, israflar da önlenecek. 
Bu müşterek çalışmalar, sade milletlerin, ülkelerin 
kendi içinde değil, devletler arasında başlamış bu
lunmaktadır. Biz, devletler arasındaki bazı çalışma- I 
lara iştirak ediyoruz da, kendi aramızdaki bu müş- I 
terek çalışmalara iştirakte hâlâ tam bir organize I 
edilmiş vaziyette bulunmuyoruz. 

Yalnız benim burada, bu önergeye bir tek ila
vem olacak. O da sonda, nasıl düzenleneceği kon- I 
madığından, son olarak, «Devlet işbirliğini sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır ve bu hususu bir kanunla 
düzenler.» şeklinde bir paragrafın da ilavesini öneri
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Baturalp, buyurun efendim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Memlekette hudutsuz şekilde büyük bir yan sa- I 

nayi gücü vardır. Bunu bilip değerlendirecek bir ka
demeye katiyetle ihtiyaç vardır. Bu kademe, memle
kette yan sanayide ne yapılabildiğini bilirse, ithal I 
edilecek birçok parça ve malların Türkiye'de yapıl
dığını göreceğiz. Piyasayı tanıyarak hizmet verecek I 
böyle bir müesseseye, tekrar ifade ediyorum, kati- I 
yetle ihtiyaç vardır. İki tane örnek vermekle bir 
mahzur görmüyorum. 

Bunlardan biri; Ulusu Hükümeti hizmete başla
dığı zaman 40 tane sigara maikinesi parçasızlıktan 
yatıyordu ve fason sigara imal ettiriliyordu. Bu 40 I 
makine, Türkiye'de yedek parçaları yapılarak faal 
hale getirildi. Bunu üzülerek ifade ediyorum, şah- [ 
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sımla ilgili olduğu için. Yan sanayii bildiğim için, 
kendim mecbur ettim de öyle oldu. Eğer ben, yan 
sanayii bilmeseydim, bu 40 makine döviz beklerdi, 
üretim de o nispette eksilirdi. 

Şimdi, yakında, herhalde piyasaya dökülmeyecek; 
ama ürün gelecektir, tuzlalar için lokomotif ithal 
ediliyor. Şimdi bir müessese bunu yaptı ve bundan 
sonra artık Tekel İdaresi tuzlalar için lokomotif yap
tırmayacak. Bu da, ben iki tarafı bildiğim için ol
du. Bu gibi sayısız örnekler verebilirim. Bunlar en 
müşahasiarıdır. Yarın kömür ocakları lokomotifleri 
de buna kıyasen yapılacaktır. Bunlar da ithal edi
liyor. İthal ettiğimiz yerden 12 milyon Türk lirası
na alıyorduk, Türk sanayicisi bunu 7 milyona yap
tı, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Komisyonun bu önergeyle »ilgili görüşünü 

rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

İtiraf etmek isterim ki; Anayasa Komisyonunun 
işi her saat güçleşmektedir. Her gün demiyorum, her 
saat güçleşmektedir. Yeni yeni teklifler getirilmekte
dir. Bu yeni tekliflerin bir kısmı Anayasanın içinde 
bulunmaktadır ve bu yeni' tekliflerin bir kısmı Ana
yasada maddeler halinde düzenlenmiştir. Buna rağ
men, arkadaşlarımızdan rica etmemize rağmen, oy
lanmaktadır ve Devlete yeni yeni görevler verilmek
tedir. Bugünkü Yüksek Meclisiniz yine bir Anaya
sa tipi meydana getirmektedir. Artık Anayasa, fert 
hak ve hürriyetlerini, Devlet iktidarını koruyan mad
delerin tümü olmaktan, Devletin amacını tespit eden 
bir sosyal devlet olmak niteliğinden uzaklaşarak, 
Devletin bütün faaliyetlerini yerine getirmeye yöne
len bir organizm hailine dönüşmektedir. Anayasa, de
vamlı surette Devlete görevler vermektedir. Böyle 
bir Anayasa anlayışı henüz daha yerleşmemiştir; ama 
ilk adımları biz atıyoruz. 

Şimdi, Devletin, bilim ve teknolojinin geliştiril
mesi için ülke içinde türlü kamu kuruluşlarıyla ted
birler alınması, vesaireye yönelik bu önerge hak
kındaki görüşümüzü arz edecek durumda da değiliz. 

En nihayet, Anayasa Komisyonumuz 8 aydır 
faaliyette. Böyle bir teklifte bulunacak arkadaşları
mız, yukarıya lütfedip gelseler de, şu konuyu bera
ber incelesek; eğer Anayasaya girebilecek nitelikte 
ise, «Hep beraber görüşelim bir çözüm yolu bula-
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lım» deseler daha yararlı olmaz mıydı? Biz, hangi 
arkadaşımızla s tartışmayı reddettik ki, bugün Ana
yasanın bitmesine yahut bitirmek için tespit ettiği
miz tarihe 1 0 - 1 5 gün kala bize yepyeni bir madde 
ile geliniyor?.. 

Teklif sahibi arkadaşlarımız da söylüyorlar, 
Türkiye'de bir TÜBİTAK var; bu TÜBİTAK Ana
yasada herhangi bir madde olmadan kurulmuş. Ama
cı ilmî araştırmalarla, üniversitelerin araştırmalarıyla 
ilgili. 

Sayın söz alan arkadaşlarımızdan birisi ilave etti, 
dedi ki; bugün yavaş yavaş kamu kuruluşlarında, 
özel teşebbüslerde bilimsel araştırmalara doğru gi
diliyor. 

Şimdi, bunların hepsinin koordinasyonu müm
kün müdür, değil midir? Bu konuları incelemeden 
Anayasa Komisyonunuz, nasıl bu önergeye «evet» 
yahut «hayır» cevabını versin? Bu, bizim kabiliyeti
mizi aşan bir soru. 

Sayın Paşamın verdiği örneklere gelince; -Paşam 
özür diliyorum; ciddî olarak konuşuyorum, sakın 
sözlerimden alınmayın,- bu, sizin kabiliyetinizden 
doğuyor. Demek ki, sizden evvelki oradaki arkadaş
lar o kabiliyetten yoksun kişilermiş; 40 tane makine 
orada duruyormuş, bunu araştırmamışlar bile, nasıl 
işletilir, ne parçası eksik diye. Bunu yapmamışlar. 
Bunun bilim ve teknolojinin geliştirilmesiyle bir il
gisi olduğunu pek sanmıyorum, bağışlayın. Ama so
run önemlidir, müsaade buyurun Anayasa Komis
yonuna alalım sorunun incelenmesini. Dikkate al
mak demiyorum, incelenmesini alalım, Paşa Sarı-
oğlu, bir numaralı isim olduğu 'için onun ismini söy
lüyorum, belki onunla beraber 2 - 3 arkadaşı; eğer 
buradaki toplantılardan vakit olduğu zaman lütfe
dip gelsinler, beraber inceleyelim, düşünelim, bir çö
züm yolu buluruz belki ve Anayasaya koyarız. Yok
sa, böyle lalettayin bir teklifi Anayasaya koymanın 
(hem de müzakerelerin ortasında) doğru ve hukuksal 
bir yol olduğu kanaatinde değilim. 

Görüşüm sadece bundan ibarettir. Bir şey red
detmiyorum; konuyu incelemek istiyorum, belki far
kına varmadığımız bir faydası vardır; gerekli ise, o 
zaman Anayasaya koyarız, gerekli değilse koymayız. 
Belki Devlet, zaten bu işleri kendisi düzenlemekte
dir. Sanayi Bakanlığı, belki teknolojinin gelişmesi 
için araştırmalar yapmaktadır. Memleketimizde bir 
Planlama Teşkilatı vardır; bu sabah üzerinde uzun 
boylu düşündük, konuştuk. Anayasa Komisyonu 
Başkanı olarak acizane, dedim ki, planlamanın doğ

ruluğuna, faydasına, yararına inanıyorum. Belki 
planlamanın bir bölümüne de girer bütün bunlar. 

Şimdi bütün bunlar dururken yeniden bir örgüt 
kurmaya kalkmak, Devlete yeni görevler vermek; 
bilmiyorum ne ölçüde bağdaşır? Bunlar; sadece şu 
anda yüksek sesle düşünüyorum, aklıma gelen soru
lardan ibaret. 

Sayın Başkan, onun için müsaade buyursun Yük
sek Kurul, soruyu teklifi veren arkadaşımızla birlik
te inceleyelim (vakit bulursak; çünkü sabahın 10.00' 
undan gece saat Öl.OO'a kadar çalışıyoruz burada, 
ne zaman olur bilmiyorum, inceleyelim) ve ondan 
sonra bir karar verelim. Yoksa biz teklifi bu şekil
de ne kabul, ne reddediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, esasen daha görüşeceğimiz 100 

madde var; bu itibarla, tensibinizle, ben bu önerge
yi incelemek üzere Komisyona veriyorum. Bu ara
da incelerler, ileride görüşeceğimiz maddeler arasın
da kabul ederseniz, esasen konulacağı yeri o dönem
de tespit etmiş oluruz. 

Sayın Sarıoğlu?., 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, Sayın Komis
yon Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, emrinde-
yiz, ne zaman isterlerse arkadaşlarımla birlikte yar
dımcı olacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Önergeyi Ko
misyona veriyorum. 

Usul hakkında bir önerge var, şimdi onu okutu
yorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sabahtan bu yana görüşmeler gösteriyor k!i, ba

zı konular zorunlu olarak Komisyonca dikkate alın
makta ve maddeler geri alınmaktadır. 

Bu nedenle, müzakereler uzayacak, istenen süre-' 
do sonuçlanmayacaktır. 

Programlanan sürede sonuca ulaşmak için öner
geler üzerinde, önerge veren arkadaşça 5 dakika 
açıklandıktan sonra, bir lehte ve bir aleyhte üyenin 
konuşmasının; Komisyonun görüşünün alınmasın
dan sonra da en çok 3 arkadaşça soru sorulmasına 
izjn verilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI Recai BATURALP 

Nazmi ÖNDER Cevdet KARSLI 
Muzaffer SAĞIŞMAN Sadi ERDEM 

Mehmet KANAT Selçuk KANTARCIOĞLU 
Mehmet Velid KORAN Adnan OREL 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, biliyorsunuz biz 5 
dakikalık süreyi önergeler üzerinde, lehte, aleyhte gö
rüşmeler için karar altına almıştık. Bu önergede, bu 
5 dakikalık görüşme, önergeyi açıklayan üye için de 
teklif ediliyor. Birincisi budur. 

İkincisi, bir lehte bir aleyhte önergeler üzerinde 
görüşme teklifi. Biliyorsunuz Tüzüğe göre; 5 üye; 
yani 2 lehte, 2 aleyhte, bir de önerge sahibi 5 edi
yor. Bu, Tüzüğe aykırı olacak; fakat bu konuda bir 
temenni kararı alabiliriz. 

Üçüncüsü de, üyelerimizin anlayışına bırakırız, 
soruların 3 üye tarafından sorulmasıyla tahdidi ma
hiyettedir. 

Binaenaleyh, bunları teker teker oylarınıza su
nuyorum : 

Önergeler üzerinde açıklama yapan arkadaşları
mızın 5 dakikada açıklamalarını yapmalarını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lehte ve aleyhte birer üyenin konuşması konu
sunu bir temenni kararı olarak oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sorularda en çok 3 üyenin soru sorması konu
sunu... 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkanım 
müsaade ederseniz, o soruları kolaylaştırmak üzere 
kısaca bir şey arz edeceğim; 3 kişi yerine bir daki
kayı aşmamak üzere diyelim. 

BAŞKAN — Evet. 
3 sayın üyenin soru sorması hususundaki teklifi 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim değerli üyeler. 
Buyurun Sayın İğneciler. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kanım, bu 5 dakikalık görüşme süresi bitince, Savın 
Genel Kurul ayağa kalkıp da haber mi verecek; yok
sa Sayın Başkanlık kesecek mi? 

BAŞKAN — Başkanlar bu görevi yapmaya ça
lışacak, tabiî. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Usul bakımından 
bir hususu arz edeceğim efendim* 

İçtüzükte açıkça yer almıştır; yeni yaptığımız bir 
maddede 2 lehte, 2 aleyhte bir önerge sahibine söz 
verilür. 1 lehte 1 aleyhte olursa, İçtüzüğe tamamen 
aykırı olur. Temenni kararı şeklinde dahi uygulan
ması mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, «Sayın üye
lerin takdirlerine bırakıyorum» dedim. Lütfen, kar
şılıklı görüşme ile konuyu uzatmayalım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bu, uyulması gereken 
bir tavsiye. 

BAŞKAN — Bir tavsiyedir, bir temennidir; rica 
ediyorum. 

DÜNDAR SOYER — Bu tavsiyeler oya sunul
maz efendim. 

BAŞKAN — Tavsiye değil efendim; temenni 
kararım oya sundum. 

Şimdi 165 inci maddeyi okutuyorum : 
J. Üniversiteler ve Yüksek Okullar 
1. Üniversiteler 
MADDE 165. — Üniversiteler devlet eliyle ve 

kanunla kurulur. 
Üniversiteler bilimsel özerkliğe sahip kamu tü

zelkişileridir. 
Üniversiteler kendileri tarafından seçilen organ

ları eliyle yönetilir. 
Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının göreve 

alınmaları, yükseltilmeleri ve görevlerine son veril
mesi, bilimsel özerklik esasına uygun olarak düzen
lenir ve kendfi organlarınca yürütülür. 

Üniversite öğretim üye ve yardımcıları serbestçe 
bilimsel araştırma ve yayında bulunurlar. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve 
bunların seçimleri, görev ve yetkileri, üniversiteler 
arasında ihtiyaca göre öğretim üye ve yardımcılarının 
görevlendirilmesinin sağlanması, öğrenim ve öğreti
min özgürlük ve güvenlik içinde ve çağdaş bilim ve 
teknoloji gereklerine ve kalkınma planı ilkelerine gö
re yürütülmesi, üniversiteler üzerinde devletin sahip 
bulunduğu gözetim ve denetim hakkını kullanma 
usulleri, bülimsel özerklik esasına uygun olarak, ka
nunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili on adet değişiklik önergesi var, 

okutuyorum* 

Sayın Başkanlığa' 
Yüksekokullar 2547 sayılı «Yüksek öğretim Ka

nununun» 3/C maddesine göre; Üniversiteler, fakül
teler, enstitüler ve yüksekokullar olarak, «Yüksek
öğretim kurumlanı» şeklinde, bir bütün olarak, ele 
alındığından; 166 ncı maddenin Anayasa metninden 
çıkarılarak, yüksekokulların 165 inci madde içerisin
de mütalaa edilmesi hususunu saygı ile arz ederim. 

Nermin ÖZTUŞ 
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^Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 165 indi maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilerek düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Orhan BAYSAL 
Adnan OREL 

Turhan GÜVEN 
İbrahim ŞENOCAK 
Entis MURATOĞLU 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Necmettin NARLIOĞLU 

Ahmet Senvar DOĞU 
Rıfat BAYAZIT 
§ükrü BAŞBUĞ 
Eşref AKINCI 

A. Asım İĞNECİLER 
Mehmet KANAT 
Hayri SEÇKİN 

E. Yıldırım AVCI 
Halil AKAYDIN 
Zeki YILDIRIM 

Azmi ERYILMAZ 
Zeki ÖZKAYA 

İbrahim GÖKTEPE 
M. Fevzi UYGUNER 

Erdoğan BAYIK 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Turgut KUNTER 
Halil Erdoğan GÜREL 

(İsmail ŞENGÜN 
Recai DİNÇER 

Alâeddin AKSOY 
Bekir Sami DAÇE 
Dündar SOYER 

Salih İNAL 
Mehmet Velid KORAN 

Aydemir AŞKIN 
Mehmet AKDEMİR 

Fuat AZGUR 
I. Doğan GÜRBÜZ 

Fahri ÖZTÜRK 
Lütıullah TOSYALI 

Önerilen Madde Metni : 
l. Üniversiteler 
Madde 165. — Üniversiteler, bilimsel özerkliğe 

sahip, kamu tüzelkişileri olup, Devlet eliyle ve ka
nunla kurulur. 

Üniversiteler, çağdaş eğitim ve öğretim esaslarına 
dayanan bir düzen içinde, ortaöğretime dayalı çeşlitli 
düzeylerde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun 
insangücü yetiştirmek, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapmak amacı ile faaliyet gösteren çe
şlitli birimlerden oluşur. 

Yükseköğretimi planlamak, düzenlemek, yönet
mek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarının faali
yetlerini yönlendirmek, üniversite ve birimlerinin 
kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda ku
rulmasını, gelişmesini sağlamak üzere Yüksek öğre
tim Kurulu kurulur. Kurulun, teşkilatı, görev, yetki 
ve sorumlulukları ile çalışma esasları kanunla düzen
lenir. 

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rek
törler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yüksek öğ
retim Kurulunca seçilir ve atanır. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve 
-bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları; 

öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, görev, yetki ve 
görevlerine son verilmesi; üniversitelerarası ihtiya
ca göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi; 
öğrenim ve öğretimin hürriyet ve güvenlik içinde ve 
çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve kalkınma 
planı ilkelerine göre yürütülmesi, devletin üniversi
telere sağladığı malî kaynakların kullanılması ka
nunla düzenlenir. 

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler Devletin 
gözetim ve denetimli altında olup güvenlik hizmetleri 
Devletçe sağlanır. 

Üniversitelerde hazırlanan bütçe teklifleri Yük
sek Öğretim Kuruluna tetkik ve tasdik edildikten 
sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve genel ve 
katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak 
yürürlüğe konulur ve denetlenir. 

Üniversite öğretim elemanları serbestçe bilimsel 
araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, 
Devletin vvarlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin 
bölünmez bütünlüğü aleyhinde faaliyette bulunma 
serbestliği vermez. 

Üniversite yönetim organları ile öğretim eleman
ları, Yüksek öğretim Kurulunun veya üniversite
lerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca 
her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştı-
rılamaz. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «t. Üniversiteler» kenar baş

lığı altındaki 165 inci maddesinin ilişikte sunulduğu 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Recep MERİÇ 
Abbas GÖKÇE! 

t. Doğan GÜRBÜZ 
A, Lâmi SÜNGÜ 

Enis MURATOĞLU 
Zeki ÖZKAYA 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Şadan TUZCU 

E. Yıldırım AVCI 
Ahmet Senvar DOĞU 
Nurettin ÂYANOĞLU 

Turhan GÜVEN 
A. Nedim ERAY 
Erdoğan BAYIK 
Zeki YILDIRIM 
Halil EVLİYA 

Güngör ÇAKMAKÇI 
ıSalih 

Kemal DAL 
Necmettin NARLIOĞLU 

Turgut KUNTER 
A. Mümin KAVALALI 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Nazmi ÖNDER 

Muammer YAZAR 
İhsan GÖKSEL 

Halil GELENDOST 
Recai DİNÇER 

Halil Erdoğan GÜREL 
Turgut ORAL 

Cevdet KARSLI 
Hilmi SABUNCU 
Necmi ÖZGÜR 

Turgut YEĞENAĞA 
Fuat AZGUR 

İNAL 
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t. Üniversiteler 
Madde 165. — Üniversiteler, Devlet eliyle ve 

kanunla kurulan bilimsel özerkliğe sahip kamu tü
zelkişileridir. Bilimsel özerklik Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve 
bunların seçimleri, görev ve yetkileri, öğretim üye 
ve yardımcılarının göreve alınmaları, yükseltilmeleri 
ve görevlerine son verilmesi, üniversiteler arasında 
ihtiyaca göre öğretim üye ve yardımcıların tayin ve 
nakilleri, öğrenim ve öğretimin hürriyet ve güvence 
içinde çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve kal
kınma planı ilkelerine göre yürütülmesi, üniversite
ler üzerinde devletin sahip bulunduğu gözetim ve 
denetim hakkını kullanma usulleri bilimsel özerklik 
esasına uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Üniversite öğretim üye ve yardımcıları serbestçe 
bilimsel araştırma ve yayında bulunurlar., 

Sayın Danışma Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının üniver

sitelerle ilgili 165 inci maddesinin aşağıdaki gerekçe
lerle ekli şekilde yazıldığı gibi düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN Nermin ÖZTUŞ 

Gerekçe : 
Tasarıda altı paragraftan oluşan madde beş pa

ragraf olarak düzenlenmiştir. 
Birinci paragraf aynen korunmuştur. 

İkinci paragraf gene aynen korunmuştur. 
Üçüncü paragrafta üniversiteler ve dolayıstyla 

yükseköğretim kuruluşlarının gaye ve görevleri be
lirtilmiştir. 

Dördüncü paragrafta üniversite mensuplarının ça
lışmaları gösterilmiştir. 

Beşinci paragraf ise işleyiş, düzen ve organları 
gibi hususları bir araya toplamıştır. 

L Üniversiteler 
Madde 165. — Üniversiteler Devlet eliyle ve ka

nunla kurulur. 
Üniversiteler, bilimsel özerkMğe sahip kamu tü

zelkişileridir. 
Üniversiteler, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, 

milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insangücü 
yetiştirmek maksadı ile çağdaş eğitim, öğretim ve 
araştırma yapan çeşitli birimlerden oluşur; ülkeye 
ve insanlığa hizmet etmek üzere yayınlarda bulu
nur, danışmanlık görevini ifa eder, 
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Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları ser
bestçe araştırma ve yayında bulunabilirler, ancak bu 
yetki Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldır
maz. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri; organları ve 
bunların seçimi, görev ve yetkileri; yükseköğretimin 
planlanması, düzenlenmesi ve denetlenmesi; öğretim 
üye ve yardımcılarının bilimsel özerklik esaslarına 
uygun olarak göreve alınmaları, yükseltilmeleri ve 
görevlerine son verilmesi; yükseköğretim kuruluş
ları arasında öğretim üye ve yardımcılarının ihtiya
ca göre ayarlanması; ülkenin kalkınma planları il
kelerine göre yürütülmesi; Merkezî bir kurul tara
fından ve Devletin gözetim ve denetimi altında ka
nun ile düzenlenir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının üniversi

telerle ilgili 165 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi için Genel Kurula sunulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Nihat KUBÎLAY 
I. Üniversiteler : 
Madde 165. — Üniversiteler, çağdaş eğitim, öğre

tim, bilim ve teknoloji esaslarına ve gereklerine da
yanan bir düzen ve güven içinde, kalkınma planı il
kelerine, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan 
gücü yetiştirmek, bilimsel araştırma, yayın ve danış
manlık yapılmak üzere çeşitli bilimlerden oluşur. 

Kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip 
üniversiteler, Devlet tarafından kanunla kurulur. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları ser
bestçe, bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. 
Ancak; bu yetki, Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğ
rultusunda Devletin varlığı ve bağımsızlığı, milletin 
ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faa
liyette bulunma serbestliğini vermez. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, yönetmelikle
ri, çalışma esasları, organları ve bunların seçilmeleri, 
görev ve yetkileri, Devletin sağladığı malî kaynakların 
kullanılması, öğretim üye ve yardımcılarının göreve 
alınmaları, yükseltilmeleri veya görevlerine son ve
rilmesi Devletin gözetim ve denetim hakkını kullan
ma yetkileri ve usulleri, özerklik esasına uygun ola
rak kanunla düzenlenir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarnınım 165 inci maddesini, Tasarı

nın tümü hakkındaki yaptığım görüş çerçevesinde, 
yeniden düzenleyerek, Genel Kurulun tasvibine say
gılarımla arz ediyorum. 

Muhsin Zekâi BAYER 
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«Üniversiteler : 
Madde 165. — Üniversiteler, bilimsel özerkliğe 

sahip olarak, kamu tüzelkişiliği esasına göre Devlet 
tarafından kurulur, yönetilir ve işleyişi düzenlenir. 

Üniversiteler üzerinde, Devletin gözetim ve de
netim esasları ve usulleri, özlük işleri, öğretim ve araş
tırma çalışmaları, bilimsel özerklik esasına göre ka
nunla düzenlenir. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbest
çe, bilimsel araştırma ve her türlü yayın ve yayımda 
bulunabilirler. 

Ancak bu yetki, Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve 
çağdaş eğitim ve öğretim esaslarına dayalı olarak, 
Devletin varlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin 
bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bu
lunma serbestliği vermez.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sa Tasarısının 165 inci maddesinin aşağıdaki biçimde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Serda KURTOĞLU 

«Madde 165. — Üniversiteler, Devlet tarafından 
kanunla kurulan bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel
kişileridir. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbest
çe bilimsel araştırma ve yayında bulunurlar. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve 
bunların seçimleri, görev ve yetkileri, öğretim üye ve 
yardımcılarının göreve alınmaları, yükseltilmeleri, 
görevlerine son verilmesi, üniversiteler arasında ihti
yaca göre öğretim üye ve yardımcılarının görevlen
dirilmesi, öğrenim ve öğretimin özgürlük ve güven
lik içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine 
ve kalkınma planı ilkelerine göre yürütülmesi, üni
versitelerin Devletçe gözetim ve denetimi usulleri bi
limsel özerkliği zedelememek üzere kanunla düzen
lenir.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 165 inci maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Nermin ÖZTUŞ 
Remzi BANAZ Lütfullah TOSYALI 

Turgut RUNTER Tandoğan TOKGÖZ 
«Üniversiteler : 
Madde 165. — Üniversiteler, bilimsel özerkliğe, 

sahip kamu tüzelkişileridir. Devlet eliyle ve kanunla 
kurulur. 

Üniversiteler Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağ
daş öğretim ve eğitim esaslarına dayanır. 

Üniversite öğretim üyeleri, öğrencileri ve perso
neli Anayasaya sadakatla yükümlüdür. 

Üniversiteler, bilimsel araştırma, yayın ve danış
manlık yapmak; millî ekonominin, tarımın ve sana
yiin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek ama
cını güderler. 

Yükseköğretimin planlanması, öğretim üye ve 
yardımcılarının göreve alınmaları, ülke içinde dağı
lımlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, üniversite 
temsilcilerinin de katılacağı merkezî bir kurul tara
fından yürütülür. Bu Kurulun görev ve yetkileri ka
nunla düzenlenir. 

Üniversite rektörleri Devlet Başkanı tarafından 
atanır. 

Üniversitelerin bütçeleri genel ve katma bütçele
rin bağlı olduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe ko
nur ve denetlenir. 

Devlet, üniversitede öğretimin aksaması ve deva
mının tehlikeye düşmesi halinde gerekli tedbirleri 
alır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İ 66 Sıra Sayılı Anayasa Tasarısının «Üniversite

ler» kenar başlıklı 165 inci maddesinin 3 üncü ve 
4 üncü fıkralarının madde metninden çıkarılarak, 
aşağıdaki cümlenin 3 üncü fıkra olarak madde met
nine alınarak, maddenin yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederim. 

«Üniversitelerin yönetimi, öğretim üye ve yardım
cılarının göreve alınmaları, yükseltilmeleri ve görev
lerine son verilmesi bilimsel özerklik esasına uygun 
olarak kanunla düzenlenir.» 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
İlk önerge Sayın Öztuş'un. 
Sayın Öztuş, bir açıklama yapacak mısınız?.. 
NERMİN ÖZTUŞ — Evet. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, eğer mü

saade ederseniz usul hakkında bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Şimdi tasarının tanzim et
tiği madde biçimi ile önergelerde öngörülen madde 
biçimleri yekdiğerine tamamen yabancıdır. Eğer bu 
maddelere girmeden, önergelerin ışığında Komisyon 
yeniden bir metin oluşturmayı öngörürse, o metin 
üzerinde müzakere yapmak daha selametli olacak; 
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çünkü önergeleri bile takip etmek,-yorgun üyelerce 
güç hale gelmiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Usul hakkında söz 

istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — On tane önergeden 

yalnız bir tanesi gizli veya resmî şekilde YÖK'ten 
bahsediyor. Diğer dokuz önerge, «Kanunla kurulur» 
diyor ve prensiplerini koyuyor. Bu bakımdan, Genel 
Kurulun bir prensibe varmış olması lazım. YÖK, bu 
maddede bulunacak mı, bulunmayacak mı? Buluna-
caksa madde tedvini başka türlü olacak, bulunmaya-
caksa dokuz önergede ve Sayın Komisyonun getir
diği metinde YÖK yoktur. Yalnız bir tek önergede 
YÖK vardır. Bu prensibi hallettikten sonra maddenin 
tedvini kolaylaşır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Değerli üyeler, 
Önergelerin görüşülmeden Komisyona gönderilme

si konusu bir hayli şikâyetleri ve bir hayli sitemleri 
mucip oluyor. Şöyle ki : Demin biliyorsunuz 162 
ve 163 üncü maddelere ait bazı Önergeler üzerinde 
konuşulmuştu; bir kısmı dikkate alınmıştı; di
ğerleri için Sayın Sözcü önergelerle birlikte mad
deyi geri istediler. Önergelerle birlikte madde 
geri istenince Başkanlık, dikkate alınmak suretiyle 
kabul dilen önergeler ve üzerinde görüşülmeyen öner
gelerle birlikte maddeyi Komisyona verdik. Bazı 
sayın üyeler, «Bize imkân verseydiniz biz, önergele
rimiz üzerinde gerekli açıklamayı yapsaydık, ondan 
sonra verseydiniz» diye haklı şikâyet ve sitemde bu
lundular. Onun için bu noktaya temas edeyim, ondan 
sonra Komisyondan görüş alacağım ve ona göre bu 
konuyu bir karara bağlamak mümkün olacak. 

Zannederim Sayın Tunçbay'da usulle ilgili bir 
konuya temas etmek istiyorlar. Buyurunuz Sayın 
Tunçbay. 

TÜRE TUNÇBAY — önergelerin çoğunda bir
birine benzeyen fikirler var. Burada her birimiz kal
kıp hemen hemen aynı, benzer fikirlerin açıklamasını 
yapacağız ve çok zaman kaybına uğrayacağız. Benim 
önerim, aym sizin biraz önce buyurduğunuz öneri 
gibi, diyelim Sayın Komisyon bunu alıp benzer fikir
lerin ya lehinde ya aleyhinde düşünsün; ama herbi-
rinde ayrı ayrı açıklamaya gitmeyelim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Siz de Sayın öztürk gibi düşünüyorsunuz ve böy

le bir teklifte bulunuyorsunuz. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Üniversite konusu öyle basit bir sorun değildir. 

Sayın Türe Tunçbay arkadaşımızın söylediği gibi, 
önergelerin içerisinde birbirine yakın olan noktalar 
vardır; fakat biz yine her önerge sahibi arkadaşları
mızın görüşlerini Kurulda açıklamasını tercih ediyo
ruz. Müşterek olan noktalara dokunmazlar, her öner
ge kendi özelliğinden bahseder ve her önerge sahibi 
kendi özel görüşünü açıklar ve biz bu görüşleri der
leyerek, bir sentez yaparak bir sonuca varmaya ça
lışırız, yoksa yapacağımız çalışma kişisel olur. 

Unutulmaması gereken bir husus da vardır : Açık
lanacak fikrin Genel Kurulca ne ölçüde benimsendiği 
sorunu da vardır. Yoksa, sadece Komisyonun takdi
rine bırakırsanız bizim takdirimiz hazırladığımız me
tindir. Onun içindir ki Sayın Başkanım, önerge sahi
bi arkadaşlarımız, müşterek olan noktalara dokun
madan önergelerinin özelliklerini belirtsinler biz not 
almaya çalışalım ve ondan sonra önergeleri geri ala
cağız (onu daha şimdiden söylüyorum) ve yeniden 
bir değerlendirme yapacağız. Ayrıca, biz de Kurula 
görüşümüzü arz edeceğiz. 

- BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, şöyle yapmayı dü
şünüyorum sizin ve değerli üyelerin açıklamaları kar
şında. önergenin sahiplerine birer açıklama hakkı ve
relim, önergelerini açıklasınlar. Önergeler üzerinde 
lehte, aleyhte konuşmalar yapmayalım. Yani, hiç açık
lama yapmadan doğrudan doğruya vermenin mahzu
ru var.. Bu itibarla 10 arkadaşımızın beşer dakika 
konuşma süresi de kabul edildi Genel Kurulca; Kısa 
açıklamalar yaparlar, ondan sonra önergeleri mad
deyle birlikte Sayın Anayasa Komisyonuna tevdi ede
riz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Her halükârda biz önerge hakkın
da görüşümüzü açıklamak isteriz efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, bilahara açıklarsınız. 
ABDULLAH ASİM İĞNECİLER — Sayın Baş

kanım, önergeler hakkında lehte, aleyhte ne zaman 
konuşacağız?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Eğer, önergelerdeki esaslar Sayın Komisyon tara

fından benimsenmez eski maddeyi getirirlerse, dikka
te alınarak gönderilmediği için, Komisyondan gelen 
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metin oylanmadan evvel önerge sahipleri önergeleri t 
üzerinde görüşebileceklerdir, değişiklik önergesi bu. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Lehte, 
aleyhte ne zaman konuşulacak?.. 

BAŞKAN — Efendim şimdi müsaade buyurun. 
Lehte, aleyhte konuşma şüphesiz önergenin açık

lanması bakımından faydalı; fakat zannederim de
ğerli üyelerin kendi önergelerini açıklamaları yine ı 
Genel Kurulu aydınlatma; bakımından kâfi gelecektir 
Sayın İğneciler. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Anlayama- j 
dım Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Peki bir iki üye daha konuşsun, 
sonra devam edeyim. 

Sayın Erginay, usul hakkında buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, bu Mec

lisin fonksiyonu her görüş hakkında fikirlerini be-
lirtmekse, ben önerge sahiplerinin fikirlerine katılı
rım katılmam o ayrı dava. Komisyon bunlara iş
tirak eder, iştirak etmez ayrı dava. Burası müzake
re yeri. Bu itibarla önergeler üzerinde fikirler teati 
edilmelidir. İster istemez lehinde aleyhinde konuşma
lar olacaktır. Binaenaleyh, önergeleri toptan oraya 
verdiğimiz zaman hiç burada toplanmasaydık daha 
iyiydi, önergelerin hepsi verilir ve Komisyon bakar 
getirirdi; dava o değil. Dava burada fikirlerin çarpış-
masıdır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, görüşünüzü aldım 
efendim; siz de aynen iğneciler gibi düşünüyorsu
nuz. Sayın Parlak. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, sizin bu 
açıkladığınız teklif tüzüğümüze tamamen aykırıdır. 
Ya Sayın Erginay'm buyurduğu gibi toptan vereceğiz, 
(katılmadığı zaman görüşme açacağız aleyhinde, öner
ge sahibi açıkladığı zaman, tüzük emmi gereğidir, ülkü 
lehte İM aleyhte açıktama yapılacak. Eğer buyurdu
ğunuz gibi hem şkndli açıklayacak önerge sahibi, gö
rüşme yapılmış kaıbul edilecek; Anayasa Komisyonu 
katılmadığı zaman tekrar geldiğinde bana açıklama 
hakkı vereceksiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Parlak, 
Buyurun Sayın Hamütoğuları. 
BEŞİR HAMİTOGULLARI — Sayın Başkanım, 

verilmiş olan önergelerde belirtildiği gibi, birbirine 
benzeyenler çoktur. Ona rağmen, bunları btirleştir-
metkte Başkanlık sadece uygulanan yönteme rağmen, 
niçin bunlar birleşcirilmiyor efendim; birleştirmeyi 
düşünmez misiniz, sürekli önümüze gelen, zaman ta
sarrufuna rağmen. | 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 'büyük fedakârlık 
yaparak fau önergeleri tetkik eden ve son derece yo
rularak tetkik eden değerli arkadaşlarımız var. Bir
leşebilecek ©İlanları birleştiriyorlar ve 'büz de o ıbir-
leştıirme esasları dahilinde Genel Kurula sunuyoruz; 
fakat 'bu önergelerde tam manasıyla 'birleştirilebilecek 
bfc durum yoktur, birbirinden ayrı noktalar vardır; 
o itibarla birleştirme mümkün olmamıştır. Genel Ku
rulun temayülü anlaşılmıştır. Gerçi bugüne kadar 
yaptığımız uygulamada bazı maddeler üzerinde öner
geler okunmuş, önerge sahipleri açıklama yapmış 
ve ondan sonra Komisyona verilmiştir. Tutanakları 
tetkik ederseniz, 'böyle ıbir uygulama geçmiştir daha 
evvelki ımaddeler üzerinde, ama, Genel Kurulun te
mayülü Başkanlık tarafından anlaşılmıştır. Binaena
leyh, önergeleri teker teker okutup, önerge sahiple
rine söz verip, müzakere edip, ondan sonra Komis
yona vereceğim. 

Buyurun Sayın öztuş.: 

NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkanım, benlim 
bu ilik önergem 166 ncı madde ile algdi-, acaba bir? 

BAŞKAN — Hayır efendim, siz diyorsunuz ki, 
«166 ncı madde 165 inci madde ile ibirleştirilsin» 
diyorsunuz. 

ıNERMİN ÖZTUŞ — Evet, efendim, 
BAŞKAN — Bu 1651i 'ilgilendliriyor. Yani, «166 

ncı madde 165 inci maddenin içine girsin» diyorsu
nuz; değil mi Sayın öztuş, 

NERMİN ÖZTUŞ — Evet, efendim.-
'BAŞKAN — Bunu kısaca, ne maksatla istediği

nizi lütfen, lütfedin açıklayın efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Efendim, ben 166 ncı maddemin, yani, yüıksek-

okulların 165 (inci madde içerisine alınmasını düşü
nüyorum. Şunun için, yükseköğretim Ikuruml'arı sa
dece yüksekokul ve üniversiteler değil, enstitüler, 
fakülteler de bulunmaktadır. Halbuki, Anayasa Ta
sarısında sadece üniversitelere ve yüksekokullara yer 
verilmiş, öte yandan fakültelere ve diğer enstitüle
re yer verilmemiş. Halbuki, bunlar ıbir bütünlük içe
risindedir. 

öte yandan zaten 2547 sayılı Kanun da Yüksek
öğretim Kurumları olarak üniversiteler, fakülteler, 
enstitüler ve yüksekokullar olarak yükseköğretim 
kurumlarını ele almışlar ve ben bu 165 indi maddeyi 
«Yükseköğretim Kurumları» başlığı altında bütün 
olarak ele almasını teklif ediyorum veyahut da yine 
yükseköğretim kurumları -olarak; üniversiteler, falkül-
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teller, enstitüler veya yüksekokullar başlığı altında ay
rı ayrı bölümler de olabilir. Eğer, 'bu, ayrı ayrı bö
lümler olmayacaksa, sadece bir ımadde 'başlığı afal
da, «Yükseköğretim Kurumları» başlığı autunda bir 
maddede toplanmasını teklif ediyorum, Buradan da 
«yüksekokulların»/ kalkmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın öztuş. 
IBu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen var 

ma? 
ORHAN BAYSAL -— Sayım Başkamın, Sayın 

öztuş'un önergesinin lehinde konuşmak işitiyorum^ 
İBAŞKAN — Buyurun Sayın Baysal. 

ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Yüksek malumunuz olduğu üzere, 4 Kasım 1981 
tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çıkmış. 
yürüdüğe girmiştir. 

Söz konusu Yükseköğretim Kanununa göre, 
Yükseköğretim Kurumları, üniversiteler, fakülteler, 
enstitüler ve yüksekokullardan İbarettir. Yine, aynı 
kanunun ilgili maddesinde yer aılan tanıma göre, 
«üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişilik 
ğinıe sahip yüksek düzeyde eğitim, öğretim', bilimsel 
araştırma ve yayım yapan fakülte, enstitü, yüksek
okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir 
Yükseköğretim Kurumudur.» Bugünkü durumda 
Türkiye'de, üniversitelerin dışında herhangi bir yük
sekokul mevcut değildir. Mevcut tüm yüksekokullar 
eskiden Millî Eğitim Bakanlığına veya diğer ilgili 
kuruluşlara bağh olan yüksekokullar ıtamamen üni-
versitelerin çatısı altında toplanmıştır. Durum böyle 
olunca, yüksekokullar olarak ayrı bir maddenin ta
dat edilmesi kanımca 'isabetsiz olur. «Üniversiteler» 
başlığı altında veya «Yükseköğretim Kurumları» 
başlığı altında ele alınmış olan 165 inci madde kap
samına girmektedir. Dolayısıyla 166 ncı maddenin 
metinden çıkarılmasında kanımca büyük isabet var
dır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Saym Başka
nını, Sayın öztuş'un önergesinin aleyhinde konuşmak 
İstiyorum. 

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

sayın üyeler; 
Eğer böyle bir bütünlük (isteniyorsa, o zaman 

eğitimle 'ilgili bir madde açılır, Türk rmillî eğittim sis

temi üzerinde bir değerlendirmeyle bütün okullar 
sıralanırdı. Bu, doğrudan doğruya özerk üniversite
lerle ve bunlara bağlı yüksekokullarla İgili 'bir mad
dedir. Buniann ayıu olmasında da büyük fayda var
dır. Bunlar daha yenli bağlanmışlardır* Şu anda ka
nun hükmünde kararnameyle bağlanmışlardır. Meclis
ten geçerken bunların, ne derece geçerliliği olacak
tır; ayrıca tartışma konusudur. Bu bakımdan, he
nüz neticelenmemiş bir konuyu üniversitelerin içinde 
mütalaa etmek doğru olmaz; bir. 

İkincisi, yüksekokullar, özel sektörce de açıldı
ğına göre, özel üniversite açılma ihtimali de ileri sü
rütebilir, daha önce özel harbiye açmak isteyen arka
daşlarımız da 625 sayiı Kanun gereğince ortaya 
çıkmıştı, özel hukuk fakültesi açmak isteyenler de 
çıikmışlardiy 

O bakımdan, ileride bir problem çıkmaması ba
kımından ayrı olmasında büyük faydalar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica edeyim< 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 
FEYZtOĞLU — Sayın Başkanım, aziz arkadaşlar; 

Üniversiteler ve yüksekokullar, gerek fonksiyon
lar, gerek kuruluş şartları itibariyle birbirlerinden 
tamamen ayrı kurumlardır. Bu iıibarlia bunların bir 
madde içinde ıbideştirilmesi yerinde olmayacaktır. 
Önergeye bu sebeple katılamıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Değeri üyeler; 
Anayasa Komisyonu bu önergeye katılmamakta

dır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul' edilmemiştir,; 

Sayın Baysal ve arkadaşlarının önergesine geçiyo
ruz. Sayın Baysal, 'buyurunuz efendiim. Açıklama 
süresi beş dakikadır, lütfen,.. 

ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Sayın arkadaşlarımızla birlikte hazırlamış ve sun
muş olduğumuz önerge, Sayın Anayasa Komisyonu
muzun hazırlayıp bize sunduğu 165 inci maddeden 
oldukça fanklı. Temelde değişik bir fikir sunması 
nedeniyle durumu tespit ve değerlendirmek suretiyle 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Takdir ve kabul etmek gerekir ki, her alanda 
olduğu gibi, yitksefcöğ^e^miimıiain bugünkü durumu
nu değerlendirmek, yarınını sağlıklı temellere oturta
bilmek, sürekli kılabilmek 'için dünkü durumunu ha
tırlamak, göz önünde tutmak, bunların ışığında ya-
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sal düzenlemelleni gerçdkleşfcirmıelk, tutaırlı ve zorunlu 
ibik yönıtearadiiıri 

Düne Ikadar yükseköğretim Ikurumİammııızım kuru
luş, lişleyiş ve fanlksiyonlıarıyla ilgili hususlarda bü
yük foiır yasa (kargaşası sorunu mevcut MİL Kabul edil-
ımeldir Ikli, 'bu kargaşamın lemelinde Milî Eğitimi Ba-
Ikanlhğıoıo 20 - 25 yıldır, 'özeliıkfle sanı 10 yıl içıkıdie 
lizledliği plansız, programsız, tutarsız ve hemıen her za
man siyasal mülalhazaiıarı 'ağır basan yükseköğretim 
uygulamalaırtı yatmaktadır. 

Yükseköğretimdeki kargaşa ve açmazımı yamatılıp 
sürdüriimesimde, yükseköğretim kurumlarımın da kat
kısı mutlaka olmuştur. Üniversiteler, değişik 'baskılar 
ve hesaplar sonucu, 196011a yılaırda özel yüksekokul-
llarım açılıp hızla yayıfltaasıma ve ülke ihtiyaçları dü-
şümülmedem, son derece düşük nitelikli eğitimim. sür
dürülmesinle maalesef seyirci kalmışlardır. Bu alan
da üniversiteler yol gösterici ve sorumluıliuik yükleni
ci nıiıtelıilktelkli görevlerimi, yine üzülerek belirtmek is
terimi Ikli, yeterince yapamamışlardır, 

IPlamsız, programsız ve son 'derece yetersiz şart 
ve ortamilıarda, bazanı da siyasal amaçlı yükseköğre-
Üiım ıkurumiıarıırami açılmasınla göz yummuşlar, bunla
rım (kendi Ikenıdilerine yeterli duruma gelebimelerıi 
iciın tutarlı ve gerçekçi bliır plan ve program hıazıırîia-
yıp yürütemeımişlerdir. Hukukî, idarî, malî ve eğitim
sel sorumları, yasallar ve eğitim sistemlimizin bütün
lüğü içinde çözümlemefcteın kaçınmışlar, ibu alanlar
da maalesef başarıik olamamışlardı^ 

Sayım üyeler; 
Yükseköğretimde düne kadar mevcut olan so

runlar ve kargaşalar üzerinde somut örneklerle gün
lerce durulabilir. Ne yazık ki, şu anda kısıtlı süre bu
na imkân vermemektedir. Aslında bunlar sizlerce za
ten bilinen hususlardır. 

Bütün bunların sonucu olarak, eğitim ve öğretimin 
niteliği düşmüş, yükseköğretim kurumlarımız kısır si-
.yasî veya ideolojik çalkantıların, hatta anarşinin içine 
çekilmek istenmiş, istikbalimiz, ümidimiz ve geleceği
mizin garantisi olan gençlerimiz anarşi ve terörün içi
ne sürüklenerek, bir vasıta olarak kullanılmak isten
miştir. Bu hususlarda, üzülerek belirtmek isterim ki, 
yer yer ve zaman zaman başarr da sağlanabilmiştir. 

Geçmişteki sorunların ve yaşanan gençlik olayları
nın değerlendirilmesi sonucunda, kabul etmek gerekir 
ki, yükseköğretimin, eğitimin, eğitim sistemimizin di
ğer alt sistemleriyle tutarlı ve fonksiyonel bir bütün
lük içine sokulması, gençlerimizin Atatürk İlkelerine 

— 822 

8 . 9 1982 O : 3 

bağlı, Türk Milletinin millî, ahlakî ve insanî değerleri
ni taşıyan, Türk olmanın şeref ve gururunu, mutlulu
ğunu duyan, bilim ve beceriyi toplum yararına kulla
nan, hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, Devletin 
ve milletin bölünmez bütünlüğü ilkesine bağlı yurt
taşlar olarak yetiştirilmesi, buna uygun eğitim ortam
larının yaratılması şarttır. 

Yükseköğretim kurumlarındaki dağınıklığın, karga
şanın ortadan kaldırılması, bunların ülke çapında, ül
ke ihtiyaç ve menfaatlerine uygun olarak planlanması, 
düzenlenmesi ve yönlendirilmesinin bir merkezî öğre
tim üst kuruluşunca gerçekleştirilmesinde kanımca 
büyük yarar vardır. 

Bu, kısıtlı malî olanakların ülke sathında dengeli 
dağılmasını, yükseköğretim kurumlarında fonksiyonel 
bir bütünlüğün sağlanmasını mümkün kılacaktır. Bilin
diği üzere, bu amaç ve ilkeler doğrultusunda geçen se
ne 4 Kasım 1981 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu yürürlüğe girmiş; uygulamaları gün be gütr" 
gerçekleşmektedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Arkadaşlarımla birlikte sunduğumuz önerge, açık

lamaya çalıştığım amaç ve ilkeler gözönünde tutula
rak hazırlanmıştır, önergemizin uzun olması, ilk ba
kışta yadırganabilir, fazla ayrıntılı bulunabilir; saygı 
duyarım, ancak şu hususu içtenlikle ve özellikle be
lirtmek isterim : Eğitim her şeyden önce sabır işidir. 
Çünkü meyvelerini elde etmek, dolayısıyla uygulama
ların doğru olup olmadığının sınanmasını beklemeyi 
gerektiren bir iştir. 

BAŞKAN — Sayın Baysal, süreniz dolmuştur. 
ORHAN BAYSAL — Teşekkür ederim efen

dim1. 
30 - 40 yıldır sık sık sistem değiştirdiğimiz, bir 

sistem arayışı içinde olduğumuz içindir ki, eğitimi
mizi esaslı bir temele hâlâ oturtamamış bulunmakta
yız. Yakın geçmişten alınan derslerin ışığı altında, üni
versitelerimiz için yeni düzenlemeler yapılmış, gerçek
çi bir yaklaşımla üniversitelerin fonksiyonel bütünlüğü, 
çalışma esasları yeni bir anlayış ve sisteme oturtulmuş
tur. Bu sistemin kökleşmesine, varsa eksikliklerinin ta
mamlanmasına hep birlikte yardımcı olmalıyız. 

Bu anlayışla hazırladığımız önergemizi Yüce Ku
rulun takdirlerine arz eder, sabrınız için teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 
Önerge aleyhinde, Sayın Akkılıç buyurunuz efen

dim. 
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MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Gerçekten Anayasanın çok çok önemli bir mad
desini görüşüyoruz. İnsanını eğiten .insanını yoğuran 
ve ona şekil veren bir maddeyi görüşüyoruz. O mad
de ile ilgili üniversiteleri görüşüyoruz. Çoğumuz ora
dan geldik, Ibir kısmımız da orada çalışıyoruz. 

Bir arkadaşımız genel görüşmede dediler ki, 
«Dokuz tane profesör olduğu için bunu bu şekilde ge
tirmişlerdir.» Ben de başka türlü demek istiyorum : 
Dokuz profesör orada olduğu ve üniversiteyi gerçek
ten çok iyi bildikleri için, hâkim oldukları için bu 
maddeyi gerçekten mükemmel bir şekilde getirmişler
dir. 

Ben Sayın Baysal'ın son sözüyle konuşmama baş
lamak istiyorum. Mütemadiyen son 20 veya 30 yıl 
içinde sistem değiştirdiğimiz için kurumlarımız kök-
leşememiştir dediler. Doğrudur efendim. Gayet tabiî 
sık sık sistem değiştirirsek kuruma şahsiyet vereme
yiz ve kurum allak bullak olur, işte memlekete o da 
yön veremez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
2547 sayı ile YÖK'ü kurduk, Sayın Baysal'ın öner

gesinde de vardır bu hususlar ve teknik bakımdan 
kendileri de değindiler, çok çok uzun bu madde, 
Anayasadaki en uzun maddenin iki katı. 2547 sayı 
ile YÖK'ü kurduk, YÖK maaleesf kamuoyunun ho
şuna gitsin diye ne yaptı, öğrenci sayısını artırdı, 
belki hepimizin hoşuna gitti 100 kontenjanı olan ye
re 200, 200'ü 400, 400'ü 800 yaptı; ama hiç düşün
medi ki, burada yeterli laboratuvar var mı, sınıf 
var mı, öğretim üyesi var mı? Bunları katiyen ince
lemeden kararını aldı ve bunları çıkardı; ama bun
dan sonra da yarım aydınlar yetişecektir arkadaşlar 
size müjdelerim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birkaç madde önce bir madde geçti, memur gü

vencesi ve üzerinde saatlerce tartıştık, hepiniz hatır
larsınız. Bakın 2547 sayılı Kanun çıktıktan sonra tek
rar bizim de haberimiz olmadan 2547 sayılı Kanun 
değiştirilmiş ve ona bir madde ilave edilmiştir : «Üni
versite rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yük
sekokul müdürleri ve bunların yardımcıları ve bölüm 
başkanları gerektiğinde bu Kanunda belirtilen süre
leri dolmadan...» Birçok arkadaşımız altını çiziyor, 
ben de müsaade ederseniz buranın altım çizmek isti
yorum : «...Bu Kanunda belirtilen süreleri dolmadan 

tayinlerindeki usule uygun olarak görevlerinden alı
nabilirler.» Hani nerede memur güvencesi? Üstelik 
bunlar üniversite gibi, mutlak anlamda güveneceği
miz, itimat edeceğimiz müesseselerin başında rektör 
ve dekanların, yüksekokulların müdürlerinin gerek
tiğinde görevden alınmasına amirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu madde yürüdüğü sırada üniversite yönetimin

de suskunluk ve yandaşlar zümresi yaratmış oluruz, 
buna kesinlikle inanıyorum. Böyle üniversite olmaz, 
bunun bilimsel özerkliği de kalmaz arkadaşlar. 

Bakin YÖK, arasındaki üniversiteyi de atlayarak 
bir fakülteye yazı yazıyor diyor ki, senin filan ders 
saatin şu kadar olacak, filan ders saatin bu kadar 
olacak, işte cetvel elimde efendim. Aslında hiyerarşi, 
üniversiteye yazacak, üniversite fakülteye bildirecek. 
Fakülteye direkt emri veriyor, senin şu ders saatin 
şu kadar, şu ders saatin bu kadar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilimsel özerklik bu mudur? Bilimsel özerklik 

odur ki, o fakültenin ders ihtiyacını, yetiştireceği öğ
rencinin kalitesini ancak ders saatleriyle uygulama
sıyla ancak o fakülte bilir, YÖK bilmez. O bakım
dan, diyebilirdi; filan fakültede bir eğitim dönemin
de, 4 veya 5 yıllık eğitim döneminde şu kadar ders 
saati olur, şu kadarı uygulama, şu kadarı teorik olur 
ve bütün aynı dalda öğretim yapanlar da bir birine 
denk yapılmak suretiyle programları düzenleyebilir, 
bir emir yayınlayabilir; ama böyle detayına inecek 
şekilde olursa, işte bu bilimsel özerkliğe müdahale
dir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç süreniz dolmuştur 
lütfen. 

MAHMUT AKKILIÇ — Hemen bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Muhterem üyeler; 
Sayın Kavalalı ve Sayın Dal arkadaşlarımız bazı 

noktalarda çok ender bir durumdan bahsediyorlar 
diyorlar ki, Pulitzer'in Felsefe Başlangıcı adlı kitabı
nı ders kitabı olarak okutan, bunlar çok cüzi, çok te
kil olan olaylardır, bu olayları tüm üniversiteye teş
mil edip üniversiteyi kınamaya hakkımız yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine Sayın Orhan Baysal'ın sözüyle konuşmama 

son vermek istiyorum, sık sık sistem değiştirmeden 
üniversiteye şahsiyet verip, bu memlekete gerçek ay
dın yetiştirilmesi ve bu memleketin ihtiyaçlarına uy-
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gun araştırmalar yapıp memleketin üretimine, sosyal 
ve kültürel hayatına yön verilmesini sağlamamız için 
tahmin ediyorum ki, Komisyonun getirdiği madde 
ideal bir maddedir. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Parlak, buyurun. Sayın Parlak, önergenin 

aleyhinde söz istediniz. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Önergenin aleyhinde aslında söz almamın nedeni, 

mevcut maddenin yeterli olduğundan değildir. Ancak 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızın da biraz 
önce ifade buyurdukları gibi, Anayasalar toplum dü
zeninin temel kurallarını, prensiplerini ortaya döken 
metinlerdir. Halbuki, değerli arkadaşlarımızın getir
dikleri önerge ise, halen yürürlüğe bir seneyi bile dol
durmadan girmiş olan bir Kanunun Anayasal bir 
madde haline getirme amacını taşımaktadır. 

Kanunun birçok maddesi aynen önerge halinde 
Anayasa maddesi haline getirilecek. Arkadaşlar, bu 
henüz, yeni yeni idare düzenini, yönetimini, seçim
lerini yapmaktadır. Hatta öğretim yılına bu yıl, yani 
1982 - 1983 öğretim yılında YÖK'ün yönetimiyle üni
versiteler girecektir. Ne getireceği veya ne götürece
ği tartışma konusu olan bu Kanun şu anda bir de
ğerlendirmeye tabi tutulamaz, bir Anayasal güven
ceye kavuşturulamaması gerdkir. 

Bunu şu örnekle izah etmek istiyorum; 1961 Ana
yasası üniversitelere idarî ve bilimsel özerklik adı ile 
tümüyle bir özerklik getirmiştir. Masum öğrenci ha
reketleriyle başlayan anarşi hareketleri, o zamanki 
iktidarlar tarafından şu şekilde kamuoyuna açıklan
mıştır. Mevcut Anayasa mıaddesi gereğince özerk 
olan üniversitelere Türk polisi giremiyordu. Ancak 
12 Mart 197fl Harekâtından sonra Anayasanın ilgili 
maddesi değiştirildi ve Devletin güvenlik ıkuvvetle-
ri üniversiteye girmeye başladı. 

Ben bununla şunu arz etmek istiyorum; eğer biz, 
YÖK Kanununu bugünkü yönetimi, henüz daha ine 
olduğu tümüyle ortaya konmamış iken, Anayasa 
maddesi haline getirirsek ve bundan sonra bunun 
zararlarını geçmişte olduğu gibi, görürsek iktidarlar 
acaba, güçlü hükümet diye tutturduğumuz hükü
metler nasıl bir değişiklik yapacaklardır, tllaıki Ana
yasayı değiştireceklerdir. 

Onun için anayasalarda sadece bu tür düzenle
melerin kanunla yapılacağı denilir ve temel kural 
tespit edilir, anayasaya 'detaylar konmaz. Bunu arz 
etmek istiyorum, saygılarımı sunarım. (Ajlkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Parlak. 
Sayın İğneciler buyurun, önergenin lehinde. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlar; 
Bu Tasarıyı müzakereye başladıği'mız günden be

ri, bu Anayasanın değişmesi teklif edilemeyen bazı 
maddeleri var, ondam sonra en önemli maddesine 
gelmiş bulunuyoruz. Hiç bir maddeyi müsaadenizle 
bendeniz başkalarıyla kıyas edemiyorum. Sayın Bay-
sal'm önergesinin aleyhine konuşan arkadaşlarım, do
layısıyla Tasarının lehine konuştular, hakikaten son 
derece zor bir görevi ifa ettiler tebrik ederim. 

Efendim, Sayın Komisyonun Anayasanın genel 
hatlarıyla iyi hazırlanmış olduğunu genel konuşma
larımda arz ve ifade etmiştim ve bu samimiyetimde 
hâlâ müsirrıım, hâlâ Anayasa Komisyonunun çok 
iyi bir Taşarı hazırladığına inanıyorum; fakat bu Ta
sarının içinde, bunun ıkadar iltimasa mazhar olmuş, 
geçmiş yılları unutup hiç kaale almamış bir kanun 
maddesi de, bir Anayasa maddesi de bana göre yok
tur. 

Evvela şunu arz edeyim ki; aramızda bulunan 
sayın Yükseköğretim ve Üniversite öğretim üyeleri, 
bu üniversitede geçen zamanların kötülüklerine uzak
tan yakından karışmamış olmaları, buraya seçilmiş 
olmalarından bellidir. Kendileri' gibi, üniversite ca
miasında pek çok sayın hoca da vardır; onlara say
gılarımız sonsuzdum 

Şimdi, sayın huzurunuzda muhterem üyelere, her
kese soruyorum; şu son on seneden beri üniversite
de oğlu, kızı olup da veyahut yakın akrabası olup da 
memnun olan bir tek aile, bir tek anne baba biliyor
larsa, duymuşlarsa lütfen adresini bana versinler. 
Çünkü, bu üniversiteler, burada yetişen ve yetişecek 
olan gençler, yarının Türkiye'sini bizlerden teslim 
alacaklardır. Onun için ne kadar hassasiyet göster
sek, o kadar yeridir. Bugün herkesin gözü kulağı biz
dedir. Üniversitelerle ilgili Anayasa maddesinin son 
derece titiz, düzenli ve teyakkuz içinde hazırlanması
nı beklemektedirler. 

Bir arkadaşımız, Sayın Baysal'ın önergesinin çok 
teferruatlı olduğunu söylediler. Gerçekten teferruat
lıdır; ama eski bir tabir vardır «Muarrifin fertlerini 
cami, ağyarını manidir». Yani', içine girmesi lazım 
gelen ne kadar varsa almış, içine girmemesi lazım 
gelenleri de almamıştır. Biz öyle bir nesli yaşadık ki, 
öyle bir devirler yaşaduk iki, mutlaka üniversitede 
Devletin gözü eti içinde olacak, hiçbir zaman çık
mayacak. Biz böyle bir üniversite istiyoruz Sayın 
Hocalarım; 
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Onun için bu iltiması ben belki başka kelime bu
lamadığım için böyle konuştum, beni bağışlasınlar, 
buradan alalım. Sayın Baysal'ın önergesi son dere
ce Devleti rahatlatacak, milleti huzura kavuştura
cak, yarının Türk gençliğim de bizim istediğimiz 
Atatürk ilkelerinin ışığı altında, o doğrultuda yetişe
cek gençler için zemin hazırlamaktadır. 

Onun için Tasarıdaki bu maddeye tümü ile karşı 
olduğumu beyan eder, Sayın Baysal'ın önergesinin 
bu memlekete hayırlı olacağı inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 

birkaç soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başka

nım; kısa sorularım olacak: 
Efendim, Sayın Komisyondan; 
1. Çağımızda ülkeler arası savaşım beyin gücü 

ilo olmamakta mıdır? 
2. Güçlü ve çağdaş üniversite olmadan, güçlü 

Devlet olabilir mi? 
3. YÖK çağdaş ve güçlü bir üniversite anlayışı 

ilo haşdaşmakta mıdır? 
4̂  Yükseköğrenim sorunları ile kültür sorunu

nu, YÖK mü iyi çözer, yoksa üniversite ve Kültür 
Bakanlığı mı? 

Sorularım bu kadar efendim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu önerge üzerinde Anayasa Komisyo

nunun görüşünü rica ediyorum. Bu arada da Sayın 
Haimitoğullarının sorularının cevabı verilebilir. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım; sadece Sayın Ha
mitoğullan nın sorularını cevaplandırmak yeterli de
ğil, Daha önce konuşmuş olan Sayın arkadaşlarımı
zın da görüşlerini cevaplandırmış olmak bakımından 
izin verirseniz oradan izah edeyim. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, buyurun. Za
ten önerge üzerinde görüş beyanında mutlaka ko
nuşmalara cevap lütfediliyor. 

Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; bir 

soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu bir iki soru daha 

var, tevcih etsinler öylemi konuşmanızı yaparsınız, 
yoksa konuşmanızı yapıp ondan sonra mı sorular?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Efendim, izin verirseniz konuşma

mı yapayım; belki o konuşmamn içinde soracakları 
soruların cevapları da bulunacaktır. 

Bu itibarla daha sonraya bırakalım. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; ben 

sorumu.., 
BAŞKAN — Hayır, bilahara, öyle arzu ettiler, 

konuşmalarını yapsınlar. 
Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, aziz arkadaşla
rım; 

Üniversiteler her zaman toplumun her kesimlinin 
üzerinde titrediği ve bazan tasvip, bazan tenkit şek
linde de olsa, onun dertleriyle hemhal olduğu bilim 
yuvalarıdır. Bunu doğal karşılamak gerekir, «Meyve
si olan ağaç taşlanır» derler; elbette hepimizin ev
latlarımızın yetişmesi imkânlarını yaratan bu mües
seselerde en iyinin, en mükemmelin yer almasını iste
memiz ve bu nedenle de eleştirilerimizi yapmamız 
normaldir. Bunu aksi şekilde mütalaa etmek müm
kün değildir. 

Esasen, sanırım hepimizin amacı da birdir. Ne 
istiyoruz biz; biz öyle bir üniversite istiyoruz ki, bu 
üniversite Atatürk ilkeleri doğrultusunda, memleke
tin gerçeklerine, ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda, 
güvenlik içinde, teknolojiye bilime tamamen uygun, 
objektif bir değerlendirme içinde eğitim ve öğretim 
yapsın ve çocuklarımızı vatana ideallerimizdeki gibi 
yetiştirsin, emanet etsin, sevk etsin. 

Görüş bu olunca ve bu görüşte birleşi linçe me-» 
selenin çözümü daha kolay olur. Yalnız, bir noktayı 
izninizle belirterek konuya girmek istiyorum. Bu, be
nim sadece kişisel inancım değildir, bu doğrultuda 
olan ve üniversitelerde görev ifa edenlerin büyük bir 
çoğunluğunun benimsediği bir görüştür. Bana göre, 
bir hoca ki dersaneyi bir mabet ve dersi de bir iba
det olarak görmektedir ve davranışlarını buna göre 
ayarlamaktadır; işte o hoca, eli öpülecek hocadır, 
saygı gösterilecek hocadır, aranılacak hocadır. 

Acaba, üniversitelerimizde bu tarzda hocalar yok 
mudur ve bunların nispeti nedir. Her toplumda, her 
kurumda rastlanılan bazı aksak davranışların sahip
leri elbette üniversitede çıkacaktır ve çıkmıştır; ama 
bununla bütün üniversiteyi kötülemek ve onu teme
linden yıkmaya kalkmak, acaba doğru mudur? Aca
ba, biraz önce sayın arkadaşlarımın belirttikleri gibi, 
anarşik olaylar, güvensizlik durumu sadece üniversi
telerde mi mevcuttu?.. Devletin 12 Eylül'den önceki 
durumunu bütün kurumlarıyla hatırlamaya kalkacak 
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olursak, üniversitelerin bunlardan daha ileri bir du
rumu mu vardı, tutumu mu vardı?.. Meseleyi sanırım 
bu şekilde yanlı değerlendirmelerle çözmek müm
kün değildir. 

Bu itibarla ben, daha açık, daha samimi, kusuru
muzu da rahatlıkla dile getirmek suretiyle konuya 
girmek ıistiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, 10 tane önerge 
var. Her önerge üzerinde de konuşacağınıza göre, 
fazla yorulmamanız için özetlemenizi rica edeceğim. 

ANAYASA KOMÎSYONU ADINA FEYZt 
FEYZİOĞLU — Efendim, izin verirseniz, bu önerge 
üzerinde yeterince konuşayım, diğerleri üzerinde çok 
kısa cevaplarla yetineceğim. Çünkü, bu önergedeki 
hususların büyük bir kısmı, diğer önergelerde de esa
sen mevcuttur, onlar da cevaplandırılmış olacaktır. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim, devam 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 
FEYZÎOĞLU — Muhterem arkadaşlar; 

Bir üniversite öğretim üyesi, kişisel eğilimi ne 
olursa olsun, kürsüye çıktığında sadece ilmin, ve der
sinin konusunun diliyle konuşmalı, politikayı kürsü
ye sıçratmamağıdır. Üniversite öğretim üyesinin say 
gınlığı ve etkinliği davranışlarıyla, dersleri ve eserle
riyle ölçülür. Üniversite kürsüsü politik amaçlant» 
ve eğilimlerin vasıtası olamaz. Fakat bunun yan
sıra, siyasî iktidarlar da üniversite kürsüsünden sa
dece kendi sempatizanlarının, kendi mutemetlerimin 
sesinin yükseimesinıi isteyemez. Başka bir ifadeyle 
üniversite öğretim üyelerinin kendi eğilimleri doğ
rultusunda hareket etmelerini bekleyemez. Onların 
objektif bir bilim adamı kişiliğiyle yaptığı eleştirilere 
de saygı gösterir, değer verir. /Bence üniversitelerle il
gili olarak Anayasada yer alacak hükmün temelin
de işte bu esas yatar ve bu bir an dahi gözlerden 
uzak tutulmamak gerekir. 

öğretmen, çok vakit öğrencisi açısından örnek 
bir kişidir. Öğrenci, onun gibi olmak, onun gibi ko
nuşmak, onun gibi anlatmak, düşünmek, bilmek is
ter. Bunun için de, öğrencinin doğru yoldan gitme
sinde de, doğru yoldan sapmasında da öğretmenin 
etkisi büyüktür. Bunu inkâr etmek, gerçekleri inkâr 
etmek olur. Fakat öyle bir öğretmen arıyoruz ki, öy
le bir öğretim üyesi arıyoruz ki, o kişiliğini 'birta
kım kimselerin takdirlerine göre ayarlamak duru
munda bırakılmayacaktır. Sesini sadece bilimin, tek
nolojinin gereklerine uygun olarak yükseltecek, ica
bında memleket meselelerini eleştirecek ve o eleştiri-
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ler sırasında iktidarın hiç de hoşuna gitmeyeceği nite
likte olabilecektir. Eğer, bu tarz eleştirileri yapıyor 
diye o üniversite öğretim üyesinin görevine son veril
mek yoluna gidilirse, Bakanlık emrine alınmak iste
nilirse yahutta daha başka yoldan tecziyesi yoluna 
gidilmek tercih edilirse, işte o zaman üniversite, üni
versite olmaktan çıkar, üniversite öğretim üyesi de 
kişiliğini kaybeder. Bir süre sonra bakarsınız ki, o 
üniversite bir sessizler dünyası haline girmiştir, o 
üniversite öğretim üyeleri de ürkek, suskun birer bi
lim adamı sıfatını taşımak durumuna düşmüştür. Biz, 
Anayasa Tasarımızın 165 inci maddesindeki hü
kümleri koyarken, meseleyi bu temel noktasından 
ele aldık ve bunun her hal ve kârda ihlal ve ihmal 
edilemeyeceği görüşünden hareket ettik. 

Evet, üniversitede de anarşik hareketler olmuş
tur; ama bunun bilimsel özerklikle mutlak bir bağ
lantısını nasıl kurabiliyoruz?. Anarşiyi önlemek dev
letin görevidir. Devlet hangi kurumumuzdaki anar
şiyi önleyebilmiştir ki, (12 Eylül'den önce) üniversi-
tedekileri önlemiş duruma girsin?.. «Üniversiteye po
lis giremez» diyorlardı. Hayır, (12 Eylül'den önceki
leri konuşuyorum) üniversiteye polis de çağrılmıştır. 
Hatta ilk olarak, bunu gururla söylebilirim, bizim 
o zaman fakültemizin Dekanı olan şimdiki Anaya
sa ^Komisyonumuzun Başkanı Sayın Aldıkaçtı bunu 
cesaretle istemiştir. Bunu bir hakşinaslık olarak dile 
getirmek isterim. Gelen polisler ne yapmıştır, -mese
le orada? Bir Pol-Oer, bir Pol-Bir ayrımı içinde orada 
acaba kendisinden beklenen görevi yapmış mıdır?. 
Ben, gözlerimin önünde üniversiteye gitmek üzere 
evinden çıkan ve otomobiline binerken yaylım ateşi
ne tutulan, sonunda da başında şapkası, elinde çan
tası, göğsü kanlar içinde oracıkta can veren bir öğ
retim üyesinin hayalini bâlâ silemiyorum. Üniversite 
üyeleri bu uğurda kaç tane can vermiştir, acaba (ha
tırlıyor muyuz?.. Meseleyi bütünüyle ele almak la
zım. Bu itibarla, anarşi olmuştur, anarşiye sebep üni
versitenin kurumlandır, hocalarıdır şeklindeki bir 
hüküm sanırım isabetli ve insaflı olmayacaktır. 

Neden anarşi evvela üniversiteyi seçti?.. (Bunun se
bebi gayet açıktı. Çünkü kelimenin tam anlamıyla 
orada kanı kaynayan kimseler vardı ve birçok im
kânsızlıklar içinde öğrenimlerini sürdürmek mecbu
riyetinde bulunan gençler vardı. Onlar kolaylıkla el
de edilebilirdi, kolaylıkla bir yana çekilebilirdi ve çe
kildiler de. 

Sonra ne oldu?.. Üniversite, anarşik eylemleri dü
zenleyenlerin artık pek iltifat etmeyeceği bir alan ha
line girdi; bıraktılar, dışarıya çıktılar, anarşiyi dışarı-
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da sürdürdüler. Binaenaleyh, dışarıya çıktıktan son
raki üniversite öğretim üyeleriyle, anarşinin içinde 
kaldıkları sıradaki öğretim üyeleri farklı kişiler değil
di ki, aynı kimselerdi. Meseleyi onlara yıkmak bu ba
kımdan da isabetli değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bilimsel özerklik ile hâkimlerin hâkimlik temi

natı ilkesi arasında ben çok yakınlık görmekteyim. 
Daha iki gün önce adalet yılının açılışı dolayısiyle 
Yargıtay Birinci (Başkanı Sayın Turhan'ın konuşma
sını okuduk ve dinledik. Ne diyordu Sayın Turhan: 
«Hâkimlerin bağımsızlığı atama işlemiyle başlar, ör
neğin; eğer atamayı yürütme yapıyorsa, hâkim, ter
cihlerini kendisi için kullanan mutemet adam olur. 
yine yürütme organı hâkimi emekliye ayırabiliyorsa, 
yerini değiştirebiliyorsa, ceza verebiliyorsa, hâkim 
baskı altında tutulabiliyor demektir. Bu gibi durum
larda hâkimin bağımsızlığından söz edilemez. Hâki
mi güvenceden ve bağımsızlıktan yoksun kılmak, gü
venceyi zeddeyeoek, bağımsızlığı giderecek hüküm
leri getirmek, güvenceyi ve bağımsızlığı kötüye kulla
nan tek-tük hâkimin varlığına katlanmaktan çok da
ha sakıncalı ve hatta tehlikelidir.» 

Şimdi, üniversitelere bu esastan bakalım. Lüzum 
ve varlığında bütün arkadaşların ittifak halinde bu
lundukları bilimsel özerklik acaba nasıl gerçekleşe
bilir ve bilimsel özerklik gerçek anlamıyla ne zaman 
varsayılabilir? 

Arkadaşlar, üniversite öğretim üye ve yardımcı
larının serbestçe araştırma ve yayım yapabilecekleri-
rinin sadece Anayasa metninde ifade edilmesiyle ye
tinmek, bilimsel özerkliği gerçekleştirmeye 'kafi değil
dir. Eğer, bir ülkede üniversiteler kendi yöneticileri
ni kendileri seçemiyorlarsa, eğer akademik bir un
van veya öğretim üyeliği için gerekli şartları kendile
ri belirleyip, adayların bilimsel erk'e sahip olup ol
madıklarını kendileri değerlendiremiyorlarsa, eğer 
mensuplarının tayininde, terfiinde, denetlenmesinde 
sadece bir merkezî kurulun hâkimiyeti baskın du-
rumdaysa; bilimsel özerklik bir hukuk normu haline 
getirilmiş, hatta biraz önce söylediğim gibi, Anaya
sada ifade edilmiş olsa bile, o ülkedeki üniversiteler
de gerçek anlamıyla bilimsel özerklikten söz edile
mez. 

ıBu itibarla arkadaşlar, bilimsel özerkliğin şartları
nı mutlaka üniversitelerin ilgili maddesinde muhafa-ı 
za etmek lazımdır. 

Şimdi, Yüksek öğretim Kurumuna ve onun (Ka
nununa geliyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir küçük hatır
latmada bulunmak istiyorum. Bakın, sabahtan beri 
biz bu saate kadar ancak 5 madde görüşebildik. Daha 
bugün 13 maddeyi görüşeceğiz. Sabaha kadar çalış
mamız gerekecek; buna sayın üyeler tahammül ede
mezler. O bakımdan çok rica ediyorum, mümkün
se... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Hayhay efendim, kısa keseceğim. 

Şimdi efendim; Yüksek Öğretim Kurumu bugün 
öyle yetkilerle teçhiz edilmiştir ki, biraz önce sayın 
arkadaşlarımızdan birisi ifade ettiler, herhangi bir se
bep dahi göstermeye ihtiyaç kalmaksızın tayin etti
ği rektörü de, dekanı da görevden alabiliyor. Bunun
la da kalmıyor; değiştirilen 7 nci maddesine göre, öğ
retim üyelerinin de görevlerini yerine getirmekte ye
tersizliği hususu takdirlerine tamamen bırakılmış ve 
yetersiz görülenler görevlerinden alınmak yetkisiyle 
teçhiz edilmiştir bu (Kurum. Böyle bir Kurumun, bu 
çalışma tarzı ve temposu içinde bir üniversitede bi
limsel özerkliğin varlığından bahsetmeye imkân var 
mıdır? Hepiniz hatırlayacaksınız, eskiden emekliye 
ayrılma bakımından, Emeklilik Kanununun bir 39 
uncu maddesi vardı meşhur, «Görülen lüzum üze
rine emekliye ayrılmıştır..» Şimdi, hiçbir memurda 
dahi sözkonusu olmayan bu imkân, bugün üniversi
teler için mevcuttur. «Görülen lüzum üzerine..» Ki
min göreceği lüzum üzerine? YÖK'ün. Kimin? Da
ha açık konuşayım; YÖK'ün Başkanının göreceği lü
zum üzerine bir üniversite üyesi görevinden, hem 
de yetersizliği sebebiyle uzaklaştırılabilecektir. Bu 
bakımdan meseleyi sadece YÖK'ün halledeceği şe
kilde düşünmek, bizi çok yanılgılara iter. 

Maruzatımı daha fazla uzatmak istemiyorum; 
çünkü yoruldunuz, ben de sizi daha fazla işgal et
mekten çekiniyorum. Sadece şunu söyleyeceğim: 

YÖK ile mesele halledilmez. YÖK'ün Anayasa
ya isim olarak konulması da caiz değildir., Nihayet 
o özel bir IKanundur, diğer bütün Anayasa maddele
rinde olduğu gibi, özel kanununa yollama yapılır. 
IBu özel kanun bugün YÖK'tür, yarın bir başkası ola
bilir; ama her değişiklik bir Anayasa değişikliğini 
gerektirmez. IBu, bu kadar açık ve basittir ve Anaya
sal sistemimize de uygundur. 

O nedenle biz 1165 inci maddede bütün bu husus
ların kanunla düzenleneceğini ifade etmiş bulunuyo
ruz. Bu kanunla düzenlenme elbette belirtilen pren
siplerin kanunda yer almasıyla mümkün olacaktır; 
ama tekrar arz ediyorum, bunun ismen Yüksek öğ-
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retim Kurumu ve Kanunu şeklinde yer alması, arz 
ettiğim sebepler nedeniyle büyük sakıncalar doğurur 
ve her halükarda isabetli bir çözüm yolu olmaz. 

Bu nedenle bundan önce görüşen arkadaşların gö
rüşlerine de katılamıyoruz ve önergeye de katılmak 
imkânını bulamıyoruz. 

Bizim, belki diğer önergelerden sonra, ifade ede
ceğimiz başka hususlar da olacaktır, onları da sıra
sı geldiğinde arz edeceğim, Beni dinlediğiniz için te
şekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Feyzioğlu. 
BEŞİR HAMİTOĞULLAIRI — Benim sorum 

cevaplandırılmadı efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 3 sa

yın üyeye soru sorma, Genel Kurulun kararına.. 
TURHAN GÜVEN — Söz istiyorum Sayın Baş

kanım. 
IBAŞKAN — Sayın Güven, sizden evvel isteyen

ler var; Sayın Akkılıç, ISayın Alpaslan ve ISayın Ba-
naz istediler. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, bir ko
nuyu açıklamak istiyorum, müsaade eder inisiniz? 

BAŞKAN — IMüsaade edin şu soruları soralım. 
Sayın 'Akkılıç... 
TURHAN GÜVEN — Lehte ve aleyhte konuş

malarda, iki aleyhte, bir lehte konuşma oldu. Lüt
fedip Başkanlık Divanı bir lehte konuşma imkânı da
ha verebilirler mi? Onu soracaktım. 

BAŞKAN — Sayın Güven, çok rica ediyorum. 
Bakın, bir temenni, bir tavsiye kararı diyelim; bir leh
te, bir aleyhte olursa Genel Kurul daha memnun 
olur. O bakımdan iki aleyhte, bir lehte konuşuldu. 
Aleyhte ve lehte konuşmalar bittikten sonra Sayın 
Komisyon sözcüsü açıklamasını yaptı. Şimdi soru so
rulacak, çok rica edeyim Sayın Güven, çok teşekkür 
ederim. 

ISayın Akkılıç çok kısa rica ediyorum. 

MAHMUT AKKILIÇ — Tabiî efendim. 
2547 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde 

«30 Haziran 1982'ye kadar eski mevzuata göre do
çent ya da profesör olanlara bu unvanlar verilir ve 
özlük hakları saklıdır.» der. Bugüne kadar yüzlerce 
ve yüzlerce doçent ve profesör oldukları halde, öz
lük hakları verilmeyenler var mıdır? Bunlar ne pro
fesör, ne doçent, ne doçent, ne asistandırlar arada 
kalmış kimseler midir? Acaba bu konuda bilgileri 
var mıdır? Onu rica edecektim. 

'BAŞKAN — Efendim, bir de Sayın Alpaslan'a 
soru sorma imkânı vereceğim. 

I Sayın Hamitoğulları daha evvel sordukları için, 
bu önerge ile ilgili 3 soru bu şekilde sorulmuş oluyor. 
Bu yüzden başka üyeye söz veremeyeceğim efendim. 

TEVFIK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Komisyon sözcüsünün bu kadar güzel izahatın
dan sonra soru sormak zor; fakat zabıtlarda bir dü-

I zeltme için soruyorum. 
Üniversiteye her yıl ne kadar Öğrencimizin mü-

I racaat ettiği, onların üniversite kaplarından döndü-
I ğu, bunların da yüzbinleri aştığı ve bundan sonra da 
I yükseleceği hepimizin malumu. 
I Bu bakımdan acaba Yüksek Öğretim Kurumu 

kendi arzusu veya kendisini tatmin için mi, yoksa 
I ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mı üni-
j versitenin kontenjanını artırmıştır? Birinci sorum bu. 
I Muhakkak ki, bu Yüce 'Meclis ve ülkemizdeki bir 
I çok kimse, üniversiteye ve üniversite öğretim üyele-
I rine çok şey borçludur. Acaba, yine Yüksek öğretim 

Kurumu üniversitelerde hiçbir araştırma yapmadan 
I mı bu kapasiteyi artırmıştır, yoksa sorarak ve bir 
I araştırma yaparak mı bu kapasiteyi artırmıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu lütfen iki Sayın 

üyenin sorularını cevaplandırın. 
ANAYASA KOMtSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Efendim, evvela Sayın Alpaslan 
I paşadan başlayayım. 
I Bir söz vardır; «Yarım hekim candan, yarım ho-
I ca da dinden eder» derler. Gayet tabiîdir ki, YÖK 
I birtakım araştırmalar yaparak kontenjanı artırmak 
I yoluna gitmiştir; ama acaba bu araştırmalar tatmin

kâr sonuçlar vermiş midir? Bunu kesinlikle bilme-
I den bu sorunun cevabını da vermeye imkân yoktur; 

Ama şunu ben ifade edeyim: Birçok üniversiteler 
i vardır ki, laboratuvarlarıyla diğer imkânlarıyla sınırlı 
I bir sayıda öğretim yapma imkânı verir, öğrenci al-
I ma imkânı verir. IBunların üstüne üstüne talebe aldı-
I ğmız takdirde belki de 100 kişi mükemmel bir şekil

de çıkmak imkânına sahip iken, bu sefer o 100 kişi 
I de dahil olmak üzere 200 kişi bütünüyle yarım bir 

bilgiyle çıkmak durumuna düşebilirler. İBu şüphesiz 
bir zaruretin neticesidir; ama biraz evvel söylediğim 

I gibi, tüniversiter çalışmayla, üniversitenin esas fonk-
I siyonuyla tam manasıyla bağdaşır değildir. Avrupa 

memleketlerinde bir hocaya kaç üniversite düştüğü
nü düşünmek lazım. Biz bir üniversiter mesai yapı
yoruz, bir lise çalışması, lise sistemi içinde değiliz. 
Tek kitap, tek hoca, tek sistem hiçbir zaman üniver-

I siter mesai ile bağdaşamaz. Meseleyi bu açıdan ele 
1 almak lazım. 
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Sayın Akkılıç'ın soruları, tamamen kendilerinin 
de bildikleri gibi maalesef gerçekleşmemiş durum
dadır benim bildiğim kadarıyla ama sayısını söyleye
bilecek imkânda değilim ve işin bir başka ilginç yö
nü de, yeni açılan üniversiteler dolayısıyla da mese
la daha dün profesör olmuş bir arkadaşın hemen de
kanlığa getirilme imkânı gibi durumlarla da karşıla
şıldığını biliyoruz. 

Bunlar YÖK'ün faaliyetleridir. Bizi burada ilgi
lendiren hususlar değildir. Biz üniversiteyi düşünü
yoruz ve üniversitelere ilişkin bir maddeyi düzenli
yoruz. Yalnız, YöttCle ilgili şu sorular bir gerçeği or
taya koyuyor. Üniversitelerle ilgili olan bir maddede 
bu şekilde henüz bir tecrübe devresinde olan, bizzat 
Devlet (Başkanımızın dahi «Henüz tecrübe safhasın
dadır, eksiklikleri düzeltilebilir. Bu itibarla, hele bir 
uygulamaya geçelim.» dediği bir müesseseyi derhal 
anayasal bir müessese durumuna getirmek isabetli 
olmaz. Mesele bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. ASİM İĞNECİLER — Usul hakkında Sayın 

Başkanım... 
BAŞKAN — Evet, usul bakında buyurun Sayın 

İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — -Efendim, çok önem

li bir konuyu görüştüğümüz muhakkak. 27 tane üni
versitenin rektörünün beyanatı, sorusu var. («Bizde 
de var» sesleri) Sayın arkadaşlarda da var. Eğer Ge
nel Kurul müsaade ederse bununla ilgili bir soru so
ralım. İstirham ediyorum. 

İBAŞKAN — Efendim, bakınız, bundan sonraki 
önergelerde soru sormak hakkınız vaç. 

A. ASIM 'İĞNECİLER — Ama önerge oylana
cak, Sayın Baysal'ın önergesi.. 

BAŞIKAN — Efendim, müsaade buyurun. Şim
di, bundan bir saat evvel bir karar aldınız. Üç sayın 
üyenin soru sorma hakkını o üç üyeye verdiniz. Şim
di bunu bozmayalım lütfen. Diğer önergeler de var. 
O önergelerin hemen hepsi bu önerge içinde bulunan 
birçok konulan ihtiva ediyor. O itibarla, o önergeler 
görüşülürken soru sorma imkânı var. 

A. ASİM İĞNECİLER — O zaman önergeleri 
birleştirin, şimdi oylayalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, rica edeyim Sa
yın İğneciler. 

Sayın Feyzioğlu, bitti mi efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU— Bitti efendim. 
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BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hayır efendim, 
Sayın »Başkanım.. 

BAŞKAN — (Bitti. Çok teşekkür ederim. Bu öner
geye katılıyor musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, sorunuzu sor
dunuz, Sayın Sözcü geniş bir açıklama yaptı. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Özür dilerim. 
cevaplanmadı.... 

BAŞKAN — Lütfen o geniş açıklama içinden 
kendi sorunuzun oevabını kendiniz seçin, bulun. Çok 
rica edeyim. 

Değerli üyeler; 
önergeye Sayın Anayasa Komisyonu katılmıyor. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın Recep Meriç, Sayın Dal, Sayın Gökçe ve 
arkadaşlarınım önergeleri. 

Bu önerge üzerinde kim açıklama yapacak?.. 
RECEP MERİÇ — Sayın Başkan, önergemizin 

açıklamasını Sayın Dal yapacak. 
BAŞKAN — Sayın Dal'a veriyorsunuz. 
Buyurun Sayın Dal. 
Sayın Parlak'ın bir şeyi var; «Bsnim önergem de 

bu önergeyle beraber görüşülebilir» şeklinde. 
EVLİYA PARLAK — Lehinde söz verirseniz 

Sayın (Başkanım. 
BAŞKAN — Lehte veririm tabiî efendim. 

(K0MAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri, 

Anayasa Tasarısının çok önemli bir maddesini ele 
almış bulunuyoruz. 'Bu madde Komisyonumuzda çok 
zayrf bir çoğunlukla bu halde düzenlenmiştir. Ben 
bir öğretim üyesi olarak bu maddenin aleyhinde ko
nuşmuş olmamdan dolayı kendimi şanssız kabul edi
yorum; ama bütün amacım doğrunun, gerçeğin, Tür
kiye gerçeklerine uygun olanın ortaya çıkmasıdır ve 
burada sadece kendi adıma konuşmuyorum, Ko
misyon üyelerimizden Sayın Meriç, Sayın Alpaslan, 
Sayın IKavalalı, Sayın Yazar da bu önergede imzası 
bulunan arkadaşlarımızdır ve diğer arkadaşlarımız da 
vardır. 

Sayın Arkadaşım ve Komisyonun bu madde do
layısıyla sözcülüğünü yapan Feyzioğlu'nun açıklama
larını dinledik. Saym Feyzioğlu arkadaşım Bütçe ka
panışı dolayısıyla bir konuşma yapmıştı, bana o ko
nuşmayı hatırlattılar. Orada hayalindeki bir ülke-
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den bahsetmişti. Sayın Feyzioğlu, hâlâ o hayalindeki 
ülkede gezmektedir ve burada ortaya koyduğu ideal 
üniversite ile o hayalindeki üniversiteyi hâlâ canlan
dırmaktadır. Bizse gerçekleri arıyoruz. Bu ülkenin 
ihtiyaçlarına cevap veren bir üniversiteyi arıyoruz ve 
bu nedenle bugün bu kürsüde bulunuyorum. Doğru 
ve gerçek, Türkiye'nin ihtiyaçlarına hangi üniversi
te cevap verecekse değerli arkadaşlarım; onu araştı
ralım, onu bulalım. 

Evvela bilim, bilimsel özerklik, kısaca bu kavram
lar üzerinde durmak istiyorum. 

'Bilim, rahat bir ortam ister, bir çalışma ortamı 
ister. Huzur ister. Bir taraftan öğretmede serbesti is
ter, bir taraftan öğrenmede serbesti ister. Bilime 
bunları sağlamak lazımdır, ötedjn beri bilimsel 
özerklikten söz edilmektedir. Bilimsel özerklik, bu 
serbestilerin sağlandığı yerde baskısız, tazyiksiz ve 
düşüncesini rahatlıkla ortaya koyabilen, yayabilen, 
araştırabilen bir ortaım ile sağlanan çalışma tarzıdır. 
Bilim, hiçbir şekilde kıskanç değildir, herkese açıktır. 
Bilimsel özerkliğin de bu özellikleri taşıması gerekir. 

Evet, bütün bu yönleri ile Sayın Feyzioğlu'nun ha
yalindeki ülkedeki bilimsellik bu özellikleri taşımakta
dır; fakat maalesef 1961 Anayasasının 120 nci mad
desinde getirilen «Üniversite özerkliği» ile bunun hiç
bir ilgisi yoktur. Eğer olsaydı Türkiye bugün bu de
receye gelmiş olmazdı. 

BAŞKAN — Sayın Dal, süreniz dolmuştur efen
dim; lütfen bağlayın. 

KEMAL DAL — Evet, biz bu düzenlemeye şu 
nedenle karşı çıktık : 1961 Anayasasının yapmış ol
duğu düzenlemede üniversiteler yürütme organının 
karşısında, yürütme organının asıl fonksiyonu olan 
kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile il
gili görevlerinin yerine getirilmesine engel olmakta
dır. Üniversite özerkliği bu değildir. Dünyanın her 
tarafında üniversite vardır ve dünyanın her tarafın
da üniversite özerkliği vardır. Üniversite özerkliği, ken
di organları eliyle öğretim üyelerinin mutlak surette 
bir yerden bir yere görevlendirilmesi değildir. Üniversi
te özerkliği, bilim adamına çalışma serbestisi tanı
maktır. 

Üniversite özerkliği, Türkiye'nin irikıyım üniver
sitelerine sadece ilim yapma inhisarı sağlamak değil
dir. Ankara ve İstanbul'daki üniversiteler ilmi kendi 
inhisarına almışlardır; orayı âdeta Bizans haline ge
tirmişlerdir, orayı âdeta eski kilise haline getirmişler
dir. Bilim sadece orada vardır, onun dışına çıkmaz. 

Biz böyle üniversite özerkliği istemiyoruz. Dünya
nın her tarafında özerklik vardır. 

BAŞKAN — Sayın Dal, lütfen toparlar mısınız?.. 
KEMAL DAL — Fransa'da Edgarfor Kanunu

nun yaptığı Üniversitev Reformu Kanunu birer birer 
üniversitede, fakültelerde okutulacak dersleri tayin 
etmiştir. Üniversite programları yaz-boz tahtası değil
dir. Ayrıca seçim yoluyla gelen üniversite öğretim üye
leri ile kurulan organlar maalesef bu anarşi ortamında 
olayların üzerine gidememişlerdir; gerekli kararlan 
alamamışlardır. 

Yönetim kurulları anarşiye karışan öğrenci hakkın
da gerekli disiplin kararını alamamıştır, anarşiye des
tek olan öğretim üyesi hakkında da disiplin kararı 
alamamıştır. Biz böyle üniversite özerkliği istemiyo
ruz. Bizim getirdiğimiz düzenlemede kanuna bilimsel 
özerkliği sağlayacak şekilde bir esneklik vermiş bu
lunuyoruz. Bunda mutlaka YÖK isminin bulunması 
şart değildir. Kanun ne şekilde özerklik vermek is
tiyorsa o şekilde özerklik verir; fakat bu hiçbir za
man bir idarî muhtariyet, idarî özerklik değildir. Dev
letin karşısına organları ile çıkan bir idarî özerklik 
değildir. 

Arkadaşlarımızın verdiği önergelerin birçoğu bi
zimle aynı paraleldedir. 

Kabulünü rica ederim, teşekkürlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Bu önergenin lehinde konuşmak üzere buyurun 

Sayın Parlak. 

(EVLİYA PARLAK — Sayın Basjkam, Danışma 
MedMniın değerli üyeleri; 

Anayasa Tasarısının tümü üzerinde yaptığım gö
rüşmelerde dte, Anayasa Tasıarmızıtı bu 165 ind 
maddesiınün Anayasa Tasarısında hâkim olan felse
fenin dışıınd'a bâr dçerüfc ihtiva ettiğini' arz etmiştim.: 
Çünkü Ü2 Eylül öncesindeki olaylardan bütün ku-
rumilar, dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler 
hatta basm ve siyasî partiler sorumlu görülmüş ve 
bunlar 'için bir daha aynı noktaya gelmemek üzere 
yeni kısıtlamaHar ve düzenlemeler getidtaiş olduğu 
hailde, 1971 değişikliğini de daha tileri bir safhaya 
alan, çok gizil diyebileceğim bliır idarî özerkliği ihti
va eden dildi fıkra; (ki biri üçüncü fıkra; «Üniversite
ler kendileri tarafımdan seçilen organları eliyle yö
netilir» denMyor. 1971 değişikliğinde ise, «Üniver
siteler devletin gözetimi ve denetimi autunda, kendileri 
taraflından seçilen organları eliyle yönettir.» deni
liyordu. Buradaki «Devletin gözetimi ve denetimli 
altında* denilen kısım fıkradan çıkarılmıştır. 
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Şimdi Sayın Meriç ve Dal hocaırnızın verdilkılıerli 
önergede ve benim önergemde, 'arz ettiğini 3 üncü 
ve 4 üncü fıllcrailıaır çıkarılmış. Bu konu, «Kanunla 
düzenlenir.» şeklinde ibiır önerge vermelerdik. 

Onun için 'ben 'Sayın Başkanlıktan, kendi öner
gemin de bu amaca yönelik olduğu (için, birleştidl-
ımesıinıi aırz ettim ve kabul buyurdular. 

iŞiımdi, 1971 değişiklliğMn çok ilerisine geçen ilki 
fıkra çıkarıldıktan sonra «kanonla düzenlenımesiiı» 
demek, gelecekte, demin d© arz etniğim gibi, bugün
kü YÖK yerine başka 'idarî özerklikler veya başka 
türlü bir lidare söz konusu olabilecektir. Aksi halde 
eğer bizzat belirli 'bir kurumun dsmii zilkredlilimse, 
Anayasa değişikliği yapılmadığı sürece o kurum üze
rinde bir tasarruf yapılması hiçbir idarî makamın 
yetkisi olamayacaktır. Dolayısıyla, demıin de arz et
tiğini gibi, 1961 - 1971 arasındaki duruma düşebili
riz. 

Onun 'için Sayım Recep Meriç ve Kemal Dal ho
camızın verdiklerli önergede yeni getMlen «(Bilimsel 
özdrklilk, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldur-
maz» ilavesiyle birilikte mevcut tasarının bininci fık
rası lifte liklinci fıkrası ıbiırleştirillnniş, onun ötesinde 
beşinci fıkra, son Ifılkıra olarak düzenlenmıiştir. Üç ve 
dördüncü fılkra kaldırıldıktan sonra, «Yönetim ka
nunla düzenlenir» ifadesi yer aldıktan sonra, bir 
başka soruna konu olan (taşradaki öğretim üye ve 
yardıımcılların temıinlinde güçlük çekilen üniversitelere 
öğretim üye ve yardımcılarının görevlendirilmesi ye
rine, tayin ve nalfcüerıi söz konusu olabilecek bir ifa
de kazandrimııştır. 

Bugüne kadar böyle bir ftfade ve böyle bir yön
tem uygulanmadığı içtin, Elâzığ'daki, Diyarbakır'daki, 
Vandalki veya Trabzon'daki üniıversiıtelere veya yüksek
okullara günü biriliğine uçakla gidip gelen veya bir 
aylık ders süresini iki güne toplayan programların 
uygulanmasına son verilecek, öğretim üye ve yar-
dıımcıllaırı nakil edilebilecek, tayin edilebilecek ve 'ih
tiyaç hissedilen bölgelere de dolayısıyla bu öğretim 
üyeleri gönderilecek bir değişikliği içermektedir. 

'BAŞKAN — Sayın Parlak, süreniz dolmuştur/ 
EVLİYA PARLAK — Topluyorum efendim. 
Bu açıklamalar doğrultusunda, bu önergenin dik

kate ataarak Anayasa Komıisyonıumuzun, Anayasa 
Tasarısında söz konusu olan felsefeye uygun1 olarak 
üçüncü ve dördüncü fıkranın yerine Sayın Dal bo
camızın hazırîomıış 'Oldukları bu metnıi kabul buyur-
mnaîarınıı Yüce Genel Kurulun bilgisine arz eder, say
gılar sunarım,: 
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BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Parlak. 
Sayın Hazer, bir sorunuz vardı, buyurun. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, yeni bir 

Anayasa yapiiyoruz. İfratla tefrit arasındaki fasit 
daireden çıkmadıkça salim bir neticeye varılmaya* 
oağı ortadadır, 

Ben Sayın Komisyondan, bu gerçeği de dikkate 
alarak bir hususu öğrenmek istiyorum-

Bilimsel özerklikle tayin şekli arasında bir Iiş« 
ki Ikurmıak bizi bir sonuca götürür mü? Götürme
yeceği ortadadır. Acaba, bir Komisyonun iki üyesinin 
ayrı ayrı görüşünün olduğu böyle bir konuda te
lif edici yeni bir düzenlemeye taraftar olarak bu ko
nuşmaları soruşturmayı arzu ederler imi? 

Teşekkür edenim* 
BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Sayın Kurcan buyurun, siz de sorunuzu sorun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Sayın Feyzioğlu bir hususta; «Bir kanun henüz 

daha tartışma konusu iken Anayasada ismen zikre
dilmesi bir misalle dahi gösterilemez. Böyle bir şey 
olamaz.» dediler. Ben iki hususta, kendilerinin bu 
açıklamaları karşısında sual sormak istiyorum. 

Anayasamızın, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu hakkındaki 196 ncı maddesinde bahis konusu 
olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, daha ön
ce Anayasada yer almış mıydı?.. Yalnız sonradan 
çıkmış bir kanunda yer almıştır ve burada da ismen 
Kurul zikredilmiştir. 

İkincisi; YÖK Kanunu hakkında, Anayasa Dü
zeni Hakkındaki Kanunu ve gerekçesini düşünmek 
gerekir. Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun ince
lendiği takdirde görülecektir ki, «Millî Güvenlik 
Konseyinin bildiri ve kararlarında yer alan ve ala
cak olan hükümlerle, Konseyce kabul edilerek ya
yımlanan ve yayımlanacak olan kanunların 9 Tem
muz 1961 tarihli ve 334' sayılı Anayasa hükümleri
ne uymayanları, Anayasa değişikliği olarak ve yü
rürlükteki kanunlara uymayanları da kanun deği
şikliği olarak yayımlandıkları tarihte veya metinler
de gösterilen tarihlerde yürürlüğe girer.» denmekte
dir. Bu hususta ne düşünüyor Sayın Komisyonumuz 
onu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, aziz arkadaşlar; 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun, YÖK 

ile bir kıyaslaması yapılamaz. Onunla, bizim bilgi
mize göre, bu şekilde bir tartışması söz konusu ol-
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muştur; oturmuş bir müessesedir. Bu itibarla bu
nunla YÖK arasında bir kıyaslama yapmak ve ona 
göre bir hüküm vermek caiz değildir. 

öbür konuya gelince : O sadece YÖK'e münha
sır telakki edilemez. O zaman, yeni Anayasa Ta
sarısındaki bütün hükümlerin o açıdan ele alınması 
icabederdi. Halbuki biz yepyeni bir Anayasa yapıyo
ruz. O itibarla, onlarla bir bağlantı kurmak zorun-
luğu içinde değiliz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu iki önergeye Anayasa Komisyonu katılıyor 

mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 

FEYZtOGLU — Efendim, dikkate alınmak üzere 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Anayasa Komisyo
nu dikkate alınmasını kabul ediyorlar. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sıra, Sayın Sağışman ve Sayın öztürk'ün öner
gelerinde. 

Açıklama yapmak üzere buyurun Sayın Sağış
man. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Üniversitelerin çeşitli tenkit ve müdafaalarını din
ledim. Maalesef tenkitleri yapan birçok arkadaşları
mın da Kurulu terkedip gittiklerini görmekten üzün
tü duyuyorum. 

Muhakkak ki, üniversite anlayışı, dünyada tektir 
ve o da Anayasa Taslağında getirilendir. Ama, her 
memleketin de kendine uygun bazı şartlarına göre 
değişmesi icabedebilir. Bendeniz, 2547 sayılı Kanu
nun mevcut olması muvacehesinde, bu Anayasa mad
desinin daha şimdiden Anayasaya aykırı bir durum 
arz etmesi dolayısıyla, onta bir çözüm olan üniversite
ler hakkındaki önerimi getirmiş bulunuyorum. 

Bunda, üniversitelerin birinci paragrafı aynen kal
maktadır, ki, bütün hepsinde var. 

ikinci paragraf- gene hepsinde vardır. 
Üçüncü bir paragraf, üniversitelerin görevleridir. 

Bu görevleri de şu şekilde müsaade ederseniz söylü
yorum ki, «Üniversiteler, Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan 
gücü yetiştirmek maksadı ile çağdaş eğitim, öğretim 
ve araştırma yapan çeşitli birimlerden oluşur. Ülkeye 
ve insanlığa hizmet etmek üzere yayınlarda bulunur, 
danışmanlık görevini ifa eder.» 

Dördüncü bir paragraf üniversitedeki çalışmalar
dır; araştırmalar ve yayınlar. Bunda da «Üniversi
te Öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştır
ma ve yayında bulunabilirler. Ancak bu yetki, Ana
yasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.» 

Nihayet beşinci paragrafım; «Üniversitelerin ku
ruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçimi, gö
rev ve yetkileri, yükseköğretim planlanması, düzen
lenmesi ve denetlenmesi, öğretim üye ve yardımcı
larının bilimsel özerklik esaslarına uygun olarak 
göreve atanmaları, yükseltilmeleri ve görevlerine son-
verilmesi Yükseköğretim kurumları arasında öğretim 
üye ve yardımcılarının ihtiyaca göre ayarlanması, 
ülkenin kalkınma planları ilkelerine göre yürütülme
si, merkezî bir kurul tarafından Devletin gözetim ve 
denetimi altında kanunla düzenlenir.» demekteyim. 

özür dilerini;, açıklamamı önergemi okumakla 
yaptım. Çünkü, önergeler arka aırkaya okunduğu için 
arasındaki farklar gözetilmiyordu. 

Bu önergenin bir aıra çözüm önergesi olarak ka
bul göreceğini ümit eder, hepiniz» saygı ile selamla-
rmu 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Bayer, Sayın Sağışman'ın önergesine katı

lıyorlar, kendi önergeleri de var. 
Bu itibarla açıklama yapmak üzere buyurun efen

dim. 
MUHSİN ZEKAÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Günümüzde ortaya çıkan çok yönlü üniversite 
sorunları, toplumumuzun 12 Eylül 1980 'tarihine ka
dar olan tutumu ile ilgilidir. Bunda suçu, tüm ola
rak üniversiteye yüklemek hatadır. Üniversitelerin 
temel amacı, araştırma ve öğretim yaparak kişiye, 
topluma çağdaş kültür ve eğitimi aktarmaktır. Bu 
amacı, sürekli olarak geliştirme içinde olan özerk 
üniversiteler ancak verebilir. Bilimsel özerklik ve yö
netim özerkliği, daimî olarak üniversitelerin kendi 
organları içinde, üniversiteler ile günün hükümetle
ri arasında sürtüşme konusu olmuş ve tartışma ve ça
tışma konusu halline kadar gelmiştir. 

Nereden gelirse gelsin, ne şekilde olursa olsun, 
bilim, araştırma ve öğretme özerkliği olmayan üni
versitelerin bulunduğu memleketler, demokratik dü
zende daima geride kalmıştır. Üniversite özerkliği, 
demokrasinin siimgesidıir. Eğer demokrasiyi içtenlik
le istiyorsak ve 'inanıyorsak, bu simgeyi korumak için 
her yola başvurmak mecburiyetindeyiz. 
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tşte bu görüşler açısından, Tasarının tümü hak
kındaki görüşmelerde de belirttiğim şekilde, bir öner
ge hazırladım; fakat bu önergemi, aynı şekilde olan 
Sayın Dal ve Sayın Sağışman'ın önergeleriyle birleş
tirmek işitiyorum. Yeniden bu konuda bir açıklama
yı da yapmak istiyorum. Zira, demokrasiyi bilimsel 
ve eğitsel açıdan geliştirmeyen temel müesseseler, 
üniversiteler olmazsa, o zaman o memlekette özerk
lik olmaz, o memlekette demokrasi olmaz. Yerleş
miş öğretim düzenini bozan ve idarî tedbirlerle üni
versitelerde öğretim özgürlüğünü kaldıran bir tutum, 
üniversiteyi üniversite olmaktan çıkartır, onu yük
sekokul haline getirir. 

Son olarak bir konuyu da açıklamak istiyorum : 
29 Mayıs 1453'te istanbul'a giren Fatih Sultan Meh
met'in yanında Akşemsettim Hoca bulunmaktadır. 
Toplanan halk, Fatih Sultan Mehmet'i tebrik eder, 
o da Akşemsettim Hocayı göstererek «Ona gidiniz, 
Sutan benim; lakin o benim hocamdır, onu tebrik 
ediniz.» der. 

Yüce Atatürk, 1924 yılında Darülfununun tüzel
kişiliğimi vermiş, bilimsel özerkliğini tanımıştır. Şim
di biz bundan kaçıyoruz. Lütfen geriye dönmeyelim 
ve Sayın Dal ve Sayın Sağışman'ın önergelerine müs
pet oy verelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bayer. 
.Önergeler üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon, Sayın Bayer ve Sayın Sağışman'ın bu 

önergelerine katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 

FEYZ'İOĞLU — Efendim, Sayın Sağışman'ın öner
gesinin dikkate alınmak üzere Komisyonumuza ve
rilmesini kabul ediyoruz. 

Sayın Bayer'inki de aynı doğrultuda, yalnız bir 
benzetme mi yaptılar, yoksa biz mi yanlış anladık 
bilemiyorum; Sayın Dal'ın da özerkliği savunduğunu 
ifade buyurdular ve onun da... 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Hayır, ben pren
sip bakımından söyledim. Esas Sayın Sağışman'ın 
önergesine katılıyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 
FEYZtOĞLU — Ha, prensip bakımından. Peki efen
dim. O da aynı nitelikte olduğuna göre, onu da ka
bul ediyoruz. Yani dikkate alınmak üzere... 

BAŞKAN —. Tamam efendim.. 
Değerli üyeler, bu iki önergenin dikkate alınma

sını Komisyon istemektedir. Dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergelerin dikkate alınması kabul edilmiştir. 
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Sayın Kubilay, sizin önergenize sıra geldi, buyu
run efendim. 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisimizin çok değerli üyeleri; 

Yemeğe çok yakın olan bu saatte Sayın Başka
nımız bana söz verdikleri için teşekkür ediyorum. 
Yalnız sabrınızı taşınmamak için elimden gelen gay
reti gösterip, çok kısa olarak önergemi açıklayaca
ğım-

Efendim, Muhterem Anayasa Komisyonumuzun 
hazırlamış oldukları Üniversitelerle ilgili metin mu
hakkak ki, büyük bir emeğin mahsulü. Okudukça, 
paragraflar üzerinde durdukça insanı düşünmeye 
sevkediyor ve daha önceki uygulamalarda karşılaşıl
mış olan düzen bozukluklarını ve zorlukları önle
meye matuf bir madde. Bunu ancak takdirle belirt
mek gerekir; ama Meclisimize geldiğine göre, şu an
da görüşme konumuz bu olduğuna göre, acaba Ko
misyonumuza yardımcı olur, senelerin verdiği tecrü
belerle biraz olsun katkıda bulunabilir •miyiz şeklin
de bir görev anlayışı üzerine şahsen bir önerge ha
zırladım ve Başkanlığa takdim ettim. 

Önergemin esas amacı bir defa sistematik bakı- _ 
mındandır. 165 inci maddenin yeniden düzenlenmesi 
mevzuu yoktur. Muhtelif kaynaklardan bilgiler al
mak suretiyle bunların daha derli ve toplu olması ve 
bir anayasa hükmü olacağıma göre, bir sistematik içe
risinde mütalaa edilmesine özellikle dikkat edilmiştir. 
Bu sistematikte üniversite kanun tasarısının birimci 
bölümü amacını oluşturmaktadır. Amaçta nelerin 
vurgulanması, hangi noktalar üzerinde durulması, 
ağırlık verilmesi belirtilmeye çalışılmıştır. .Şöyle ki; 
«Üniversiteler çağdaş eğitim, öğretim, bilim ve tek
noloji esaslarına ve gereklerime 'dayaman bir düzen 
ve güven içinde kalkınma planı ilkelerime, milletin 
ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştir
mek, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık ya
pılmak üzere çeşitli birimlerden oluşur». Bu bir olu
şum paragrafı oluyor efendim. 

Yine aynı paragrafın devamı alarak, bir de bilim
sel özerkliğe temas edilmiştir. «Kamu tüzel kişiliği
ne ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet ta
rafından kanunla kurulur». 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada 2547 sayılı Yüksek öğretim Kurulu Ka

nununa temas edilmemiştir. Benden önceki değerli 
arkadaşlarımın açıklamalarında da belirtildiği gibi, 
bir kuruluş halimde olan 2547 sayılı Kamun ve Yük
sek öğretim Kurulunun nasıl bir sonuç vereceği, uy-
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gülamaların nereye varacağı belli değildir. Bunun için 
hazırlayacağımız Anayasa Tasarısının böyle bir 'kanu
nun genel esprisi içerisinde bağlanmasını ve bu çer
çeve içerisinde kalmasını düşünemedim ben. Burada 
Anayasa olduğuna göre bir esneklik verilmesi için 
kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üni
versiteler devlet tarafından kanunla kurulur demek
le, belki YÖK Kanunu veya gelecek dönemlerde 
değiştirilecek diğer kanunları da bunun içerisinde 
mütalaa etmeye çalıştım. 

Önergemin ikinci kısmı, bu bilimsel özerkliğin 
bir sınırını tayin etmek oldu ve bu espriyi taşıyor. 
Şöyle ki : 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılan ser
bestçe bilimsel araştırma ve yayımda bulunabilirler. 
Ancak, bu yetki Atatürk inkılapları ve ilkeleri, 
devletin varlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin 
bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bu
lunma serbestliğini vermez. Bu paragrafımda özerk
liğin sınırlarını tayin etmeye çalıştım ve önergemin 
•son bölümü de üniversitelerimizin işleyiş tarzını içe
risine almaktadır. Şöyle ki; 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, yönetilme
leri, çalışma esasları, organları ve bunların seçilme
leri, görev ve yetkileri, devletin sağladığı malî kay
nakların kullanılması, öğretim üye ve yardımcıları
nın göreve alınmaları, yükseltilmeleri veya görevleri
ne son verilmesi devletin gözetim ve denetim hak
kını kullanma yetkileri ve usulleri özerklik esasına 
uygun olarak kanurila düzenlenir. 

Bu önergemi hazırlarken Anayasa esprisi içerisi-
sinde kalmaya, fazla teferruata girmemeye, üç bö
lüm içerisinde istediğimiz hususları vurgulamaya ça
lıştım ve Muhterem Komisyonumuz bu önergemi 
inceleme konusu yaparlarsa belki bir katkıda bulu
nurum ümidiyle mutlu olacağım. 

Saygılar sunarım efendim.. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Değerli üyeler, önerge üzerinde söz isteyen sayım 

üye?.. Sayın Genç, lehte, aleyhte?.. 
KAMER GENÇ — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Çok az vaktimiz var. Bir dakika

da ifade ederseniz ben hiç olmazsa Komisyonun gö
rüşünü alayım. • " * 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında bu saatte fazla zamanınızı almak istemr' 
yorum. Ancak Danışma Meclisimizce biraz önce 
kabul edilen bir önergeyle, 12 Eylülden sonra geti

rilen YÖK sisteminin bizim Anayasanın içinde, yeni 
yaptığımız Taslak içinde yer almasına karar verildi. 

Sayın arkadaşlar; 
Bir memleketin... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Karar verilmedi; dikkate alınma
sına karar verildi. 

KAMER GENÇ — Hayır, Genel Kurulca karar 
verildi. 

BAŞKAN — Dikkate alınmak üzere verildi, evet. 
KAMER GENÇ — Dikkate alınmak üzere, biz 

de öyle diyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Bir memleketin ilerleyebilmesi için müspet ilimin 

ne olduğunun tam anlamıyla o memlekette anlaşıl
ması lazımdır. Aydınlık kafalara ihtiyaç vardır. Her
kesi, gençlerimizi eğer müspet ilim yolunda geliştirir-
sek, kalkındırırsak o zaman memlekette hiçbir za
rarlı faaliyet kolay kolay meydana gelmez ve hiçbir 
zararlı faaliyet yayılmaz; ama yarı cahil insanları bir
takım makamlara, mevkilere getirirsek, o zaman o 
memlekette ne ilim gelişir, ne bilim gelişir. 

Şimdi 12 Eylül'den sonra YÖK geldi. YÖK ne 
yaptı arkadaşlar?.. Rektörler atadı, dekanlar atadı. 
Şimdi gazetelerde, aşırı birtakım partilerin militanlı
ğım» yapmış kişilerimi atandığı konusunda yayın ya
pıldı. YÖK Başlkanımam soy lisıminıi taşıyan bir fckn-
ıse önemli bir makama getirildi, 

Arkadaşlar; 
Bu mıemilelkıete tarafsız idare getJireceksek'böyle ça

lışmalarla Olmaz. Bu ımıemlekette her yöneticimin 
tanıması gereken bir gerçek vardır; bu [memlekete 
.tarafsızlık getireceğiz, 'bu memlekete akliselimi ge
tireceğiz, bu memleket» akıl ve mtanıtılk meyi gerekti
riyorsa omu getireceğiz;, faika* birtakım keleri «Buru
lar aşırı solcudur» deyip de, onları atıp, karşılarımda 
aşırı sağcı birtakımı Zihniyetleri tutarsak bu memHe-
toete tarafsızlık getiremeyiz. O zaman mıe olacaktır? 
O zaman birtakımı tarafsız vatandaşlar da bize iman-
mayacaktır, yaptığımız işlemler de kendiliğimden 
memlekette geçerli ıbir zemin bulmayacaktır;. kendi 
kendimizi imkâr etmiş olacağız. 

©u itibarla ben, müspet ıbir 'bikrin gelişebilmesi 
içim bir defa üniveraifcefere çok geniş özerklik tanın
masını 'istiyorum; ama bu özerkliği suiistimal öden 
fcisier de kaynağımda kurutalım. Çünkü, devleti-
mıiz güçlüdür. Ama şimdi ilmi yasaklıyoruz, «Ni
ye?» diyoruz «Ürniversiteterde olay meydana getir-
ittiştir...>ı 
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BAŞKAN — Sayın Genç, çalışma sünemiz doldu. 
KAMER GENÇ — Bitiriyorum efendim, zaıteo 

1 dakikamı vara 

BAŞKAN — 1 dalkıilka (için Geneli Kurulum oyunu 
ataaım lazımı. O liıtibaırla konuşmanızı saat 20'den 
sonra yaparsınız. 

Değerli üyeliler; saat 20, çalışma süremiz dolmuş
tur. 'Bu itibarla... («Bitirsin, bitiıraia» sesleri) 

Bir dakika için müsaade ediyorsunuz. 
Buyurun Sayın Genç. 

•KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, arkadaşla-
nn İznine teşekkür ederim. Aslında arada konuşma 
(kesimce, irticalende konuştuğumuz 'için irtibatı kay
bediyoruz, 

Bu İtibarla üıniiversıitderimize, 'ilimlin, bilimiin ge
lişmesi konusunda gerekli olan her türlü bağımsız
lığı verelim.; Eğer bir ünivers&tıe öğretim üyesi hazır
layacağı bık eseıtin sonunda, mesela; bir komünizmin, 
bir faşizmin ne olduğunu Ikendü eserinde dile geti
rir de bunun bir gün gelir de kendi başına bela ola
cağını eğer düşünürse, 'bu bilim 'adamımız bu konu
da bir çalışma yapabilecek midir Sayın Başkanım? 
Komünizmin, faşizmin esasını öğretmediğimiz za

man, yarını komünizmim, propagandasını yapan bir 
kişiyi yargılayan hâikim komünizmin ne olduğunu 
nereden öğrenecektir? Bunun kitabını inceleyen bir 
bilirkişi; komünıizmıin, faşizmin veyahut da teokratik 
devlet esasının ne olduğu konusunda bu bilirkişi han
gi bilgisi 'ile karar verecektir? Bizim kanaatimize gö
re bu memlekette fikirlerin varlığından, gerçek se
kide anlatılmasından korkmamak gerekir. Bundan 
Ikorkulımıamasının da tek emeli bilimsel özerklik, 
hatta gerekirse İdarî özerkliktir. Ben bu konuda 
özelikle Danışma Meclisimizin üniiıversiıte hocaları-
rmzın ve 'bilim adamlarımızın bu memlekete bilim 
yolunda yapacakları hizmetlere hiçbir kısıtlaıma ge
tirmeme*»; ama devletimizin de gücünü kullana
rak bunların memleket taleyhine, memleketimizi bö
lücü, parçalayıcı ve memleketimizin zararına birta
kım faaliyetlerde bulunmasını önleyici tedbirler al
malıdır. 

Saygılar sunarım., 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
21,15te toplanmamız hususunda oylarınıza mü

racaat ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.^, 
21,15'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20,05 

» • • < ^ -+~ 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21*15 

BAŞKAN : Başkauvekflİ M. Vefik KİTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değeri üyeler, 146 ncı Birleşimi
mizin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Anayasa Tasarısının 165 inci maddesi üzerindeki 
önergeler üzerinde görüşmelere devam ediyoruz* 

Son önerge Sayın Kubilay tarafından verilmişti. 
Sayın Kubilay açıklama yaptılar. Bilahara 'bir sa
yın üye önerge üzerinde konuştu ve sıra Komisyona 

NtHAT KUBİLAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kubilay. 
'NİHAT KUBİLAY — Sayım Başkan, değerli 

«I 

Üm'versiitelerle ilgili önergemi Yüce Meclise sun
duktan sonra, önergemin lebinde konuşmak üzere 
söz isteyen bir üyemiz kürsüye geldiklerinde, maa
lesef, ne lehinde, ne aleyhinde, ne üzerinde hiçbir 
konuşma yapmadan, sadece kendi düşünce ve kanaat* 
ilerini burada 'beyan etmişlerdir. Kayıtlara geçmek 
üzere bu açıklamayı yapmak ihtiyacını duydum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Sayın Anayasa Komisyonunun bu önergeyle ilgili 

görüşünü rica ediyorum. 
CAHİT TOTOM — Sayın Başkamk.v 
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BAŞKAN — Soru varsa, Komisyonunum görü
şünden sonra yine soru sorulabilir. 

CÂHÎT TUTUM — Görüşme imkânı yok ımu 
Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Yök ejfendim, bM artık, 
Evet, Komisyonun ıgörüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başlfcan, aziz 'arkadaşlar; 

Sayın Nihat Kublay'a teşelklküır "ederiz ve öner-
gesiıni dikkate almak üzere oylamanızı rica ederiz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Kubilay'ım önergesdınlin dik-, 

üoaıte alınmuasıma Sayın Anayasa Komisyonu katıl-
mıaktadır. Dikkatte alınmasını kabul edenler..; Etıme'-
yenier... önergenin dikkate ataması kabul edilmiştir. 

Sıra Sayın Kurtoğlu'mum önergesine gelmiş bu
lunuyor. 

Sayın Kurtoğlu, buyurunuz efendiımı. 

SBRDA KURTOĞLU — Sayın Balkan, kıymet-. 
li arkadaşlar; 

Üniversiteler, 1961 Anayasası, statüsünde baskı 
gruplarımdan biridir. 1961 Anayasası evvelinde de, 
Atatürk ikukılâplarınan muhtevasını, yönlendiriıkne-
siinii üzenine almış, hükümet ve devlet ile1 tam bir 
(koordinasyon içerisliınde yürüyen bir ilim [müessese
sidir.: 1961'den sonra gündelik politikadan uzalk tu
tulması lazım geldiği kanaatiyle, üniversitelere ilmî 
muhtariyet tanınmıştır ve filhakika üniversiteler o 
tarihe gelinceye fcadar kendilerime düşen ilmî görev
ler örnek olacak şekiılde, yerine getiınmişlerdir. Bu 
Meclistim üyelerimin hemen hemen tümü de o üniver
sitelerim mensuplarıdır. Ancaik, bilimsel özerklik ar
kasında ımemlefcet gerçeklerine ünıiverstiıteleriın' yüz 
çevirmesi gerekmediği hailde, siyasî daiigailaınmıaJl'ardan 
masun kalabilmek için üniversite, bilhassa 1961'den 
sonra kabuğuna çekilmiş bir kaplumbağa görünü
mündedir. Aydım adedi yurtta arttıkça akademisyen
ler bu içe çekilmeyi iartırmışlar ve devlet idaresiyle, 
hükümet lidaıresiyle yönlendirmeyi azaltmışlar ve ni
hayet sıfıra düşürmüşlerdir. ÜMversiıtenim, bu 'arada 
içlinde lidarî özerkliği de tam manasıyla, gereği gibi 
'kullandığı da iddia oluınıamaz. 

Bunum dışımda, maarifte gelişme tarttıkça, mem
lekette lise seviyesindeki talebe adedi arttıkça bun
larım yüksek talisi yapma heveslerime ünıiversiite 
bir ımıanada cevap veremez hale gelmiştir, Bu döfa, 
bu boşluğu politika eline almış ve politik haskılar-
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la, politik endişelerle birtakım yüksek mektepler ve 
(«üniversite» adıyla müesseseler kurulmuştur. Bu 
müesseseler ve yüksekokullar muvacehesinde klasik 
üniversitelerim tutumu yıine çekingendir. Çünkü, il
mî özerklik, biraz evvel Komlisyon Sözcüsünün de 
lifade ettiği gibi, kendisime uygun mekân İster, ken
disine uygun atmosfer ister, kendisime uygun bir ha
va lister. Bu havayı tesis yolunda veya bu hava dı
şımda yüksek rnıefctepleriın teşekkülü ve linlkişafınıı ön
leme yolunda üniversitelerin müspet hiçbir faaliyeti 
dtaamııştır; ancaik valizi elimde birtakım üniversite 
mensupları tünemiştir. Trabzon, İstanbul, Ankara, 
Edirne, Adana arasımda veya Doğu ile Batı arasın
da gezer üniversite mensupları türemiştir. Sorarsınız, 
«Akademik kadromuz noksan, talebe alamayız.» der
ler; 'ama aynı akademik kadronun bazı üyeleri, elle
rimde vaiizflteriyle 15 - 20 günde1 bir, bünyelerime al
madıkları veya ne sakilde şekilleneceği ıbeli olma
yan; tavsiyede edemedikleri müesseselerde 'ders okut
maktadırlar,] 

öğrencilerle bütünleşme şart olduğu haflıde" (Bunu 
üniversitelere yükieyemiıyorum; çünkü her müesısese-
mim kendisine malhsus ibiir bünyesi vardır) bu bütün
leşme tesis edüememişıtir. «Yurtlar, üniversite bün-
yesime alınabilir imiydi?.., Atamasında yarar olur 
muydu?... 1961'den evvel; yani siyasî dalgalanma-
llarım ünliversiteye müfuzundan çok evvel ataması .la
zımı gelir miydi, gelmez miydi?...» giıbi problemler, 
ne lidarî bakıımdan, ne ilmî bakımdan üniversiteyi 
'iılgilıendirmemıiştir. Üniversitenin ilgilendiği şey, ha
demesinden! rektörüne kadar, asistanımdan ordinaryü
süne fcadar, düzenimli kurmaktır; talebe, bu düzen 
iiçerisaınde ne ımüspet, mıe menfi yer almamaktadır. 
Üniversitenin kanıtini vardır, mâ uımumuz, üniversi
tenin son zamanda bir de ımediko - sosyal bünyesi 
vardır; o kadar. 

IBu bütünleşme gerçeMeşmediği için, üniversite 
de, tıpkı diğer müesseseler gibi, siyasî çalkantının 
içine girmekten, ondan müteessir olmaktan kendisi
ni Ikurtaramamıştır. Bu (itibarla, üniversitenin içime 
de sirayet eden 'bir kısım' siyaset, üniversiteleri bu
lgun içimde 'bulunduğu duruma getirmiştir. Çare, mer
kezden yönetimdir, tdarî özerklik verilemez; illmî 
özerklik verilebilir.: Merkezde'n yönetim esası kabul 
edilmek lazım gelir. Bence yapılaoalk şey, ünaversite-
leriimiizin bu merkezi yönetimle olgun ve dolgun, 
üniversite zihniyetime yakışır hür bütünleşmeye, di
yaloga girmesidir; küsmesi, bağırması, YÖK'ten 
bahsetmesi değil, YÖK, geçicidir. Merkezî idareyle 
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bütün üniversiteler tam bir organizasyona, diyalo
ga gkımıeliıdiiırlıer. Ümiversitmılizıin büyük otoriteleri 
vardır; YÖK'ü yöMendirmek kabildir. YÖK'ü de
miyorum», bu ımerkezî idareyi yönlendirmek kabildir. 
Küsmekle meseleyi foaâedemeyıi'Zi Oysa (ki, 165 (indi 
ımıadde, esdoi 'kabuğuna çeJciknliş kaplumbağanın ifade
sidir. Bu itibarla önergemi getirmiştim. 

Saygıl'anımla arz eder, kabulümü rica ederim. 
(Afllkuşüar) 

tBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Kuırtoğlu. 
Sayım Kurtoğltu'ınıun önergesi üzerimde söz isteyen 

sayım üye?... Yolk. 
önergeyle ilgillii Sayın Komisyonun görüşünü rica 

edliyoıruniv 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZtOĞLU —• Sayın Başkam, sayım amkadaşliar; 
165 linoi madde, Sayın Kurtoğlu'nun söylediği 

gibi, kabuğuna çekilmiş kişilerim düzenlediği bir 
madde değildir. Bu itibarla, bu benzetmeye katılmı
yoruz ve daha doğrusu bunu yakıştıramıyoruz. An
cak, diğer önergeler gibi, bumun' da dikkate alınmaflc 
üzere Kormisyomımuza veriıknesıiıni kabul, ediyoruz; 
hepsimi birilikte değerlendireceğiz,, 

ıBASKAN — Teşekkür edenim. 
IDeğerli üyeler, önergenin dikkate allmımasını oy

larımıza «umuyorum!. Kabul edenller..j Btmeeynler... 
Önergenin dikkate alınması Ikabol edilmıiştir. 

Sayım Tunçbay, sizim önergenize sıra gelımıiş bu-
üumuyar. Buyurum efendim, 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayım üye
ler; 

Ben, sunduğum önergeyi okumayacağım; ancak 
önergemdelki ilkeleri ve temel konuları dile getirmeye 
çalışacağım. Bunları da, kolayca lamfliaşıılıablsim diye 
maddeledlim; sanırım kolayca 'izlenebilecek. 

önergemde temel olarak aldığım fliıkiir :! 
li Bilimsel özerkliğe sahip, 
2. Atatürk ilkelerine bağlı ve Anayasaya sada

katle yükümlü, 
3i 'Millî ihtiyaçlara cevap veren, 
4H Rektörü, Devlet Başkamı; tarafından tayini 

yapıttan, 
5. Yukarıda saydığımı ilkelerimi bütün ünliversi-

'telerde birilikte yürütülımesiınıi ve koordinasyonunu, 
üniversite temsiıldierimim de liçinde bulunduğu mer
kezî bir kurul sağlayabilir, 

6* Devlet,, üniversitede öğretilmlim aksaması ve 
devaımıınıın tehlikeye düşmesi hainde gereki tedbir-

Bu 6 âlke1 (İçimde önergemi size sunmuş bükmü
yorum. Teşekkür ederim. <AHkıslıar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Tunçbay. 
Sayım-Tunobay'ım ömergesti üzerimde lehte, aleyh

te, söz almak isteyen sayım üye?.... Buyurun' Sayım 
Yimıaz., 

' ABDURRAHMAN YILMAZ — Önergemin le
hlimde konuşacağım Sayın Başkam. 

IBA'ŞKAN — Buyurun Sayım Yıtaaz; 
ABDURRAHMAN YIDMAZ — Sayım Başkam, 

muhteremi arkadaşlarım; 
Saygıdeğer 'arkadaşımıiz, Ege Ümiversitesi Tıp Fa-

ıkültesümim Güzide Öğretim Üyelerinden Profesör 
Doktor Türe Tumçbay, çok iyi ve yenimde, temel ku
ralları 'belirleyen, Ülkelerini de ortaya koyduğu, ömer-
gesinli muhtasar bi'gisıind bizlere sunduk^ 

Benim de temennim odur ki, inşallah Türkiye 
Devleti hudutları içerisindeki bütün üniversitelerde 
eğitim ve öğretim, bilimsel özerklik (içerisinde, bü
tün Türk genelliğini Sinesinde barındırabilecek bir. 
nitelikte ve herkesi Vatana hıiızmet edecek şekilde 
yetiştirecek ve vatan sathıma gönderecek bir üniver
site olacaktır. 

Saniyen sumu bellkıtmek isterini ki, ben 1960'lar* 
da, o zaman İstanbul'da tek olan Tıp Fakültesdm-
ıden mezun oldum. Bizim zamanımızda çok iyi de
ğil de, Allah onların ölmüşlerimin, cennetin baş kö
şesinde yedenini yapsın, bize hekimliği insanın üze
riınde görerek öğrettiler. Temennim, bu özerk, bilim
sel özerkliğe kavuşmuş üniveırsiteleriimıiz ve mensubu 
olduğum bir ıfiakülte prejeksiıyonılıa linsalah bunları 
yapmayacaklar; çünkü, 'bugün öyle yapataıakta. Ve 
yine temennim, bu özerklik içerisinde Türkiye'min 
üzerimdeki bir kambura bîr fcamlbur daha l a ve edil
meyecek, ümiversite içerisinde yetişmiş, bu blimsel 
özerkliğin içerisinde yetişmiş sayın hocalar inşallah 
İngiltere'den ithal edimeyecek de, Türkiye'den gi
deceklerdik. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
IBASKAN — Teşekkür ederimi Sayım Yılmaz. 
Anayasa Komıisyononjun görüşümü rica ediyo

rum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZÎ 

FEYZİOĞIJU — Efendim, Sayım Türe Tumçbay'ım 
önergesinin de, diğer önergeler gibi, dikkate 'alınmak 
üzere Kondisyonumuza iadesini rica ediyoruz. 

Teşekkür ederdim. 
IBASKAN — Teşekkür ederimi Sayın Feyzioğlu. 
IDeğeri üyeler, Anayasa Komisyonu önergenin 
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dlilklkate latonjma&ıın» oylıatmamızt istiyorlar. Dikkate 
aibaımasuu oylarınıza sunıuyorum. Kabul edenler,.. Et-
ımeyenıler... önergenin dlikfcaıte aJıornası ıkabuâ edtil-
tmıiştia". 

Değerli üyeter, 165 'inci maddeyi dlilklkate 'aiıman 
önıergeferfle birilikte Komisyona verîyoruım. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayan Balkanımı, madıle 
üzeıfade Komlisyandıaaı bir soruım var, eğer müsa&dt 
edıemsenliz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özbitoıkv 
(KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Komisyonumuz, 

yeıkdigeıniınıe zıt önjergelenitı dikkate alınmasına ıkaıtıl-
ıdıüar. BunAarı ınıasıi ıbiMteştiıreceMıer? Şu anıda ben çö
zemedim, yekdiğerine zıt olan önergelıere Ikatıtaıa 
jcaydıyla Komıisyona aldılar. Nasıl olacağını ıhafcilka-
ten aikâıın atanyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru anlaşılmış
tır. 

Sayın Feyzioğlu, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 

FEYZİOĞLU — Efendim, Sayın öztürk merak et
mesinler, bütün önergeleri dikkatle inceleyeceğiz; 
içinden Komisyonumuzun benimseyeceklerini tespit 
edeceğiz, etmediklerini ayıracağız ve huzurunuza, bu
na göre düzenlenmiş yeni bir maddeyi getireceğiz. O 
zaman merakları zail olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonuna gönderdiğimiz maddeler 

var. Bu maddelerden 16'sı, sabahleyin de ifade etti
ğim gibi, Genel Kurulumuza gelmiştir. 16 maddeden 
8 tanesini, şu özellikleri dolayısıyla bir araya koydum 
ve birazdan bu maddelerin görüşülmesini yapacağız. 
Bu 8 madde için verilen önergeler Genel Kurulu
muzca dikkate alınarak gönderilmiştir. Maddeler bu 
şekilde tarafımdan seçildi. Bu maddelerin görüşül
mesinde Tüzüğümüzdeki hüküm şudur; onu daha 
evvel okuyacağım, ondan sonra maddelerin müzake
resine geçeceğiz. O maddeleri de sıralayacağım. 

«Dikkate alınmak üzere Genel Kurulca kabul edi
len önergeye komisyon katılmamış ise, komisyonun 
getirdiği metin oylanmadan evvel değişiklik önergesi 
üzerinde önerge sahibi açıklama yapar.» Eğer ka
tılmışsa, bunun mefhumu muhalifi, Komisyonun ge
tirdiği madde oylanır. 

Yalnız, şöyle bir usul uyguluyorduk : Evvela 
Komisyonun bu maddeyle ilgili tezkeresi, yani ra
porunu okuyoruz, sonra Komisyonun tanzim ettiği 
dikkate alınan önerge istikametinde tanzim ettiği 
maddeyi okutuyoruz. O maddeyle ilgili önerge sahi

bine, «önergenizin dikkate alınıp alınmadığı konu
sunda ne diyorsunuz?» şeklinde bir soru soruyoruz, 
«Önergem dikkate alınmamıştır.» derse, o sayın üye
ye .küçük bir açıklama yapma hakkı veriyoruz ve 
ondan sonra müzakere açmıyoruz, maddeyi Genel 
Kurulun oyuna sunuyoruz. Müzakere tarzımız, gö
rüşme tarzımız bu olacaktır. 

Gelen ve görüşeceğimiz maddeler şunlardır : 47, 
72, 76, 85, 86, 90, 91 ve 96 ncı maddelerdir. 

47 nci maddeden başlıyoruz. 
Sayın Anayasa Komisyonunun rapor mahiyetin

deki tezkerelerini okutuyorum; müteakiben getirdik
leri madde okunacaktır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24.8.1982 ta

rih ve 134 üncü Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önergelerle birlikte incelenen ve önerge
ler dikkate alınarak yeniden düzenlenen Tasarının 
47 nci maddesi tekrar gözden geçirilerek, düzenlen
miş ve madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Orhan ALDIKAÇTI 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum : 
«E, Kıyılardan yararlanma 
MADDE 47. — Kıyılar, Devletin hüküm ve ta

sarrufu altındadır; kazanılmış haklar saklıdır. 
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve gölle

rin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlan
mada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına 
göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma 
imkân ve şartları kanunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; madde budur. 
Bu maddeyle ilgili önergeyi veren Sayın Fırat 

ve Sayın Haznedar, önergenizin dikkate alındığına 
katılıyor musunuz? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, kıs
men dikkate alınmış, kısmen alınmamış; biraz da ka
rışmış. Müsaadenizle, izin verirseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Size, yalnız bir açıklama imkânı 
verebilirim tabiî. 

Bu açıklamanın mahiyetini de Yüce Kurula arz 
edeyim. Bu açıklama üzerine, şüphesiz madde oy
lanırken sayın üyeler oylarını ona göre verme im
kânını bulacaklardır. Mana ve mahiyeti budur. 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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47 nci madde, kıyılardan yararlanma durumunu I 
düzenliyordu. Bu konuda bir önerge vermiştim; eski 
47 nci maddede bazı karışıklıklar olduğu gerekçe
siyle ve bu da Yüksek Heyetinizde nazarı itibara 
alınmıştı. I 

Şimdi, Komisyondan gelen şekliyle, bu önerge- I 
den epeyce büyük sapmalar var; onları izah etmek I 
istiyorum. 

Evvela birinci fıkrası; «Kıyılar, Devletin hüküm I 
ve tasarrufu altındadır; kazanılmış haklar saklıdır.» 
diyor. I 

Filhakika Medenî Kanunda da bu aynen böyledir. 
Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yal- I 
rıız şöyle bir vaziyet var, onu sizlere mutlaka açık
lamam gerekir. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nunda bir madde var; turizm maksadıyla kıyıların 
kullanılması halinde Medenî Kanundaki bu hükmün 
dışına taşan bir tasarruf imkânı getirilmektedir. Ya- I 
ni diyelim ki; Hilton veya Shereton veya Fransız ta
til köyü gibi bir tatil köyü yapmak istese bu büyük 
turizm şirketleri, bu madde Anayasaya girdiği takdir
de, Turizm Kanununun o maddesinin işlemesi kabil j 
değil; çünkü herhangi bir vatandaş, «Ben gelip bu
nun sahilinden istifade edeceğim», dediği zaman, kim
se onu durduramaz; Anayasada bu şekilde geçmiş I 
bir hüküm olduğu için. I 

İkinci fıkrayı okuyorum; «Deniz, göl ve akarsu I 
kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sa
hil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı I 
gözetilir.» şeklinde bir düzenleme getirilmiş. I 

Buradan da şu çıkıyor, burada iki husus var; da
ha önce arz etmiştim. Bir kere daha kısaca ifade 
edeyim. , I 

«Kıyı» denilen yerden anlaşılan şudur. Denizde I 
suyun karayla birleşmiş olduğu noktaları birleştiren I 
bir çizgi var. Buna «Kıyı çizgisi» diyoruz. Bu kıyı I 
çizgisiyle, yani sudan itibaren, onun mütemmim kısmı I 
olan, kum, çakıl, taşlık, bataklık ve sazlık arazinin 
devam etmiş olduğu bir bölüm vardır. Burası, deni
zin, gölün veya nehrin mütemmim cüzü olarak telak
ki edilir ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki | 
•bir sahayı ifade eder; buraya «Kıyı* diyoruz. Bunun I 
«onu, nebatî toprağın başladığı yerdir. Yani, o dedi
ğim cinsten arazinin bittiği, artık nebatî toprağın baş
lamış olduğu yerdir, oraya da «Kenar çizgisi» deni
liyor. Bu ikisi arasında kalan kısım kıyı. Burası, Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında olduğu için, artık 
özel şahısların bu yerlerden serbestçe istifade etme
si kabil değil, kamu olarak istifaya tabidir. Yani her- I 
kesin serbestçe ve hiçbir kayda tabi olmadan oralar- | 
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dan toplu olarak istifade etmesi kabil de, münferit 
olarak istifade etmesi kabil değil; zaten birinci fıkra 
da onu ifade ediyor; «Devletin, hüküm ve tasarrufu 
altındadır.» diyor. 

Bundan sonra gelen bir derinlik var, oraya «Sa
hil şeridi» denmiş; doğrudur. Bu sahil şeridinin de
rinliği bilahare tespit edilecek. Bu bölümden istifade 
etme şartlan, öncelikle kamunun buradan yararlan
ması, düzenlenebilir; halen de öyledir zaten. 

Şimdi burada, hem kıyı, hem de şeritten bahset
mek suretiyle «Öncelikle kamu buralardan yararla
nır» diyor. Halbuki, kıyıdan direkt olarak sadece ka
mu yararlamr, başka kimse yararlanamaz. 

Madde bu şekilde geçtiği takdirde, o zaman kıyı
lardan sanki özel şahısların da tasarruf imkânı var
mış gibi (kamunun arkasından), böyle bir mana çı
kar durum vardır. Binaenaleyh, bu maddenin kanım
ca değişmesi iktiza eder. Aksi takdirde, yanlış birta
kım yorumlar ve ileride uygulamalar bahis konusu 
olabilecektir; onu arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyonun bu konuda görüşünü rica edi

yorum. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; bir hu

susu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Hiçbir sayın üyeye müzakere açma 

bakımından, ne söz verebilirim, ne soru sordudabili-
rim. Rica edeyim, Komisyonun cevabını dinleyelim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Bu konu ile Yargıtayda iken bendeniz meşgul ol
muştum, oraya gelen davalar dolayısıyla gücüm yet
tiği kadar inceleme yapmıştım. Bu itibarla, konuya 
kendimi vakıf sanıyorum. Bu sebeple de buradaki 
maruzatım iyice anlaşılabilsin diye oldukça yeni ve 
biraz da karışık olan bu konuyu bir kroki halinde 
tespit edip sizlere arz etmeyi uygun gördüm. Onun 
için bu krokiyi yaptım. 

Kroki şudur : 
Evvela buradaki şekillerin neyi ifade ettiğini arz 

edeyim. 
Bu aşağıda mavi çizgiyle görülen kısım bir de

nizdir, denizi ifade ediyor. Bunun üstünde şöyle bir 
çizgi vardır, görüyorsunuz. Bu çizginin adı «Kıyı 
çizgisi» dir. Bu adları İmar ve İskân Bakanlığının 
bu husustaki Yönetmeliğinden aldım. Bu Yönetme
lik de tatbikatta söylenen isimleri almak suretiyle 
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düzenlenmiş. Yani, lisanımızda da oldukça yerleşmiş I 
kelimelerdir, isimlerdir. 

Şimdi bu «Kıyı çizgisi» dediğimiz birinci çizgi, 
durgun denizin yüzeyinden geçen ufkî düzlemin ka
rayı kestiği yeri ifade eden, gösteren bir çizgidir. Bu 
çizginin adına «kıyı çizgisi» deniyor. 

Bu isimleri söylemenin yararı, maruzatımın an
laşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu kıyı çizgisinin üs
tünde bulunan bu- ikinci çizgi de, yine «kıyı çizgisi» 
adındadır. Bu da azgın denizin, hareketli denizin 
dalgalarının ve bir de «meddü cezr» dediğimiz gelgit 
olayının vukuunda denizin sularının ulaştığı bir ye
rin çizgisidir. Bu her ikisinin adına «kıyı çizgisi» 
denilmektedir. Bunların arasındaki saha denizin ya
tağıdır, denizin mütemmim cüzü de değildir. Çün
kü, deniz rakit olduğu zaman, durgun olduğu za
man çekilir, fakat dalgalandığı zaman, «meddü cezr» 
hadisesi sırasında ilerler. O itibarla, buranın denizin 
yatağı olduğunda, bir «mütemmim cüzü» kelime
siyle ifadesine gerek bulunmadığında şüphe yoktur. I 

Gelelim, bunun üst tarafında bulunan bir çiz
gi daha vardır, buna da «kenar çizgisi» adı verilmek
tedir. Bu, kıyının kenarını ifade ediyor. Kıyı, aslın
da gerek denizin ve gerekse tabiî olayların; akarsu
ların, nehirlerin, rüzgarların vesairesinin etkisiyle 
meydana gelen bir alandır. Bu alan, denizin çok az
gın olduğu zamanlarda da dalgalarla kaplanabilir. 
Bu alan, taşlıktır, kumluktur, sazlıktır, bataklıktır, ka
yalıktır; ziraata elverişli olmayan bir yerdir. 

Medenî Kanunun 641 inci maddesinde «Arazi 
olarak dağlar, bayırlar, kayalar vesaire, devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır» denmektedir; ama kı
yı için bir sarahat yoktur Medenî Kanunda. 

Şimdi burası, haddi zatında ziraata elverişli ol- I 
madiği için ve denizin hâkimiyeti altında , bulunan 
bir saha olduğu için, buranın, devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunda şüp- I 
he yok. Onun için biz de 1 inci maddeye, kıyıla
rın, denizin, devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunduğunu dercettik; birinci fıkra bu. Arazinin 
durumunu arz ettikten sonra, hukukî durumuna ge
çeceğim. I 

Bu kıyı devamlı değildir; çünkü burada olduğu 
gibi, bir felez meydana gelebilir, arazi denizden yük-
.sek olabilir; yüksek olunca, onun etrafında geniş 
bir kıyının, hatta dar bir kıyının teşekkülü de müm
kün değildir. O zaman, böyle bir şerit ta denizin 
kenarına kadar gelmiş olabilir. İşte bu şerite de «sa
hil şeridi» veya «kuşak» adı verilmektedir. j 

— 840 

8 . 0 . 1982 O : 4 

Sahil şeridi veya kuşak, denizin kullanılmasında 
lüzumlu olan bir sahadır. Denizin herhangi bir su
retle bugünkü şartlar içerisinde kullanılabilmesi için, 
elbette böyle bir şeye de ihtiyaç vardır. Çünkü, kı
yılar temadi etmez, devamlı olarak denizin, gölün 
çevresini sarmaz. Şimdi arz ettiğim gibi, mesela An
talya'da görüldüğü gibi, yüksek kayalık vardır, ora
da bir kıyı filan yoktur. Onun için, böyle bir sahil 
şeridinin bulunması, denizin kullanılması bakımın
dan zaruridir. Hatta, kullanılma zaruretinden ötürü 
burası dahi denizin mütemmim cüzü olarak düşü-
nülebilirse de çok eskiden beri hususî mülkiyete ko
nu olabilmiştir. Bu itibarla, burasının devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan bir yer olarak telakkisi 
mümkün değildir. 

Şimdi; birincisi deniz, ikincisi bu her iki kıyı 
çizgisinin arasındaki deniz yatağı, onun üstünde, ya
ni kara tarafından kıyı, ondan sonra da sahil şeri
di var. Bu coğrafî durumu arz ettikten sonra, hu
kukî duruma geçiyorum. 

Bizde, eskiden, hatta yakın zamana kadar deniz
lerden bugünkü gibi yararlanma adeti yoktu ve eski 
hukukumuza göre, denizin kenarına kadar özel mül
kiyet tesis etmek imkânı vardı. -Hatta denizin içeri
sine kurulmuş bina köşeleri dahi mevcuttur. Bunun 
dışında, tamamen denizin içerisinde yapılmış dal
yanlar da vardır. Bu dalyanlar tapu kayıtlarına da 
intikal etmiştir, denizdir; fakat o zamanki hukuka 
göre sahibi orasını ihraz etmiştir, tapusunu da al
mıştır, onun mülkü olmuştur. 

Bunun dışında, bir de voliler vardır. Genellikle 
voliler, akarsuların denize bitiştiği yerlerde olur; akar
su, tatlı su balıklarından faydalanmak için çok es
kiden beri teessüs etmiş haklardır. Fakat bugün bun
ların pek sayısı ve geçerliliği kalmamıştır. Yakınlar
da istimlak edilen bir göl vardır, belki bilenlerimiz 
vardır; 'Bafa Gölü, Balat Ovasının batısında ve Söke 
Ovasına yakın bir yerdedir, o dahi hususî bir mül
kiyet konusu idi, birçok ihtilaflara sebebiyet verdi; 
nihayet istimlak edildi ve mesele de bitti. 

Şimdi, bugünkü şartlar içerisinde bu kıyının de
niz için kullanılması (Kıyı olarak kullanılması, baş
ka türlü kullanılması mümkün değildir) zorunludur. 
Burada görülen sahil şeritinin hususî mülkiyete ko
nu olması mümkündür. Bu ana kadar temellük edil
miş olan haklara hiçbir suretle halel gelmemesi ik
tiza eder; kazanılmış hak, her zaman korunmaya 
müstehak ve layık bir haktır; şimdi getirdiğimiz Ta
sarı ile de korunmaktadır.. «Kazanılmış haklara do-. 
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kunulmaması kaydıyla, kıyılar devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır» denildi. 

Bu itibarla, Tasarıda getirilen maddede bir yol
suzluk, bir yanlışlık yoktur. Eğer burada anlaşılma
yan bir nokta varsa, arz etmeye hazırım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Saym Başkan, bir sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi bu madde üzerinde 

hem önergeler değerlendirilirken, hem diğer müzake
relerde sorular sorulmuş, cevaplar verilmiş; bütün 
bunlar tamamlanmış; ancak maddeyi oyunuza su
nacağım, kabul etmediğiniz takdirde tekrar geriye 
döneceğiz, kabul ettiğiniz takdirde... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım bir soru 
soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, yeni bir usul açar
sak, neticeye varmamız mümkün olmaz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, önerge dik
kate alınacak mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum çok rica ediyorum, 
soru sordurmuyorum. 

CAHİT TUTUM — Hayır, önergemin dikkate 
alınıp alınmadığını soruyorum. 

BAŞKAN — Hayır, burda yok sizin önergeniz; 
yok, hayır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — O zaman usul üzerinde 
söz istiyorum, Sayın Başkan, usul hakkında. 

BAŞKAN — Usulle ilgili buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, saym üye

ler; 
Komisyon, evvelce müzakere edilen önergelerin 

ışığında yeni bir madde getirdi. Maddeye bakıyo
ruz, bundan önce getirdiği maddeden daha rijit ted
birlerle geliyor; önergelerin öngörmediği hususlar da 
maddeye dercedilmiştir. 'Bu haliyle ve son derece 
yorgun bir çalışma içinde olduğumuzu da bilerek 
zamanınızı alıyorum. 

Şimdi burada... 
BAŞKAN — Bu, soru olmadı Sayın öztürk. Bu 

maddeyi sizin anladığınız kadar diğer bütün sayın 
üyeler de anladılar; önerge sahibi aynı konuda bir 
açıklama yaptı. 

(KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz sözümü tamamlayayım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, size açıklama yapıl
ması konusunda imkân verirsem, diğer sayın üyeler 
de verdiğim bu imkândan faydalanmak isteyecekler
dir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım sözümü 
tamamlayayım. 

BAŞKAN — Yani müzakereye dönülmüş ola
caktır, halbuki müzakere açmıyoruz, çok rica ede
yim Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım sözümü 
tamamlayayım, göreceksiniz ki bu usuldür. 

BAŞKAN — Hayır usul hakkında dediniz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında. 
Madde, büsbütün öngörülmeyen biçimde gelmiş

tir ve iki gün önce de bize dağılmıştır. Bu hususu 
dile getiren yeni bir önergeyi Başkanlığa takdim et
tim, kabul buyurulmadı; ama bu haliyle kabul edi
lirse, büyük sakıncalar getirecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, yeni önerge olur mu?.. 

Rica ederim. Ortada usuller var, Tüzükte tespit edi
len konuşma şekilleri var; başka söz vermiyorum. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. «Sa-
yarmısınız sesleri..» 

Efendim, tereddüt oldu, bir daha oyluyorum. 47 
nci maddeyi oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Saym Başka
nım, görüşmelerin usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Yılmaz. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — öğleden evvel 

bir karar aldık; zatıâliniz bu karara önce siz uy
muyorsunuz, fuzulî müzakere açıyorsunuz. İstirham 
ediyorum, usulsüz söz almak isteyenlere söz ver
meyin, mikrofonu kesin. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz nasıl usul hak
kında söz aldıysanız Sayın öztürk de usul hakkında 
söz aldı; fakat Sayın öztürk usul hakkında aldığı 
konuşmayı bir açıklama şekline dönüştürdüğü için, 
ben sözlerini kesmiş bulundum. 

Değerli üyeler; 
72 nci maddeyle ilgili Sayın Anayasa Komisyo

nunun evvela raporunu, sonra da getirdikleri mad
deyi okutuyorum : 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 26.8.1982 ta

rih ve 136 ncı Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önergeyle birlikte Tasarının 72 nci mad
desi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alına
rak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

«X. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Körun-
masij 

MADDE 72. — Devlet, tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu 
amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 

Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu 
olanlara kanunla getirilecek sınırlamalar nedeniyle 
hak sahiplerinin uğrayacakları zararlar Devletçe kar
şılanır.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili dikkate alınan üç önerge var : 

Biri Sayın Broğlu ve Sayın Ayan'la arkadaşlarının, 
biri Sayın Tünay'ın, biri de Sayın Tosyalı, Sayın Bil
giç ve Sayın Ökte'nin. Bu sayın üyelerden önergele
rinin dikkate alınıp alınmadığını soruyorum. 

Sayın Tünay?.. 
BEKİR TÜNAY — Önergemde kastım şu idi : 

Maddeye eğer şu üç kelimeyi koysalardı ben tatmin 
olacaktım : Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıkla
rını ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu amaçla, 
eğitici, öğretici, tanıtıcı, destekleyici ve teşvik edici 
tedbirleri alır. Ben, eğitim ve öğretim üzerinde ıs
rarla durmuştum. Bulamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ökte veya Sayın Bilgiç... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Alınmıştır Sayın 

Başkanım-
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Broğlu, Sayın Oreî, Sayın Ayan ve arka

daşları..., 
ETHEM AYAN — Sayın Başkanım bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak ya açıklama 

yapacaksınız yahutta neden alındı, neden alınmadı, 
tarzında bir soru sorabilirsiniz. 

Buyurunuz efendim. 
ETHEM AYAN — Kültür Eserlerim Koruma 

ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararları" bu kapsam içi
ne giriyor mu? 

I BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Ayan'a bir 
cevap lütfeder misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve arkadaşlar; 

Doğal olarak giriyor efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ama söz vermedim Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Usul hakkında herkese söz 

veriyorsunuz Sayın Başkanım. 
I BAŞKAN — Sayın Genç, işaret ettiniz söz ver-
I medim* 
I Sayın Ayan, cevabı aldınız mı?.. 

ETHEM AYAN — Aldım efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, şurada çok 
önemli bir hüküm var. Şurada değişiklik önergesi 

I verilmediği halde, Komisyon bir metin getirmiştir. 
Ben Komisyon Başkanına getirdiği metnin ne kadar 

I ağır olduğunu özetle ifade etmişimdir. Şimdi bir • 
I önerge olmadığı halde; 

BAŞKAN — Sizin önergeniz yok. 
KAMER GENÇ — Benim yok da Sayın Baş

kanım bir şey söylüyorum.. 
BAŞKAN — Efendim, burada mevcut önergeler 

I var; bu önergeleri dikkate alarak... 
I Değerli üyeler; 
I 72 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 72 nci madde kabul • 
I edilmiştir. 
I 76 ncı maddeyle ilgili Anayasa Komisyonunun 
I raporunu ve getirdikleri maddeyi okutuyorum : 

I Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 27 , 8 . 1982 

I gün ve 137 nci Birleşiminde, dikkate alınmasına ka-
I rar verilen önergelerle birlikte Tasarının 76 ncı mad-
I desi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alı-
I narak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte su-
I nulmuştur. 
I Saygılarımızla arz olunur. 

Orhan ALDIKAÇTI 
I Anayasa Komisyonu Başkanı 
I «II. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma 
I hakları. 
I MADDE 76. — Vatandaşlar, kanunda gösterilen 
I şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız 
I olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette 
I bulunma hakkına sahiptir. 
I Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel 
I oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yö-
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netim ve denetimi altında yapılır. 
Yirmibiir yaşım dolduran her Türk vatandaşı, 

seçme hakkına sahiptir. 
Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, ceza ve 

tevkifevlerinde bulunan tutuklular ve hükümlüler 
seçimlerde oy kullanamazlar. 

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.» 
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili dikkate alınan 

önerge, Sayın Bayazıt, Sayın Orel, Sayın Eroğlu ve 
arkadaşlarına aittir. 

Sayın Bayazıt?.. 

RİFAT BAYAZIT — Dikkate alınmıştır efen
dim, 

' BAŞKAN — Dikkate alınmıştır. Teşekkür ede
rim, 

Değerli üyeler; 
76 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 76 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

85 inci maddeyle 'ilgili Anayasa Komisyonunun 
raporunu ve getirdiği maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
28 . 8 . 1982 gün ve 138 incti Birleşiminde, kesin 

olarak kabul edilen Anayasa Tasarısının 85 inci 
maddesinin başlığının değiştirilmesiyle ilgili olarak 
dikkate alınması kabul edilen önerge Komisyonu
muzca incelenmiş, benimsenerek madde başlığı : 
«II. Türkiye Büyük Millet Meclislinin görev ve yet
kileri, 

A. Genel olarak» şeklinde düzeltilmiştir. 
Saygılarımızla arz olunur. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkam 

«II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkileri 

A, Genel olarak 
MADDE 85. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak; Bakanlar Kuruluna belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; 
bütçe ve kesinhesap kanunu "taşanlarını görüşmek 
ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına1 

karar vermek; milletlerarası antlaşmaları onaylamak; 
Anayasanın 13 üncü maddesindeki fiillerden dolayı 
hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af 
ilanına karar vermek ve bu Anayasanın diğer mad
delerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevle
ri yerine getirmektir.» 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili dikkate alınan 
önerge, Sayın Güven ve arkadaşlarına aittir. 

Sayın Güven, dikkate alınması konusundaki... 
TURHAN GÜVEN —• Sayın Başkanım, öner

gem büyük ölçüde dikkate alınmıştır. Madde daha 
anlaşılır bir hale gelmiştir. Esas düşüncemiz yuka
rıdaki başlık haline gelmesi idi, yani maddenin «Ka
nun koymak» ile baştamasıydı; fakat Yüce Komis
yon böyle takdir buyurmuşlar, onun için ben tat
min oldum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Değerli üyeler;. 
85 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 85 inci madde kabul 
edilmiştir, 

Değerli üyeler; 
'86 ncı madde ile ilgili Anayasa Komisyonu Ra

porunu ve getirdikleri maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 28 . 8 . 1982 

tarih ve 138 inci Birleşiminde «Dikkate alınmasına» 
karar verilen önergeyle birlikte, Tasarının 86 ncı 
maddesi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alı
narak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte su
nulmuştur, 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

B. Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yet
kisi verme 

Madde 86. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarma yetkisi verebüir. Ancak, Anayasanın ikinci 
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan te
mel haklar, kişi haklan ve ödevleri ile dördüncü bö
lümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle düzenlenemez. 

Yetki Kanunu, çıkarılacak Kanun Hükmünde 
Kararnamenin, amacını, kapsamım, ilkelerini, kul
lanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararna
me çıkarılıp çıkarılamayacağım gösterir. 

Bakanlar Kurulunun istifası, ilgili bakanın çe
kilmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için 
verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce 
onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya sü
re bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. 
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Olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanı ve Bakan
lar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkar
masına İlişkin hükümler saklıdır. 

Kanun Hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede 
yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, ka
rarnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir 
tarih de gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Yetki Kanunları ve bunlara dayanan Kanun Hük
münde Kararnameler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve 
ivedilikle görüşülür. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler 
bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, 
yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen ka
rarnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişiklik
lerin Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe 
girer. 

'BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili olarak Genel 
Kurulca dikkate alınarak Komisyona verilen dört 
önerge vardır. Bunlar Sayın Güven'in, Sayın Tutum' 
un, Sayın Yarkın'ın ayrı ayrı önergeleriyle Sayın 
Şenocak ile Sayın Hazer'in müşterek önergeleridir. 

Sayın Güven, önergenizin dikkate alınma konu
sundaki görüşünüzü açıklayacak misiniz?.. Buyuru
nuz, 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, vermiş 
olduğumuz önergeyle, Anayasa Tasarısının ikindi 
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan te
mel haklar ile kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü 
bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevlerin, kanun 
hükmünde kararnamelere, normal dönemlerde konu 
olamayacağına dalir idi. 

Yüce Komisyon bu hususu aynen birinci fıkraya 
geçmiş bulunmaktadır; ancak biz önergemizde, ola
ğanüstü haller, sıkıyönetim ve savaş hallerinde bun
lar hakkında kanun hükmünde kararname çıkara-
bilmeyi kapsayacak şekilde bir önerge getirmiştik. 
Yanıi, normal dönemlerde kanun hükmünde karar
name çıkarılamayacak bu hususlar için, bu haklar 

" için; ama savaş hali, sıkıyönetim hali veya olağanüs
tü haller ayrık olmak üzere diye başlıyordu bizim 
önergemiz, oysa bu burada dikate alınmamış; aşa
ğıda sadece «olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu» için bir fıkra düzenlenmişse de, 
savaş hali ve sıkıyönetim hali bu konunun içinde ol
madığı için önergemiz bu noktadan karşılanmamış 

durumdadır, ileride savaş ve sıkıyönetim ahvalinde 
tehlikeli bir durum, yani gerekir ki, kişinin haklarım 
kısıtlamak söz konusu olacaktır; fakat madde böyle 
geçer, oylanırsa, kısıtlamak mümkün olmayacaktır, 

Bu nedenle lütfedip bunu da «Savaş, sıkıyönetlim, 
olağanüstü halleri hariç olmak üzere» diye başlarsa 
ikinci cümle, o zaman zannederim bizim önergemiz 
yerine getirilmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. Saygılar sunarıma 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Aldıkaçtı, 

buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Turhan Güven arkadaşımızın ileri sürdü

ğü endişeler yerinde değil; çünkü Anayasanın 137 
nci maddesindeki olağanüstü haller ile ilgili düzenle
mede, «Anayasanın 14 üncü maddesli ilkeleri doğrul
tusunda temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlana
cağı ve nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği önlem
lerin nasıl alınacağı olağanüstü hal kanununda düzen
lenir» diyerek, bu hususta bütün yetkilerin olağanüstü 
hal kanunuyla verileceği ve özellikle temel ahk ve hür
riyetlerin 14 üncü maddede nasıl sınırlanacağı tespit 
edilmiştir efendim. 

Olağanüstü hal durumunda kısıtlamalar yeterli
dir. Orada belirtilen kısıtlamalar yeterlidir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tutum, sizin önergenize katılmaları konu

sunda bir diyeceğiniz... 
CAHİT TUTUM — Katılmışlar efendim. 
BAŞKAN — Katılmışlar; teşekkür ederim Sayın 

Tutum. 
Sayın Yarkın?.. ' 
iŞERAFETTtN YARKIN — Katılmışlar efen

dim. 
BAŞKAN — Katılmışlar; teşekkür ederim Sayın 

Yarkın. 
Sayın Hazer?.. Yok. Sayın Şenocak?.. 
IBRAHÎM ŞENOCAK — Katılmışlar Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Katılmışlar; teşekkür ederim Sayın 

Şenocak. 
86 'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul' 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
90 inci maddeyle ilgili olarak Anayasa Komis

yonu Raporu ve gelen metni okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31.S. 1982 ta
rih ve 139 uncu Birleşiminde «Dikkate alınmasına» 
karar verilen önergeyle birlikte Tasarının 90 inci 
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maddesi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alı
narak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte su
nulmuştur, 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
geriye bırakılması ve ara seçimleri 

MADDE 90. — Savaş sebebiyle, yem' seçimlerin 
yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına 
karar verebilir. 

Cumhurbaşkanı da aynı sebeple seçimlerin bir 
yıl geri bırakılmasını Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden isteyebilir. 

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, er
teleme kararı usulünce bu işlem tekrarlanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde bo
şalma olması hafinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, 
her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel se
çimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. 
Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının 
yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerin üç ay 
içinde yapılmasına karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapıla
maz. Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala, Cum
hurbaşkanı, seçimlerin ertelenmesini isteyemez. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri Sayın Güven, Sa
yın Şengün, Sayın Âyanoğlu. Sayın Güven önergeni
zin dikkate alınıp alınmaması konusunda yapmanız 
gereken bir açıklama var mı? 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, sadece sa
vaş nedenine bağlamıştık, yeni seçimlerin yapılma
sına imkân verilmemesi halini. Ancak 3 üncü fıkra
da geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erte
leme kararı zaten pek anlaşılır bir şey değil. Öner
gemize uyulmuştur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şengün? . - • • . -
İSMAİL ŞENGÜN — Anayasa Komisyonuna 

çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Âyanoğlu? 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Önergem dik

kate alınmıştır, Komisyona teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekür ederim Sayın Âyan

oğlu. 
Komisyona da teşekkür ederim, Sayın Aldıkaçtı 

hiç zahmet etmeyin cevap' verilecek bir konu yok, 

zaten bütün önerge sahiplerinin istekleri yerine gel
miştir. 

90 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 90 inci madde kabul edilmiş
tir. 

91 inci madde ile ilgili Anayasa Komisyonu Ra
poru ve gelen maddeyi okutuyorum. Buyurun. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31.8.1982 ta

rih ve 139 uncu Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önerge ile birlikte Tasarının 91 inci mad
desi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alına
rak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkam 
V, Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
MADDE 91. — Seçimler yargı organlarının ge

nel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin 
başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen için
de yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 
yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden son
ra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şi
kâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim 
tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Ku
rulunundur, Yüksek Seçim Kurulunun kararları aley
hine başka bir mercie başvurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurul
larının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek 
üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danış
tay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye 
tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçi
lir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla araların
dan bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay-
dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer ye
dek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve 
Başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle 'ilgili Genel Kurulumuzun kesin ka

bul ettiği bir önerge Sayın Gözübüyük'ün önergesi
dir. Bir önerge de Sayın Bayazıt'ın önergesidir. Sa
yın Bayazıt'ın önergesi dikkate alınmak üzere gön
derilmiştir. Sayın Gözübüyük sizin önergeniz oldu
ğu gibi, kabul edilmiş ve metne girmiştir. Tahmin 
ederim, herhangi bir açıklama yapmanıza gerek 
görmüyorsunuz. 
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ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Birin
ci kısım nazara alınmış, son kısım yani Yüksek Se
çim Kurulu ve diğer seçim kurullarının kuruluş, yet
ki ve görevleri kanununda gösterilir diye oylanıp ka
bul edildiği halde, tekrar onlardan bahsedilmiş, 
bunların kaldırılması kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyondan soralım, Sayın Aldı-
kaçtı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, dikkate alınmak 
üzere kabul edilmişti, birinci kısmını dikkate aldık 
değiştirdik, diğer kısmını değiştirmeye gerek görme
dik, bizim için zorunlu telakki ettik bu kısmı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt? 
RIFAT BAYAZIT — Yerine getirmişler efen

dim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
91' inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

'edenler... Etmeyenler... 91 inci madde kabul edilmiş
tir. 

96 ncı maddeyle ilgili Anayasa Komisyonu Ra
porunu ve getirdikleri maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31.8.1982 ta

rih ve 139 uncu Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önerge ile birlikte Tasarının 96 ncı mad
desi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alına
rak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

E. Üyeliğin düşmesi 
MADDE 96. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliği bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan hü
küm giymesi, istifa etmesi, kısıtlanması, üyelikle bağ
daşmayan bir hizmet kabul etmesi veya Meclis ça
lışmalarına bir yasama yılı içinde izinsiz veya özür
süz olarak toplam 45 gün katılmaması yüzünden üye
liğin düşmesine Meclisçe karar verilmesi hallerinde 
sona erer. 

"Partisinden istifa eden milletvekili, o seçim dönemi 
içinde ancak bağımsız olarak üyeliğini sürdürebilir; 
bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Kurulunda 
görev alması hallerinde üyeliği sona erer. 

Partisinden istifa eden milletvekili bir sonraki 
seçimde herhangi bir partinin genel merkez organ
larınca aday gösterilemez. 

Anayasa Mahkemesince kapatılan partinin ey
lem ve sözleriyle kapatma kararında sorumlu görü
len milletvekillerinin de üyelikleri kapatma »kararı
nın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte sona erer; 
sorumlu görülmeyen milletvekilleri hakkında ikinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili dikkate alınarak Komisyona 

gönderilen iki önerge var, biri Sayın Tuğ ve arka
daşlarının, diğeri Sayın Güven ve arkadaşlarının. 
Sayın Tuğ ve arkadaşlarının önergesinin dikate Alın
ması konusunda Sayın Şengün?.,. 

İSMAİL ŞENGÜN — Dikkate alınmamış Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu açıklamanız pek tetkike müste
nit olmadı gibi geliyor Sayın Şengün? Buyurun. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, biz, yıl
da toplam 45 gün yerine, her bir ay için toplam 5 
gün önermiştik, nedenlerini de izah etmiştik. Sanı
yorum, Komisyon Başkanını ikna edememişiz, dik
kate almamışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güven? 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, bu madde

nin 3 üncü fıkrası Yüce Genel Kurulda dikkate alın
mak üzere Komisyona gönderilmişti, Komisyonun 
mevcut düzenlemesi yerindedir, kendilerine teşek
kür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, iki tane önerge var burada. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, benim de 

önergem vardı, Sayın Komisyon nazarı itibara almış 
kendilerine teşekkür ederim. 

•BAŞKAN — Almış. Demin de Sayın Öztürk 
önergem vardı dedi, önerge çıkmadı, sizin de yok. 

Değerli üyeler; 
96 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 96 ncı madde kabul edilmiştir. 
Sayın Öztzürk şimdi önergenizi buldular; fakat 

bu önerge Geneli KuınJda dıiıklkate a r̂am-amış, redde
dilmiş. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Teklif ettiğim fıkra aynen 
monte edilmiş. 

BAŞKAN — Ama reddedilmiş, bakın altında 
tarihi ile imzası ile var. 

Değerli üyeler; vaktimizin müsaadesi dolayısiyle 
demin okuduğum maddelerin dışında bir iki madde
yi daha Genel Kurula sunmak istiyorum. 

100 üncü madde ile ilgili Anayasa Komisyonu 
Raporu ve getirdikleri maddeyi okutuyorum., 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31.8.1982 ta 

rih ve 139 uncu Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önerge ile birlikte Tasarının 100 üncü mad
desi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak 
yeniden düzenlenen madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

B. Başkanlık Divanı : 
Madde 100. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen 
Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip üyeler ve İda
re Amirlerinden oluşur. 

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti grupla
rının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağla
yacak şekilde kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
için bir yasama döneminde üç seçim yapılır. İlk seçilen
lerin görev süresi bir yıl, ikinci ve üçüncü devreler 
için seçilenlerin görev süresi ikişer yıldır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Meclis 
üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren 
on gün içinde Başkanlık Divanına bildirilen adaylar 
arasından Meclisçe gizli oyla seçilir. İlk, iki oylama
da üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylama
da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy 
alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördün
cü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş 
olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin biti
minden itibaren on gün içinde tamamlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin, 
Kâtip üyelerin ve İdare amirlerinin adedi, seçim ni
sabı, oylama sayısı ve usulleri Meclis İçtüzüğünde 
belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, üyesi bu
lunduğu siyasî partinin veya parti grubunun Meclis 
lîçiınde veya dışımdiaM faaliyetlerinle; ıBaşfcan ve Baş
kanvekilleri görevlerinin gereği olan haller dışında 
Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan oy kul
lanamaz.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde ile ilgili 
olarak Genel Kurulca kaîî kabul edilen iki önerge var. 
Bir de dikkate alınan önerge var. 

Katî kabul edilen önerge Sayın Cebeci'nin ve Sa
yın Gözübüyük, Sayın Oelendost, Sayın Geboloğlu' i 
nun; dikkate alınarak Komisyona gönderilen öner- i 
ge de Sayın Öztürk'ün. 
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Sayın Cebeci önergeniz dikkate alınmış mı? 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Kesin şekilde kabul 

edilmiş ve dikkate alınmıştır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük sizinki?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Alın

mıştır efendim. 
BAŞKAN — Evet, s&inki de öyle. 
Sayın Öztürk?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Efendim, benim önergem; 

Başkanlık Divanının her yıl teşkili biçiminde idi. Bu
rada daha iyi bir düzenleme getirilmiş, Komisyona 
katılıyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 100 üncü maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 61 inci madde ile ilgili Anayasa 
Komisyonunun raporunu okutuyorum. 

(Bize verilmedi sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, arz edeyim, 61 inci mad

de için Genel Kuruldan dikkate alınmak üzere Ana
yasa Komisyonuna gönderilen önerge, Anayasa Ko
misyonunca dikkate alınmamıştır. O bakımdan, yeni 
bir 61 inci madde düzenlenmesi yoktur. Raporu oku
tuyorum, maddeyi elimizdeki Tasarıdaki 61 inci mad
deden takip edelim lütfen. 

Buyurun efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisinin 2.9.1982 günlü Birleşiminde, 

yeniden görüşülmesi kararlaştırılan ve Tasarının 61 in
ci maddesinden sonra «Sanayileşmenin istikrarlı şe
kilde yürütülmesini» konu alan Sayın Tülay öney'in 
önergesi Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Sanayileşme de dahil olmak üzere, tüm sektörle
rin gelişmesi, planlamaya ilişkin 160 inci maddede 
yer aldığından, yeni bir hüküm ilavesinde yarar gö
rülmemiştir. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Öttıey ve Sayın Ökte'nin öner
gesidir. 

Sayın öney bir açıklama yapacak mısınız? 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; tabiî dikka

te alınması oylanan bir önergeyi gerçekten dikkate 
alıp metne dahil etmek veya etmemek Komisyonun 
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bileceği iştir. Bu konuda usule ilişkin olarak söyleye
ceğim hiçbir sözüm yok. 

Yalnız, 160 inci maddede planlamanın, planlama 
düzenlenirken tüm ekonomik sektörlerin bu metin 
içinde zaten mündemiç olduğu ve o nedenle «Sana
yileşme» diye özel bir başlık atmak gerekmediği, ge
rekli görülmediği şeklindeki Komisyonun izahını an
lamak ve buna katılmak mffinkün değildir. 

Aynı biçimde tarım sektörünün de ekonomimizin 
sön derece aktif ve önemli bir sektörü olduğu belirli
dir. Planlama içinde, 160 inci maddedeki planlama 
içinde, tarım sektörü elbette vardır; fakat o sektör 
için birkaç maddelik bir yer açılmıştır Anayasamız
da. Benzerî, deniz taşımacılığı (Gemicilik) için aynı 
şekilde açılmıştır; daha pek çok. 

O nedenle, Anayasa Komisyonumuzun sanayileş
me konusunda 1982 Türkiye'sinin Anayasasına dahil 
etmeme konusunda özel bir amacı olduğu gibi, bit 
intibam vardır. Bunu da açıkça belirtmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Aldıkaçtı bir açıklama, bir cevap verir mi

siniz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Öney arkadaşımızın sözleri, bizi cidden 

müteessir etmiştir; çünkü bize bir art düşünce verdi, 
kararımızı bir art düşünceye bağladı. Böyle bir dü
şüncemiz yoktur. Gerçekte ileri sürdüğü bütün delil
ler doğru gibi görünür; ama biz sanayileşmenin 1961' 
de planlama devrinin başlaması ile birlikte, planla
ma içerisinde mütalaa edildiğini ve inceden inceye 
eleştirilip kararlara bağlandığını düşünüyoruz ve böy
le olduğunu da sanıyoruz. 

Diğer hususlar da şüphesiz, tarım da vesaire de 
planlamanın içerisinde bulunmaktadır. Ancak, tarım 
sorunu Türkiye'de Cumhuriyetin ilk günlerinden iti
baren ele alınmıştır. Topraklandırma, topraksız çift
çiye toprak verme sorunları devamlı olarak mev
cut olduğu için, Anayasada bunun çıkartılmasının, 
sanki Anayasanın bu konularla ilgilisinin kesildiği ka
nısını verebileceği endişesinden, eski sosyal sorunlar 
devam ettiği sürece Anayasaya konmalarına karar ve
rilmiştir ve bundan dolayıdır ki tarım da konmuştur. 

Diğerlerine gelince efendim; yeri olarak koyduk
larımıza gelince, bunlar şimdiye kadar ele alınmamış 
konularda; özel bir itina gösterilmeleri gerekiyordu 
kanaatine vardık, âdeta öksüz gibi idiler tabir caizse. 
Bunun içindir ki, deniz, hava hukukunda gelişmeye 

yer verdik ve bundan dolayı arkadaşımızın söylediği 
farklılaşma meydana çıktı. 

Öyle sanıyorum ki, bu izahatım hiçbir art düşün
ceye kapılmadan objektif kurallara, kendimiz için ob
jektif kabul ettiğimiz kurallara uygun olarak konuyu 
değerlendirdiğimiz ve karara bağladığımız hususun
da arkadaşımızı ikna edebilmiştir. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Sayın Öney'in önergesini biz dikkate almışız, Sa

yın Anayasa Komisyonu katılmamışlardır, Sayın Öney 
açıklama yaptılar, Sayın Aldıkaçtı da gerekli açıkla
mayı, cevabı verdiler, karar Yüce Meclisindir. 

Metindeki maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Metindeki madde kabul edil
miştir. («Burada madde yok efendim» sesleri) 

TÜLAY ÖNEY — Metinle ilgisi yok efendim. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Evet, 

özür dilerim, bu, yeni madde, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Efendim, yeni bir madde olduğu sarih olarak ba
na bildirilmedi. Ben .metindeki madde üzerinde, ay
nı madde kalıyor şeklinde bir görüşle sunmuştum, 
özür dilerim. O zaman bu raporu oylatmam gereki
yor. Raporu kabul ettiğiniz takdirde madde düşmüş 
oluyor. 

Değerli üyeler; 
Bu 61 inci yeni maddeyle ilgili Anayasa Komis

yonunun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Rapor kabul edilmiş ve mad
de düşmüştür. 

Değerli üyeler; 
33 de yeni bir madde olarak teklif edilmiş. Bu, 

basın ahlak kuruluyla ilgili. Bu, teklif edilen... 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz usul konusunda bir açıklama konusu var. 
BAŞKAN — Buyurun. 

İSA VARDAL — Bu raporlar bize verilmedi. Biz 
de, bu okumadığımız raporlar konusunda oy kullan
mak mecburiyetinde kalıyoruz. Bunu hatırlatmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — O kadar açık bir ifadeyle ve üç -
dört satırlık bir arzdır. O itibarla, burada okunduğu
na göre, esasen önerge sahibine de açıklama yaptırıyo
ruz, önerge sahibinin açıklamasına Anayasa Komis
yonu da cevap veriyor, konu aydınlanıyor. 

Bu raporu okutuyorum efendim. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.8.1982 ta
rih ve 132 nci Birleşiminde dikkate alınmasına karar 
verilen ve Tasarıya, Basın Ahlak Kuruluyla ilgili bir 
madde ilavesi isteği Komisyonumuzca önergeyle bir
likte incelenmiş, benimsenmemiştir. 

Saygılarımızla arz olunur. 

Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bu yeni maddeyle ilgili teklif Sayın 
Akıncı, Sayın Eroğlu, Sayın Aksoy, Sayın Öztürk, 
Sayın Bayazıt, Sayın Daçe, Sayın Azgur, Sayın Uy-
guner ve ikinci önerge de Sayın Tünay tarafından ve
rilmiş. Bu önerge sahiplerinden Sayın Tünay'a ve di

ğer önergeye imza veren sayın üyelerden birine açık
lama yapmalarıyla ilgili söz verebilirim. 

Söz isteyen?.. Yok. 
Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonunun raporunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Anayasa Ko
misyonunun raporu kabul edilmiş ve bu madde metin
de yer almamıştır. *** 

Değerli üyeler; 
Bugünkü müzakerelerimizde 17 madde üzerinde 

görüşme yapmış bulunuyoruz. Programımız 13 idi 
Bunu fazlasıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bun
dan dolayı sizlere, sayın üyelere teşekkür ederim. 

Yarın saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22.45 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

146 ncı BİRLEŞİM 

8 Eylül 1982 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1). — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1982, 
31 . 7 . 1982) 
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