- 7 ve

11

özgurlügün

dönükl"6gü 11 ile belirlenir.

dı.y:ı

toplumda belirli bir sörü.,•
lerin

ve

ço~ulculu~unu

Demokrasi
mından

göru~ler

tüm

kavraınının

siyasal iktidar

yok eden, demokrasinin
ralına

lik

aı:ıaçla

norınatif

olabileceği

ve kesin

aykırı

toplumsal geliçme ku-

isteriz. Ülkemizde aç:

düzenlernelerin veya

uygulamaların

dayunılarak varlıldarının

ülkemiz için

fazlcıı

nedeniyle antidemokra·.

1

an~idemokratik noımatif

topl:ıllmuna

olması

açıklamak

çokca görülmektedir. Oysa ı ülkemizde
11

ze:irrıan

savunulduğ·

zaman onayasal

hakları

lüks" sayan göri.L,;ler egemen

olabilmektedir. Bu egem8nligin etkisiyle 12 Mart
gibi

diyaloğu

düzenlemeler antidemokratik nite-

hususunu özellikle

Anayasaya uygun olma nedenine
Türk

er

deği9imini

sınırlcıyan 1

doganın

bakı

Bu konuda anayasaya uygun bir normatif düzenlemenin

taşırlar.

dahi temel demokratik ilkelere
tik

ni teliı;;;inin

özgvırlükleri

ve

bu anlam

kazandıgı

sını.fsal

çoğulculuk

tüm

aykırı düşen

ülkelerinde

Batı

görü;

olmaı:ıesını,

çeliymeleri ifade eder.

arasındaki

yaınsının

gellerneye ;yönelen ve bu

o;rbirlit;inin

etrafında

Faşizminin yaptıg

antidemokratik bir ni teliğe yönetilrnek istendigi

.Anı:ı,y asanın

de bir olgudur. Bu çerçeve içinde anayasaya uygunlugu, her durum v
koşuldaı

demokrasiye uygunluk

Sayın delegeler~

anlamında

mütalaa etmemekteyiz,

İstanbul Barosuı

yüksek e;enel kurulun gün-

demini olugturan .konuda tsrihsel görevini
dir.

Yukarıda

açıklamaya

bulundugu çok

ağır

iç ve

çalı::_;tıe.,ım
dı~;

gibi

sorunların

içinde-

yapacağı inancı
ülkeınizin

çözüme

karşı

kavuşması

};:ar~ıya
çağdaç~

de

mokratik hukulcun üstünlüe:;üne inanan 9 insan hak ve özgürlüklerine
saygılı,
rını

küçük

ko~uyan

azınlıkların

siyasal

seçimlerinden sonra
iktidara umudunu
alan

t~m

üyelerin

çekleçtirrnek

iktidarların

halkımız,

ba 0 ladı6ını
bazı

kliklerinin etkileri

degil 1

geniş

halk

olu]masına

açıkladı~ımız

nitelikte bir siyasal

göstermi !]tir. Yasama

siyasal partilere egemen

dı:,nna

çıkarak h8lkın

sırıda

orgBnında

ki~ile0miş

özlem ve

belirleyeceği

görev
çıkar

umutlarını

doğrultusunda davrı:jnıça çugrılmasını İstanbul

temsil eden yüksek genel

çıkarle

5 Haziran

baglıdır.

olarak Genel Kurula öner ec eğiz. Ülkemizin tüm
nı

yıbınlarının

ba~ımsız

gel

Barosu

hukukç1üarJ

kur~lun İstanbul ola~anüstü toplantı-·

eğilimlerin

bu kon- du

uyarıcı

bir etki ;yarata'\

·,

- 8 cagı kuşkusuzdur.

ve özgürlüklerine
siyasel
dığını

5 Haziran seçimlerinin

saygıdan,

organında

larsa olsunlar,

insan hak

özellikle can güvenligini korumadan yana bir

iktidarın oluşmasından başka

yasama

getirdiği ortEımda

görev

demokratik bir alternatifin bulunma-

alanların

anlayacaklarını

hangi siyasi partiye mensup olur-

umut etmek istiyoruz.

Sayın delegeler, İstanbul Barosu adına genel kurula başarı di-

lekleri ile

sEıygılarımı

BAŞKAN- Sayın

yineliyorum.

üyeler, gündemin

(Alkışlar)

altıncı

mad,_,esine geçmeden önce,·

usul yönünden bazı önergeleri genel lrurulun bilgilerine sunmak zorundayım.

Önergeleri okut,.;yorum:
Türkiye Barolar

Birliği

Genel Kurul

Başkanlığına

Birligimizin lO.genel kurulu~ İstanbul Barosuna mensup delegelerin yazılı önergeleri üzerine gündemi belirtilen şekild~ olağanüstü
genel kurulun 13-14 ve 15 MDyıs 1977 tarihinde toplanmnsına karar vermtş bulunmaktadır.

(lO. Genel Kurul tutDnağı sahife 285-289)

Bunu müteakip T .B .JH. Ba '}kanı imza lı 19/4/1977 tarih ve 20/742
sayılı

genelge ile, seçim yasakları yüzünden olaganüstü genel kurul

toplantısının ertelendi~i ve yeni tesbit edilen tarihlerin 17-18 ve

19 Haziran 1977 oldugu tarafımıza bildirilmiştir.
1136 sayılı Avukatlı-k Konuncınun ll 7/6. ma d d esi, gereı:?;inc e, Bir-·
lik genel kurulu olağanüstü genel kurul toplantısının zaman ve yerini
kararlaştırmış bulunmaktadır.Toplantı

ve göruşmelerin yapılabilmesi

şartları aynı

gösterilmiştir.

kanunun 116. maddesinde

T.B.B.yönetim kurulun~;n, Birlik g·:mel lrurul~nu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi kanunun 115. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır.Birlik yönetim kurulunun geilı.elge ile olağanüstü genel kurul

toplantısını ertelemesi, yetkisi dışında aldığı ve uygulamaya koyduğu

bir karar mahiyetindedir.
Birlik genel kurulunun tayin ve tesbi't ettiği olar:janüstü genel
kurulun toplantısı ancak 116. maddede yazılı gartlor altında ve nisap
temin edilineeye kador birer oy sonraki tarihe bırakılır hükmüne uyul-·
ması gerekirdi.

- 8/1 Kaldı

bir kornu

ki,

aynı

kuruluşu

yasakların

olan Türkiye'

devam

süre içinde yine

ettiğ~

Ddahır Birliğinin

başka

genel kurul to plan-

tısı yapılmıştır.
Yukarıda

nı

genel kurul

özetleQeye
tarafından

çalıştıgımız

üzere;

toplantı

tesbit edilen olaganüstü

yeri ve zama-

toplantının

yeni

tarihinin, yapılacak ilk genel kurul toplantısında kararlaştırılmak
üzere, Birlik Yonetim Kurulu
rihi itibariyle
bu önergemizin

alınan

tarafından

(tehir)

Sakarya Delegesi
Mustafa

Raşit

17-18 ve 19 Haziran 1977 ta-

kararının geçersizliği iddiası

işleme konulmasını

Abasıyanık

saygı

i

ile

iş

ile arz ve teklif ederiz.

Sakarya Delegesi
Salih Sipahier

.ı

- 9 BA,5KANrU~0nU

açıklamak

Genel
ğince

hiuhteıur!.l

bu lconudold

.:ırkGdı.:qlarım,

lla~)kı:ınlıe;ın

gÖ-·

isteriu.

Kunılur;ıuzun

Kur;.ılu

Birlik Yönetim

çagırmı~tır.~akat

Sa~wrya

to~Jluntısında

aldı 6 ı

karar gere--

genel lwrulumuzu olaganüstü

yasal zorunluluk nedeniyle

toplantı

to~0lan:tıya

17, 18, 19

tarilı.lerinde yapılmıC)tır.

Haziran

Bu nedenle

Ba~kanlı~ımız

bu önergenin oya

sunulomayacc~ı

görü::,ıt.indedir.

Av. SUAT YIHiiAZ

YALilıi-

.Söz isti;y

or.:rıı.

Bu;yurun.

J:lAi;ıKAH-

Av.SUAT YILMAZ YALTI.~ (Kocaeli)- Bcı·.;ıkBnlık Divanıno verilen
Başl\:Eınlıl~çcı

bir önergenin

bakımıduan

usul

önergenin reye

lwmılmas:ı..

oya

gerekir. Bilhassa

verilen önergeler özellik arz ederler. Binaenaleyh
konulc.ı2sını

teklif ediyorum.

Da-;-lmn2.~k

BA;JKAN- Ilen
daşım

mıxcl::ı~m

da bu önergenin reye

Di vcın:.nın gö:ru.).inü bildirdim,

konulGası

gerektigi~i

ar~m--

ifade ettiler •••

Av.İLHAJ'vlİ GÜVEN (Anl<::aro)- Usul hEıL,ında söz istiyorum.

BA9KAN- Buyurun.
Av. İLE.Al.Vlİ GÜVEN C'\nkt.:r8) ·- S8yın r:rlwdD: 1 ll:ır görü,yo:rum ki,
usul hükümlerini daha henüz cenel kurula yeni bB}lorken
miş

Bir önere!;EJ

dururndayız.

zedilir, lehte

ı

aleyhte söz

ondan sonra

açılır,

le görür.

Şimdi,

bu

olcurıduktcm

ısteyanler

oyı.~ması y~pıl~~.
maruzatırndan

sonra derhal

ihl~l

et-

tartı:,mıaya

v::ı

tespit edilir ı

müzEıkeresi

Tet veyo kabule göre muume-.

sonra, bendeniz aleyhte söz is-

tiyorum.
Av.FUAT AKKOYUNLU (Güı:ıu.;,rıne)·- So:,ıri. Los:kon, söz isti;yorum.
BA:]KAN-

Bu;yL::ı.~ım.

Av.FUAT AKKOYF:!LU (GümU~·::ırıe)- Bı..ıracJo verilen önergeden an-·
lamakt~yız

ki, önerge codece Brrol2r

Bi~li 0 i Başkanlı~ının

me kararını::ı karşı çıl:on bir önsr;_;3 C::egil
yısiyle

tır?

bunun önerG;e

Bunun kabul

eeilınesi

faydası olacaktır,

nin

anlar.ııınd2

da

cınl:::ır.ı::_

bı_ı

c,e,

ertc~e

b:i.r muhtıradır. Do::i_a-·

cl.8 yoktur. Bu reye vazedilse ne olacal

halinde genel kurJl

çalı~masına han~i

lwbul ecÜl_l!wse 110'"::). 2:::.ıro::.':ı.. olocc:ıktır? Önerg':yokt,ur.

:",;yrıca

bir önergo

hnkkında

Bo:)kanııı;:

- 10 Divanının görti~tinü ~elirt~esi

de gayet normaldir.

kanlık Divanı

da bu konuda kendi

lık. Divanının

açıklamasındaki

Ra şit

tarafından

bir ertelemenin

.Ancak, bir usulsüzlük

Auacımız,

kurulun mesaisini baltalamek,
yapılmış

BAŞK;AN-

Sayın

Av.RAITI\Tİ
datjılarım;
nunların

saptanması,

teşkil

amacıyle yupılan
kadaı"

yasal olup

amacıyla,

s1..ıretiyle

bu genel

s.~y;J_lı

olmadıC,ı

lehte veya aleyhteki
Divanının

da bu

çapında,

8rteleme

gbr~gleri

yapılmasını
şekilde

bir

geniş

alacağı kararların, sayın

olmakla beraber, ilerde
bazı

ya da Barolar

bence ilerdeki

de ortadan

ben de uygun

a9ıklamak

Birliği

bul~yorum.

için bu
Ve

Yö-

saptanma-

tasarrufları

kaldıraca~ı

sunması

meydan

tartışmalara

l'.:arnrının onaylanmasının

oylamayc:ı

top-

bir sorun teç1dl eden bu

kur:..ılun yapılmasının ı

şeklinde yapılacak göru:,;r:.ıeler,

kilde bir oylama

gibi

yöntem-

ktırul

önerge sahiplerinin de önergelerini

oldıgı

netim Kurulunun
sı

gdrüşüne

delege arka-

kaldırılması

önemli, yurt

lı:urulun

Ba~kımının

sayın

olaganüstü genel

konuda toplanan ola 6 anüstü genel

vermemesi

bir

değil,

eden antiliemokratik ka-

ve yürürlükten

taranınası

sos;yc::ıl

to:ı..ılantının

olan bu genel

Arz ederim.

S~:ı;j'ın Bı::şkanım,

ve üst düzeyde hukuki bir sorun,

bu

ve

genel kurulca

engellemek

saptanmasıdır.

amac1nı

id rak etmekteyiz. I3u

Genel Kurul

septanmasını

Rahmi l:1agat, bu;yurun.

toplantının

lerinin belirlenmesi
lantısını

oldu~unun

gerekçe-

arz ettik

açıklıkla

toplanmış

çalıçmasını

MAGAT (Ankara)-

bugün

3macımız

aksine

olan genel ku-

toplantısının yapılmasının

benimsenmesini öneriyoruz. Bizim
usulsüzlügün

toplanmı~}

bu usulsüzlügün

yapılmıqtır,

bu tarihlerde genel kurul

kararının

yapılamayacagını

tarihe ertelenmesi degil, bunu

başka

Saye:;ılarımla.

buyurun.

Abasıyunık,

li olarak önergemizde arz ettik.
rulun bir

Başkan

yeterliligi kabul ediyorumj önerge-

Av. RAŞİT .ABASIYANIK (S::uwrya )- Genel Kurul
Yönetim Kurulu

Ben

görüşünü açıklamıştır.

sunmasını nıah:;..urlu btıluJorum.

nin genel kurulda oya
BAŞKAN- Sayın

Dolayısiyle Ba~

da,,
şe

Başkanlık

görüşündeyim.

Saygı

larımla.
BAŞKAN-- Sayın Başkanımız

BA..)KAN

Av. FAR1.J1\: EREJ:..1-

söz istiyorlcn'. Buyurunu z.
Sayın Baı;ıkanırn,

aziz delege

arkadaş

- ll Sakarya d elegesi

larım;

minnet ve

bizler

ı:ırkadı:ısüarınıın

şükrı:ınla karşıladım.

hai-ekındalü

y ermesini

bazı hususları'açıklama

Çünkü

olana-

bize lütfgtmi§ oldular.

ğını

Konu iki kalemde incelenebilir. ·rehirde

mıydık 9

haklı

ça2,ır

mal<::ta y·asalara uygun hareket ettik mi? Biz daima kamu niteliği ku·
·
bı' rçok sonu._ç.la.. r. ı_ n_ h are k e t
ru ı uşu ı· dd ıasını
or t aya a tt ı k . Var d ıgımız
noktası

da bu idi. Kamu niteligindeki

kurulu~

olunca 9 seçim'yasak-

girmemiz pek tabii idi. Odalar Birliginin örnek gösterilme-

larına

sini kendilerinin takdirine
dan hiç biri bu dönemde
Şunu

bırakıyoruz.

toplantısını

da önemle a çıklamc:ık isterim

beyan edildi. Biz 9 sizlerin

leri yasa

meslek

kuruluşların

yapmamıştır.

gili organlarla uzun uzun temas ettik,
olduğu

Di~er

ıd

j

seçim

yasakları

yapacagımız işin

itimadı

yasa

ile il_;
dışı

ile seçilen bizler, siz-

bir duruma sürüklemek yetkisini kendimizde göremedi}

dışı

Önergede, seçim yasaklcuına 6iri;yor ırıuyduk girmiyar muyduk~
bunun delilleri gösterilmiyor. Memleketin en kritik seçim dömeminde

şu

ortaya atmak hem akla uygun degildi, hem de

mevzuları

kc~nun

suzdu.
İkinci maruzatımız:

Sizleri toplamak ve yeni tarih tespit

etmek. Bilir misiniz her genel kurul

toplantısı

Barolar Birligine

neye mal oluyor? Bu bir yana 1 115 nci madde 9 'Yönetim
rekli gördügü bütbn hallerde olabenüstü
dı

Hiç bir

vardır.

yapabilirdik;

şey

ra sizin tesbit

kısıtlama
olağanüstü

edeceğiniz

sınırlatı1a

1

toplantıya

yeni bir

to~lcntı~a

Kurı.;:lumın

ge-

çagırabilir

kay-

;y'oktur. O halde biz 9 iki
kadar beklemek, ondan son-

olağanüstü

toplantı

zaman da siz bize diyecektiniz ki 7 bu yetkinizi niçin
nız,

en

yapmak. O

kullanmadı

niçin bizim kararımızı siz istismar ettiniz 7 savsadıniz? İşte
itham o

ağır

arz ederim.

olacaktı.

Biz bunu bertaraf ettik.Takdirlerinize

(Alkışlar)

BA;ıKAN-

Sayın

Ahmet Harndi Sa;yar?

buJrunınuz.

Av.AHMET H.AJ\IDİ SAYAR (İstanbul)- Sanıyorum ki, bu öneri üze
rindeki

konuşmalar 1

çerçevesi

dıgında

ola~anüstü

kalmaktadır.

ri görüs;ülür. Usul ;',Tön.ünden bu

genel kurul
Olağanüstü

toıüandiının

~oplantısının

gündemi

kongrede gündem maddeletopJ.anıp

toplc:mamc:ıyacağ

- 12 hususuna
ona da

zorlama ile

kaydırılarak

verdigi

sayın Başkanın

lantısı

gitseniz de,

açılmasıncı

iki genel kurul

cevabın yanında,

genel kurulun

arasında

müzalı::ere

toplantı yapmadıgı

toı:

devrede genel

k~

rula niyabeten vazife gören yönetim kurulunun fayda nazariyesi içi
de

aldığı

filhal

bu erteleme

ba.1 lamış

kararı

ve gündemin

edilemez ve bugünkü toplantJ

münakaşa

ortasına

böyle bir önergenin müzakeresi,

gelmiş

olan bir durumda da

oylaması yapılamaz görüı~ündeyim.

Saygılarımla.

Erdogan :Bigat.

:BAŞKAN- Sayın

Av.ERDOOAN :BİGAT (Ankara)- Sayın Bı:qkanım, bendeniz de, oylamaya geçilirse
söz

almışken 1

toı.·lantı

olağan

günleri

yaptıklorı

toplantılarla
toplantının

barla, önergenin üzerinde

hinde birer

kişiye

117 nci maddenin 6

ilgilidir. Fakat 116

haklı

olmı

ncı fıkra

ncı

madde

icra edilebilmesi için gerekli ço-

konu~ma

olanagı

veremediler. :Bizim

dir, uygun veya uygun

da

halinde uygulanacak bir maddedir. :Bu iti-

ğunlugun s~glanamaması

kadaşlar açıklık

açıdan

kj

deginmek istiyorum.

kısaca

Özgllikle dayanak
sı kanımca

alınacağı kanısındayım.Kaldı

önerge sahiplerinin yasal

sayın

ilikları noktasına

sürede sonuç

kısa

sa~lamadı~ınız

yönetmeliğimize

için ar-

göre,önerge-

bu konuda üzerinde lehinde ve aley-

değil,

söz verilip oylamaya geçilerek

sürede so-

kısa

na erdirilmesi olnna[~ı vardır. llu bakımdan bendeniz derim ki., Türkiye Barolar
de

Birliği Yönetım

Kurulunun özellik:l9 seçiih dönemi için-

kurulu:;ıumuzun tcırafsızlıt;,ını

bir kere

kurumu niteliginde kabul eden bir
çevesinde genel lcurulun
ve yerinde bir
camın

da ifade

karardır.
ettiği

ma yetkisini de haiz
:Bu

bakımdan,

rulunun

aynı

anlayı~la

:Bunun

dışındo,

yasamızın

bulunmaktadır.

ve kamu

yasakları

takdire

Yönetim. Kurulu,

çerşayan

soyın

Ho-

121 nci maddesinin 12 nci

Her

açıdan

topfuantıya

çagır

toplantı yasaldır.

maddenin 4 ncü bendine göre de Birlik Genel Ku-

rulunun görevi. Bugünkü
katılrn::ıkla

meden o;y lama

seçim

olaganüstti

kurullarını

3ldıbı kararları uygulamaktır

len buraya

kanıtlayan

aldığı kar::ırı uygulamaması

gibi,

bendine göre, boro genel

dı=.ılı::ı

to,.lontı

çoğunlubu

onayhlndıgını

yapılma sını

Barolar J3irligi Yönetim. Kuda, ertelemenin, fii-

göstermektedir. Vakit geçir-

rica edi.J oru ın.

SaycılEır sunu~

orurn.T eşek-

- 13 kür ederim.
BA9KAN- Buyurun.
Av.'rURBAN ÖZGÜHER (Mersin)·
rul rul

toplantısının

Başkanı

sayın

ilaveyi

yapacagım

Erem

zakere edilir ve
gelerin

bugüne ertelenmesi

ve dikkate
oylanır

açılmış

BAŞKAN-

alınmasını

Ba;;1mn, olagEmüstü genel ku-

olona~ını

Bu durum

edeceğim:

rica

karşı

Di vaın ı öne ı
çıkılan

oylanınası

hal-

gerekir,

durumdadır.

Bir önerge gelmigtir 9 okutuyorum!
Başkanlıgına

Sakarya delegelerinin önergesi üzerindeki
sun~lmasını

BAi;iKAJ:J- Usul

;yeter··

konuşm~üarın

arz ve teklif ederiz.
Merih Sezen

hakkında

na da inildi. Benim üzerinde
gulama

şu

Her önerge mü-

Başkanlık

Bu önergenin de

ben

kar:;ıısında

degerlendirir. Buna

açılır.

Genel Kurul
liliginin oya

yasal oldugu Birli1

kararının

diye bir kural yoktur.

lerde ise usul müzakeresi
müzskere

Gçıklandı..

tarafındon

ayıanabilmesi

Sa,yın

Erdoe!,ı::ın

görüşmeler yapıldi,
titi~likle

Bigat

fakat lwnunun

durdugum husus

esası

bir uy-

yanlıç

yapılmamasıdır.

Yeterlik önergesini

oylarınıza

arz ediyorum. Kabul edenler •.•

Etmeyenler .•• Kabul edilmL;;tir.
Av.İLH.AMİ

susunun oya

(iınkara)·-

GÜVEN

sunulmasını

BAŞKAN-

oylanıp oylanmaması

hu-

teklif ediyorum.

Arkadaşlar 9

genin oya sunulup

Bu önergenin

Sakarya delegelerinin vermi;,.;

sunulm~masını

teklif etmektedir

olduğu

arkadaşımız

öner-

•••

Av.TUitHAN ÖZGÜHER (Ivlersin)- Sa;yın Başkanını, bu yol açılırsrı,
genel kurullarda

oylanmaması

gerekli, hiç bir biçimde

oylanınası

söz

konusu olmayacak önergeler de, yüzlerce, binlerce verilen önergeler
de verilir ve genel

kurullEır

(

:F€er bu tip önergeleri
ra engelleme yolu da
BAÇKANkında

engellenir, engellenmesi yolu

oylarsanız,

açılmı9

Arkadaşlar~

özelliği bakımından,

uyanmaması bakımından.

bu gündem ma·Jdesine özgü olaralc, emsal
genip oylamaya konulup
lamaya

konulmasını

açıldıktan

son

clur, oylamalarla gündemi doldururuz • .

konunun

kamuoyunda tereddütler

bundan böyle bu yol

açılır.

konulmamasını

te:şkil

reyiniza

kabul edenler ..• Oylacıaya

toı-·lantı

hak-

istisnai olarak,

etmemek üzere bu önersunaca~ım.

konulmamasını

Önergenin oy
kabul edefi-

- 14 ler ••. Oylamaya

konı..ılmamc:ısı

yüksek genel

kurulcc:ı

kararlaştırılmıştır.

Av.SUAT YILhiAZ YALIJI!I (Kocaeli)- Ekseri;y-etle mi? •.
BAŞKAN-

Önergenin oylamc:ıya konulmaması çoğunlukla kabul edilmiş

tir.
Şimdi

arkadaşlar,

genel kurulumuza gönuerilen

telgrafları

oku-

tuyorum:
. Sayın ]'aruk

Ereın

Türkiye Barolar

Birliği

Başkanı

İs tonbul

Türkiye Barolar birliğinin 17, 18, 19 Haziran 1977 günleri İs
tanbul Belediye Sarayında yapılacak olagenüstü genel lmrul toplantısı
na vaki davetinizden memnun olan Sayın Cumhurboşkanı olağanüstü genel
kuruilı.u pozitif hukukumuzda w:ırlıgını sürdüren :::ıntideınokratik yasama
hükümlerinin saptanması çalışmalarına başarı dileklerinin iletilmesine
beni memur etmişlerdir. Saygılarımlax arz edürim.
Fuat Boyramoğlu Genel Sekreter Büyükelçi. (Alkışlar)
Sayın Avukat Faruk Erem
Türkiye Barolar Birliği Bc:ışkanı
Belediye Meclisi Selonu İstanbul.
Birliğinizin olo&;onüstü genel lmrulc.il1U. gündemindeki konulnr ÜZE
rinde y::ıpacağı çalı.1 rnalorda b::ışEırılnr diler, size ve kurula saygıları
mı

sunarım.

K5ni :Orana

.Aıuıyaso

Mohkemesi

Başkanı

( Alkışlar)

Sayın Faruk Erem
Türkiye Barolar Birligi Başkanı
Belediye Meclisi Solonu İstanbul.
Nazik davetinizi aldım. Konusu belirtilen ola.Zunüstü toplantı
nıza katılomadıgım, aranızda bulunomadı~ım için çok üzgünüm. Türkiye
Barolar Birliginin özellikle hukukun üstünlüğünü savunmadald çobaları
nı övgü ile izliyoruz. Şohsır:ı ve Yüce Yargıtay mensupları adınn çalış
malarınızda gönülden başarılar diler~ sevgi ve saygılarımı sunarımı
Cevdet l1enteş Yargıtay Birinci Başkanı. (Alkışlar)
Sayın Prof.Faruk Erem
Türkiye Barolar Birli~i Ba§kanı
Belediye Saroyı İstanbul
Genel Kurul topümtısına davetiniz ıçın teşekkür ederim.Anayası
demokratik hukı.ık devleti düzeninin Türk ulusuna yorarlı olması hususur
daki yaygın ve etkin çslışmolarınızın sürekli ye başarılı olması dile~i ile saygılarımı sunorım.
Sabri Kirişoğlu. Hôkim Tuğgenerol. Askeri Yargı tay Baç:kanı.
( JUkıglar)
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Türkiye Barolar Birlie;i Boşkanı
Belediye Meclisi Salonu İst3nbul.
Cumhuriyetimizin temel esaslarından olon hukuk devleti ilkesinin kemaliyle yerleşmesi ve uygulanması yönünden pozitif hukukumuzda varlıgını sürdüren entidemokratik hükümlerin saptanması ve
kaldırılması ile ilgili çalışınalarınızın devletimize büyük yarar sa~
lıyacağına olan inancıını belirtir, kutılamayacağım için üzüntü duyduğum genel kurulunuza içtenlikle başarılar diler, te9ekkür, sevgi
ve saygılarımı sunarım.
Prof.İsmail Hakkı Ülgen. Danıştaş Başkanı. (Alkışlar)
So;y·ın

Sayın Avukat Faruk Erem.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Belediye Meclisi Salonu İstanbul.
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurul
başarılar diler, saygılarıcı sunarım.
Zeyyad Baykara. AdEılet Balmnı (Alkışlar)

toplantısına

Sayın Faruk Erenı
Türkiye Barolar Birligi Başkanı
Belediye Meclisi Salonu Istanbul.
İşlerimin yogunlugu nedeniyle toplantısına katılma zevkinden
mahrum kaldıgım genel kur .ıhmuza çalışmalarında başarılar diler,nazik davetiniz için teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Kô zıw Akdoi:;an Cumhuriyet Başsavcısı ( Allnşlar)

Av. Faruk Erem
Türkiye Barolar Birligi Başkanı
Belediye Meclisi Salonu İst;ınbul
Daha önceden aynı saate rostloyan resmi bir toplantı nedeniy
le Birliğinizin olabonüstü Genel Kurul Toplant~sında bulunamayacağı'
dan üzgünüm. Mazeretimin knbulünü rica eder, teşekkürleı'imi saygıla
·Sayın

rımla

sunarım.

Nomık K.Şentürk İstanbul

Türkiye Borolar

Birliği

Volisi

(Alkışlar)

Olagenüstü Genel Kurul Di van

Başkfln

lığına

Antidemokratik yasaların ayıklanması hukukumuzun demokratikkonuSLmda gösterdiğiniz üstün çalışmaları yürekten kut
lar, olağanüstü genel kurul çalışmalarınıziR da halkımızın yararına
önemli kararlar olacağınıza olan inancıını tekrarlar ı başE!rılar di-·
lerim. Saygılarımla.
Ahmet İsvon İstanbul Belediye Başkanı (Alkışla~)
leştirilmesi

Sayın Avuket Faruk Erem
Türkiye Borolar Birligi Boşkanı
Belediye Meclisi Salonu İstanbul.
Türkiye Barolar Birliğinin olcı6anüstü genel kurul to:ı,.ılantı
sı münasebetiyle gönderdi~iniz nazik davetinize teşekkür ederim.Genel Kurulca alınac8k kora:rüırın ülkemiz ve milletimiz için hoyırla
ra vesile olmasını diler, bilvesiilie sel§m ve saygılar sunarım.
Prof.Dr.Necnıettin Erbakan. Devlet Bak.Başbakan Yardımcısı.
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Faruk Erem
Türkiye Barolar Birligi Bagkanı
Belediye lvieelisi Salonu İstanbul
Türkiye Borolar Birligi olağanüstü genel kurul toplantısı münasebetiyle göndermiş oldugunuz nazik devetinizi aldım. Y~ıkın ilgi ve
nezaketinize teşekkür ederim.İşlerimin çoklubu dolayısiyle aranızda
bulunamayacağım için üzgünüm. Genel Kurul toplantınızın hoyırlı,uğur
lu olmasını ve başarılı geçmesini diler 1 bu vesile ile selam, sevgi ve
Sayın

saygılarımı

sunarım.

Alparslan

Türkeş

Başbakan Yardımcısı.

8ayın Av.Faruk Erem
Türkiye Borolar Birligi Başkanı
Belediye Meclisi Salonu İstanbul.
Türkiye Barolar Birli 6 i ola6onüstü genel kurul toplantısına
ilişkin devetinize teşekkür eder, genel kurul çalı::;.malarında ·başarı
dilekierimle saygılar sunarım.
Nahit Menteşe Turizm ve Tanıtma Bakanı.
Sayın Prof.Faruk Erem .
Türkiye Barolar Birligi Başkanı
Belediye lVIeelisi Sal~nu İstanbul
Türkiye Barolar Birligi olagenüstü genel kurul toplantısında
görüşülecek konular için göndermek nezaketinde bulunduğunuz çagrıya
teşekkür eder, başarı dileklerimle saygılarımı sunarım.
Süleyman Türkoğlu Danıştay Üyesi ve Genel Sekreteri.

Türkiye Barolar Birligi Ola6anüstü Kongre Divan Başkanlıbıno
Ozellikle son yıllarda demokrasiyi koruma ve genişletme, sosyal
hukuk devletini yaşatma ve geli;;,tirme savaşımızdaki kararlı eylemleriyle Birliğinizin işçi sınıfımızın saflarınd!:ı bü3ük bir saygınlık kazanmıştır. Örneğin Dffi~ girişimi k8rşısında aldı~ınız aktif tavır ve
DİSK ile dayanıçınanız üyelerimiz ve tüm emekçiler tarafından her zaman
şükranla onılocoktır.Faşisz denemelerini bozguna ~gratma ve 5 Haziran
genel seçimlerinde demokrasi ve ilerleme güçlerinin yeni mevzilere yerleı;ıme bcışarısında Birlibinizin çok önemli katkılcırı olmuçtur.Toplum yaşamının tüm kesimleriyle demokratikleştirilmesi her şeyden önce hiç
kuşkus .. z mevcut antidemokratik ve sos,y·al hukc.ık devleti kavramı ile çelişen düzenlernelerin iptali, yEıda değiştirilmesini gerektirmektedir.
Bu doğrultuda tQplandığınız genel kurulunuzuNn varocağı sonuçların kurulmasını istedigirniz bir CHP hükümetinin demokratik hok ve özgürlükleri genişletme uğraşilorıno küçümsenmeyecek katkıları olacaktır.Geri
ci faşist güçlerin yeni saldırılEırı ile karanlık planlarını etkisiz
kılmak için örgütlerimizin ön saflarında yer oldıgı ulusal demokratik
güçler areısındaki eylem birligi ve dayanışmayı saglomloştırmanın zorunlu olduğu inoncındcıyız. En içt.en dayanışma duygularımızla şahsınız
da Birliğinizin tüm yönetici ve üyeilimrini saygıyla selamlar, genel kurulunuzcı üstün başarılar dilerim.
Kemal Türkler Genel

Başkan.
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rosu,
su

Ar.i:eada:ılarım ~

Hatay Barosu, Afyon Barosu, Çanakkale l:la·-

Barosu, Erzincan

Adıyaman

Başkanlıkları

Erzurum Barosu ve Burdur Baro-

Barosu~

da genel kurulumuza

başarı

telgrafları

göndermişler

dir. ( Alkısılar)
Şimdi değerli

arkadJşlarım,

gündemimizin 6

ncı

maddesine geçi-

yoruz. Gündem maddesini okuyorum:
"Antidemokratik yasalar konusunda
Şimdi

değerli

Av. ERDoGAN
ni ve

BİGAT

(Ankara)- Efendim geleneklerinüze uygun olo-

izin verirlerse

eğer

okunmamasını

sayın

Ba&kan

tarafından

kısaca

özetlenınesi

öneriyorum.

Raporun

BAŞKAN-

oylarınıza

yönetim kurulu raporu daha önce

gönderilmi}tir.

arkadaşlara

rak~

arkedo0lorım,

okunmaması,

ancak

kısaca

özetlenınesi

sunuyorum. Kabul edenler •.. Etmeyenler ..• Oy

önerisjni

birliğiyle

k:: bul

edilmi~;tir.
Sayın Başkan,
BAŞJeAN

Av.FARuK EREN-

genel kurulun emri
kadar

kısa

bu,yvrunuz.

uyarıncm,

aziz delege arkadaçlm·ıı:u,
nun derleme
yönetim kurulu/raporunu elimden geldi2;i
Sayın Başkanıın,

bir süre içerisinde özetlemeye

Yalnız,

sözlerime

başlamadan

çalışa~agım.

evvel

şunu

istiyorum:Ra-

açıklamak

porumuz gerçekten bir derleme raporudur. Bu itibarlayönetim kurulu
arkadaşlarımızın kişisel

üyesi
nı

ve burada ortaya

misyon
rına

atılan kon~ların

çalışmalarında faydalı

kayabilsin diye
takdim

fikirleri olarak teHlkki
olabilsin,

hazırlanmıştır.

kılınan

belki de

teşkil

buyurulmamosı-·

edilecek olan ko-

tartışma konularını

Mutad, normal genel kurul

ortay2

toplantıJ8·

raporlar cinsinden tel5kki edilmemesini bilhass3

rica ediyorum.
Kanuna ve gelenege uygun olarak,
maktadır.

nu itibarla,

şimdi

başta

özetleyeceğim

başkanlık

husus

şahsıma

raporu yer 21ilişkin

hu-

suslardır.
Kanunlarımızda!ı::i

rilmesi için
bunları

antidemokratik hükümlorin

girişimlerde

saptarsalc, gereldi

lamıyla demokratikleşecek

bulunulması

,~iri

saptanması

ve gide--

bir gUndem maddesi. Acaba sadecü

9imlerde bulunursalc, hukukumuz tam an-

midir? Bize öyle geliyor ki bu

çalışmalar

- 18 aynı

zamanda

dır.

Bugün

dır.

Karşıt

silerin

boşlukların

dünyanın

da

doldurulmasını kaıısamcı

demokratik her ülkesinde büyük

rejimler güçlenmektedir. Bu bir
için acaba bu

yaşayabilmesi

malıdır? İşte

vakıa.

biçiminde
kuşku

O

yer almakta-

yanısıra bunların

hele seçmen
mesinde fayda olss gerektir. Pek çok ülkeler,/ ·
·
'
aşağıya

eğiliminin güç

indirilmesi

mışlardır.

Bugün

e~itimin

tebilmemiz bir h3yaldir. Alfabenin 1

-::ri-'.i

dünyanın

da düçünülyaşının

, dahs da

eğitimi

dönemde

/zorunluğu

ilk

sadeu~

kezandıJı

demekra-

halde~

olan ülkeler neler yap-

anlayışta

antidemokratiklik konusu

olmalı

ele al-

ile demokrasiyi yürü-

~

hiç bir

demok-

tarafında

rasiyi kurtarmadığı bir vakıa olarak kabul ediliyor. İngiltere dahil
eğitimi

bugün pek çok ülkeler mebburi

9

yıla

çıkartmışlardır.

de, demokrasinin bir ferdi, bireyi daha fazla bilgiye
baları yanındg 1

kiye Barolar

bir de ekonomik taban üzerinde

Birli~inin toplantılarında

zeni diye bir kavram ortaya
kit, bu suretle tesbit
girilmesi
rürlü~e
etmişti,

kuşkusudur.

girdiği

atıldı.

edilı::ıiş

kavuşturmak

kurulması

ça-

şarttır.Tür

ekonomik 9 demokratik kamu dü-

Bu kavrama

yapılan

en güçlü ten-

bir kavram 1 bir tutuculuk içerisine

Fakat maksat bu

zaman, acaba

O hOl-

değildir.

hazır bulduğ·u

1961

Anayasamız

yü-

ekonomik düzeni kabul mü

yoksa bu Anayasaya göre ekonomik demokratik anayasal bir dü-

zenin kurulmasını mı istiJordu? Kuşkusuz bt.nu isti;y-ordu. İnsanca ya-şama

seviyesine Türk bireyini

emrini ihtiva eden bir

şu

şu

anayasanın

koşullar

altında

eriştireceksiniz

mevcut ekonomik düzeni de benimse-

diği

iddia edilemez. O halde, ekonomik demokratik kamu düzeni kavra-

mını

benimsersak bu,

anayasa

sayılıneması

iddialara sebep

1

şu

anilıama

alınmalıdır:

demokrasinin

olmaması

için

Bugünkü

fazlası:an

nasıl

Anayasanın

zarerlı

olduğu

lüks

yolundaki

bir ekonomik düzen Türkiyemizde ku-

rulma icap edecektir? Bu itibarla çalı~alar sırasında umarız ki ekonomik sorunlar oldukça

ağırlık teşkil

Herhalde ':Cürkiyemizde

ve umutsuz

işsiz

makla Türk demokrasisi kendine özgü

edilmiş

gibidir.

anc::ycısamızda

Taramalarımız

kişilerin

yadırganmamrısını

ekonomik düzen terirniyle
sırasında

trıkip

azal t-

da ileri süre.:..
açıkça

ifade

rastlayacasımız boşluklardan

bir tonesi de, halk sektörü hukukunun Türkiyemizde
nudur. Raporumuzun 5 ve onu

sa;yısını

bü~rük başarılar sağlayabilir.

Ekonomik kamu düzeni deyiminin
biliriz. llu hüküm

edecektir.

deyanıtılması

eden maddelerinde,

diğer

soru-

demokratik
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denenmiş

halk sektörü tiplerini tek tek izaha

ya bu biçimin kabulü elbetteki uzun
kuk devletini daha da

tartışmalara

sosyalleştirebilme

tartışmasını

birbirinden mutlaka

sektör kurulacak olDrsa, toplum

bir tanesi de

tartı~ması

ayırmamız lazımdır.

bilgiler,

bazı

ve-

yol açabilir. Ama hu-

çabalarından

halk sektörü olarak görünüyor. Bunun politik

çalı.,ıtık. Şu

ile hukuksal

Bizden,

eğer

bazı girişimler

bu

bekle-

mektedir.
Kuşkusuz
Anayasamızın
sında

bugün demokrasiler dt·.:
planla yolundan

öngördüğü;

pek çok

yapacağı
Eğer

sinin

şaşırtılmış

kavuşturulması

girişimler

tehlikeye

düşer.

Planlı

önlenemezse, o demokra-

devleşme

Bir misal arz edeyimi Hitler Nazi re-

etmiştir.

rejim

kaldırdıi

bugün

yıkıldı,

aşarsa,

aynı

devleşen

Bu tarihi gerçek de gösteriyor ki,

ölslerbelli bir ölçüyü

Tartışmaya

teşvik

hukuk avdet

ekonomik

edersek, demokratik yoldan acaba

necek ülkelerin bütün anti . -tröst ve
radık

ve bugün

şu

gerçektir ki,

teşeb-

yaşayamaz.(Alkışlar)

orada demokrasi

girmeyelimt raporumuzda,

Nrzi

vardı.

itibarla, acaba anti-tröst ve anti-kartel.hukukun Türkiyemizde
bilmesini biz

ekono-

için zannederim ki hukukç-u-

jiminden evvel Almanya'da anti-tröst ve anti-kartel hukuk
devleti bunu ortadan

ara--

kavramı

olsa gerektir.

bir demokraside ekonomik

geleceği

geçmişlerdir.

plan

büyük uçurumlar politik nedenlerle meydana geldi.

minin yine anayasal düzeye
nun

ekonomiye

planlı

İngiltere

yaşaya

uzaklaşır mıyız?

Ö\~

dahildemokrasi ile

anti-lı:artel mevzuatını

tröstleşmeyi,

Bu

tek tek ta-

kartelleşmeyi,

holding-

le§meyi önleyemeyen bir demokrasi ilerde büyük rahnelere kendini arz
etmiştir.

Raporumuzda bu hususun üzerinde de durduk,

çalışmalar

!
1

ı

elbet-.J

i

teki bu açıdan de: değer kazanabilecektir.
Çokuluslu
gelişmiş

şirketlerin

memleketlerde yeni

bugün demokratik düzeni, özellikle az

ye~ermeye başlayan

demokratik düzeni teh-

ı
!

dit ettiğini kabul etmemiz icap eder. Çok uluslu şirketler o kadar bü-l
yük nüfuz sahibi oluyorlar ki, devlet

onları

.

kendine rakip görüyor.Bu

i

1

itibarla, milletlerarası bir denetimden daima kaçak çokuluslu şirket-)
.ı

lerle Türk demokr8sisinin
lar üzerinde de durmak

çarpışobilmesi

için neler önerebiliriz?

zamanı gelmi~tir.

Yine demokrasisi ile övünen devletler yepyeni bir
rattılar. İş

hukukumuz

J~un- ı

artı 1.ı: klôsikleşmiştir.

Bugünün

iş

hukuku ya-:

şartlarına

1

uygun

j

!
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Bir

yepyeni bir

çalışanlar yasası anlamında

yaç duyuluyor. Bunun

başınd<ı~

katılma kavramı, bagt~

yönetime

Norveç olmak üzere bütün demokratik ülkeler
k8tılma,

çalıganın

yönetime

lerdir. Bu i tibarla,
kolunda, her

iş

katılması

sayıca

belli bir güce

halinde, otomatikman yönetime

r~mı aışması

sağlayabilecek

Jeni kurallar

çolıştırdığı

İsveç

ve

biçimlerde yönetimE

çeşitli

şeklinde

çalışonlar J'3Sasında

yerinde veya

hukukunu ihti-

iş

getirmiş

her ü

kavuşan

bir o-

kişilerin b:ıiılli

katılmı:ı hakkının tqnınmı:ısını

bir yasa hükmü, bizi daha fazla sosyal hukuk devletine

yaklaştıracaktır.

Herhalde, demokrasimizin yolundan
me

ihtiyacımız

sapmaması

var. Bugün Avrupa demokrasileri

masından şikôyetçidirler.

Bu

şikayet

çalı

}ma

tekeli diye

ve ilgisizlik demokrasileri ciddi

görevi hukukçuya

si

gereğini

ve

çığırını

açmış

ve kamuoyunun

ilgilendirmektedir.

yük bir kriz geçirmekte
ha fazla ticari
tiyozlorını

O halde,

eğilim

siyasetin

olmı:ısını
kuşkusuz

olduğunu

sosy,üleştirilme
Birliği

aydınlatılması

basınında

durumundayız.

oldu~u
Basın

araç

gibi bü

artık

içerisine girmekte ve dördüncü kuvvetin

besın

bazı

daim

hukukumuzun,belki de seçilecek olan komisyonlarda en
alınmasını

TRT konusu mutlaka
Konus~nu

çok

aşan

temenni ediyorum.

karşımıza

sosyal

gelecektir.

sarsıntılar

Acı

tecrübeler geçir-

bu noktadon ortaya geldi. O

halde mevcut sistemde mutlaka bir yetersizlik meTcuttur.
TRT

1976

edeceğim,

kamu haberle§me, kitle ha-

dünya

söylemek

suç-

temenni etmekteyiz.

olgunla9tırılmnsı,

Basınımızın~

a~

da bu suretle tehlikeye sokabilir bir biçime bürünmektedir

ciddi sorun olarak ele
dik.

değma

şeklindeki

bulunuyor. Bu i tib'-'rüı, Barolar

Son günlerin büyük problemi
larını

tipinin

Bu itibarl8, siyaset

yapıyorsun"

çalışmalar ı

nin de bu güzel fikirlerin öncüsü
berleşme araçları

vatandaş

Bugün, biraz sonra temas

değildir.

Avrupa Konseyinde vaki

yılında

düşmekte.

"siyaset

isimlendirebileceğim

lamalar, asla samimi

sağu

Te b' alık devri gerçekten geçti. Türk oyunun

zorundayız.

dınlanmasını sağlamak

eğiti

siyasetten

halkın

surette tehdit ediyor. Bu itibarlo, yepyeni bir
sına

içinj politik

hukukımda

Şimdiye

kDdar

üç sistem denendi.

1- Devletten tamemiyle

uzaklaşmıç

özel sektöre bu

işi

tevdi et--

mek. Sonuç: Ticarileçmek.
2- Politik

iktidarın

eline verilmeli. Kim gelirse onun emrinde.
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malum.
mosrafları

Nihayet, bütün
batı

özerklik. Bu da

başarılı

şortiyle

tircızlanı

sebep olmw,>tur. Demek ki bu üç sistem--

değil.

Şimdi,

rişim.

ödenmek

demokrasilerinde denendi, hepsindeki itirazlar

memleketimizdeki gibi i
de

tarafındon

devlet

uzı:mınlorın

attıt:;ı

orta;ya

son sistem: TRT

pahalı

bir gi-

Özel sektöre kaptırılm3mosı icap eden bir giri~im. O halde,mali
almalı

yükünü devlet üstüne

hakkı

ve fakat onten

mutlaka o memlekette

fikir üreten organ ve kuruluşlarda taksim edi.lmelidir. Arıten hakkının
pcıylaştırılması

nin

yaşaması,

çoğulcu

değişmesinin

iktidar
sinden

kuşku

ği

bulı:ımadık;

aynı

bu kere aksi yönde

meslekta:şlorım,

mütEıloaln.rını

onları

için,

demokrasi-

b3ğlanıyorsa ı

icap eden sistem de budur. Bugünkü sistemle

şimdi

derlediği b8Zı hususları

larımızdan

Eğer

şikayetlere

meydan verme-

duymskt8~rız.

Değerli

rulunun

çare yoktur.

tırtm::ısı umudumı

fikirlerin adeden

denenınesi

zannederim ki,

bcışka

sistemine gitmekten

Bu arada bütün baro-

çalışayım.

Yalnız bazı

bizim teksir edip sizlere
ba:;:kanlık

ama

arza

ri en ettik.

buyurulursa Yönetim Ku-

müsı:ıade

müt:ünslar geç geldi--

zamanında

dagıtmok imk§nını

di vonımı takdim ettik, komis;y onlarda mutlaka

nazara alınacaktır. Bu konuda özellikle İstanbul ve İzmir barolarının
katkılarına

değinıneden

korarının

Yönetim Kurulu
tarihçe

kısmını

kurallardan
siyasal

geçmek elimden gelmiyor.
bD :,:ına, 3.3 ncü sayfBdan i tibaren ı bir

ilôve ettik. Nedeni

arındırrnek

kurıüuş,

o

şudur:

Mevzuatımızı

değildir.

fikri yeni

1950 döneminden evvelki bi

zoruEmın iktidt:ırıno korçı

tidemokrotik hükümlerin

antidemokratik

en güçlü silôh olarak rm-

kc:ıldırılmaması kınamı::ısını

tevcih

etmiı;;tir.Ni

tekim seçimlerden sorlra bir komis..> on kuruldu. O komis,y·on bütün bakonlıkların

hukuk

müşovirleri

ve

bazı

bilim

kuruluşltırının

temsilcilerin-

den oluş·uyordu. İlk s çılışındn zamanın İçi şleri BF~kımı büyük bir hevesle

bunları

ler sarfetti.

bu

kom:ıiısyondtın beklediğini

Şevkle

çı:ılıf}molor::ı

ba:;;landı.

kümetten emir geldi; komisyon mescisini
muya

açıklanmasın.

komisyonun bütün
sındayız:

Fokot o

Z3manın

kararlarını

Hiç bir siyasi

Altı

oyın

bitirmiştir

komisy-on

kornuya

kurı.ıluş,

söyledi ve pek yücel tici söz-

bo:şkonı

açıkladı.

sonrc.:ıdan

Şu

sonunda ise hüama, bu mesai karahmetli Derbil ı

tarihi gerçek

döneceği

karşı

vaatlerde bulunma-

- 22 sonu hüsran oluyor. Bu itiborla, 1951

malıdır;

1977

yılından

dar uyuyan bu konuyu Türkiye Barolar Birliginin

ka-

yılına

büyük bir

canlandırması

memleket hizmeti olsa gerektir.
belki de

faydalı

olur ümidi ile, o komisyonun ça·

antidemokratik

bulduğu

kanun hükümlerini vesoir husus-

Çalışmalarımıza
lışma metodları,

raporumuzun bu

ları

mazsa

şu

soyf<üorında

tarihi belgenin

arz etmeye

etr8flıca

kaybolmomasına

yardımcı olmağa

da

kat o rapordaki hükümlerin hepsinin sizi tatmin

Hiç ol-

çalıştık.

çalıştık.Fa

etmeyeceğini

elbetteki

biliyorum. Vaktiyle mevcut olmayan kavramlar bugün hukukumuza doruk nok
tasında

hakim

Bu i tiborla, o raporun

durumdadır.

gün ilkel de görünebilir; ama o gün bu günü
O komisyonun ilginç

tarafı

idi:

şu

Bu

tartışma

neticesinde

haklara, kamu hürriyetlerine ve innan
dıran

veya

alıyordu;

sınırlayan

malar sonunda inkilap

varılan

varacağız?

formül

kommlorının

kü tabirle, hukuku

müşterekenin

linde bir ihtiraz1

kayıt

da

ve insan

mahfuziyeti ve

getirdigi

benimsenmişti.

aynı

sınırlamalar

Bu, -özür

kavramlar

Ondan sonra
çıktı;

mevcuatımızda

Anayasaya

ba biz antidemokratik

hakları

aykırılık

hayatiyatini
gibi, Hukukun

kal-

hakkı

Faknt

ele

tartış

zamanda, o günmahfuzdur

şek

dileyeceğim- şim

yapılabilmiştir.E

sas olan, bir fikirden hareket etmek neticesine varocak
mıyız?

idi: Siyasal

bu

hakları.

di size biraz çocuksu da gözükebilir. Ama o gün bu
cak

•• Bir ölçü tar

şu

haklarına aykırı,

hakları

acaba

Tartışmalara başlarken,

hükümler antidemokratiktir. Demek ki üç

siyasal haklar, kamu

size bu

diyebiliriz.

hazırlamıştır

hangi ölçüye göre antidemokratiklik neticesine
tışması açıldı.

bazı kısımlorı.

mıyız,

varmaya-

kanıtlamış başkaca
üstünlüğü

kanun hükümlerini incelerken, bu

gibi. Aca-!

kıstaslardan

dıi
•

faydalanabilecek miyiz? Herhalde komisyonlarımız bunJn üzerinde duracaıi

lardır. Kuşkusuz, hukukun üstünlü~ü kavramı~ öncülüğünü Barolar Birhiğ:/
yaptığı için bizlere çok munis de gelebilir. Ama yeterli midir, değil

1

midir ve bütün bu çolı§malarımıza rağmen, ne kadar bu kavramı somut

j

hale

getirdik~ bunl::::ır

elbette

tartışma

konusu olabilec . ktir. Ama hiç
olmazsa çeşitli kullanan ki~ilerin anlayışına göre mana değiçtirebilen

1

ı

1

bu kavramın bir tortusu da hiç olmazsa kaldı. Demek ki, bir şeyin üs- )

tünlüğü, bir geyin dokunulmozlığı bu tpplumca kabul edilmiştir:Hukukunj
üstünlüğü.

İnsan hakları

konusunun da bir ölçü olarak nazarı itibnre

alın-

ı

i
1

!1
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.. ::ıı:J,lomo 1:e i<:;j.n, lle:cleyebildigimiz objektif

larımı~,.;

de rapor-

koyduk. j:lgil~. komisyonlar herhalde müzakere sırasında bura-

Ö7ıPt

daki

bilgiliıri

fikirle··.'rlen

bazı kolaylıklar

kıymetl:i.

J3u suretle,

elde edebileceklerdir.

vaki tlerinizi fazla almak istemiyorum.Bir

ay kad:::_· evvel raporumuzun s:iiızlerin eline ggçmesini tem~ne çalı~ık.
şöylc23

Sözlerimi,

bir genel görünürole bitirmek istiyorum:
karşı

T3ugiin büyü';;: sosyal problemlerle
demokr:--r:ıinin

nereGindeyiz,

olarak Türkiye

şu

karşıyayız.

zemin içerisinde meslek

Irı~olar Birliğinin

Bugün hangi

kuruluşları,özel

yıllık

yeri nedir? Her biri dört

iki

dönemdC'"l. sekiz ~-ılımızı tı:ır.ı3mlamak üzereyiz. İlk dört yıl kuruluş çabaları

ile geçtj_, ikinci dört

muzun fikirce
da, aym.

özgürlükçü ve
ma

çoğulcu de~nokrosilerde

ayırı.y~r anay.:ısacıılan.mJ.:~.

yışı.

Yani millet
hiç

ruluşlar:ı.n

rasinin

başlantsı.cc.nı

biçimler varsa,

çeşi tlmr vardır.

Bunu iki

kıs

tesis ettikten sonra,

haklı değildir.

diğer

bUtün ara

ku-

Bu birinci biçim demok-

kuruluşları,

milli

Şapelya

irı:ıdeye zararlı

için :i.1go dahi etmiş·~i. İşte bu bir dönemdi. Ama oya indirgeli

demokrasi

rejim~nin

ikinci bir

sakJ.ncaJ.arı anlaşıldı

döne~~ geçmiştir.

mokrasid::i.::. Ysni
ğer bi~

Bu tenkit-

Russo 'da buluyoruz. Hatta onun tesiriyle

t8ril-ı.lerinde

Kanunu 1789
olduğu

müdahale.,.;_

de

zamanda

Birincisi oya indirgeli demokrasi anla-

oylarıyle iktidarı

bt~

çeşitli

demokrasilerde

kuruluşu

aynı

kalınağa başladık.

de tenki tlere de maruz

haklı mıc2r? Nasıl Ma~ksist

ler

kamu ni teliğindeki meslek

grubu bilinci içerisine girdik. Ama

baskı

şiddet·(; e

yıl

l~ramsal

ve

O da,

ve bugün

katılımli,

ne getirc-bilece!{

olımokların artırılmasıyle

çoğulcu

de-

örgütleşmesiyle,

di-

özgürlükçü,

birtakım kurumların

C:'.eyirrL'.e büyük halk t:i tlesinin sosyal

demokrasisi

batı

politikanın

sahibi geli-

ancak bu demokrasi yürüye-

bilir dendi. O h-::ılde Türkiye Barolar Birliği bu iki anlayıştan hangi-

1

sini berd.mseyece1rı hangisirün fikirce hiç bir organik bağa gitmek için

1

fikirce onun
Bu tercihi

yam.r~:"-:ı

artık

olabilecektir, bu

inançları

yapmak mecburiyetindeyiz.

Eğer

devam

ettiği

müddetçe

oya indirgeli bir de-

mokrasi tipini bentmsiyorsak, o demokrasi tipi elbetteki bütün meslek
kuruluşJ Arını bi:~C'~"

lonca ho1_ine getirecektir. Siyasetten

arınmak

ba1

hanesiyle meYcut yetkile::.:i
şama

şcr-f:,·n

bu

daş,

ge:::-if">j_

o~nı<;ı~'""'1

r.ıis:::emle

ge~i

bers')er

ikin0.i

elmak isteyecektir. O halde benim ya- · 1
olmaru.al7.dır.

dcr~:>'>:~~osinin

tam

Ben mecburum;

modern,çağ-

göbeğinde oturmağa.

(Al-

1
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ri

yapılabilecektir,

kün

olmadı,

sağolun.

BAŞKAN-

Şimdi

yoruz. Madde aynen
kurulması
miş

sizleri

meşgul

(Şiddetli

alkışlar)

gündemimizin 7 nci maddesine geçi-

arkadaşlar,

şöyle:

''Genel Kurul

çalışmalarının

Şimdi arkadaşlarım,

komisyonlar
bu konuda veril-

önergeler var •••
BAŞKAN-

GÜV.EN (Ankara)GÜVEN (Ankara)-

konuklar ve Yüce
Bu

Sayın Başkan,

Sayın Başkanlarım,

Kurul~n sayın

olağanüstü toplantımızın

antidemokratik hükümlerin

konusu, antidemokratik

gerçektir.Binaenaleyh,

Yasalarımızı

kadar

yapılmış

cel konulara inhisar

odur ki, bugünkü

görüşüm

olan

toplantılarda

etmiştir.

Aslında

fi üzerine
güncel
rulması

Şimdi

zorunlugu da

bizim

komisyonlar kurup uzun vadeli
salara ve usul hükümlerine
toplantıda,

tir, bunun

zaten güncel konulara inhisJr

işler,

bugünkü

yapacağımız

olağanüstü

Barosunun teklikonusu da yine
komisyon ku-

çalışmalarda

mümkün

değildir.Ancak,

girmemiz naçiz

çalışmalara

aykırıdır.Yine görüşüm

Şöyle

değildir.Esasen

buraja

kanımca

yg-

odur ki, biz buglin-

ki; bizim görevimiz

çalışmalarımız,. kıymetli

mümkün

dolmaktadır.

gi kanunlar demokratiktir, hangi kanunlar
'İşi altı

men bitirmekte yarar

vardır.Arz

da buna

Bu uzun vadeli

arkodaşlarımızın kıymetli

olmayacaktır.Binaenaleyh,

ya inhisar etmelidir.

komisyonların

şekil bakımından

kirleri önümüzdeki dönemde seçilmemel±ri halinde
çalışmaları

konus~

yapabiliriz. Yoksa, uzun vadeli

girmek mümkün

olanak yoktur.

bir

hangi kanun demokratiktir, hangi kanun antidemokratik-

tartışmasını

toplanmasına

görüleceği

gibi, tamemiyle gün-

olduğu

bağlanmıştır. İzmir

vardır.Bunu ink~r

değişik

olağanüstü toplantı

İzmir'de yapılan olağanüstü toplantımızın

konulardır.

yasaların

ba9tan sona kadar a-

etmesi gerektir. Bir Devlet Güvenlik Mahkemeleri
konusu olmuçtur, karara

Divan, s3-

saptanan bu hükümlerin

zaman,pek çok antidemokratik hükümlerin

yıkladığımız

toplantı

sayın

üyeleri;

saptanması,

liği girişimlerinde bulunmamızdır.

şimdiye

söz istiyorum.

Buyurun.

Av.İLHAMİ

kü

gerekle-

ettim, daha fazla özetlemek müm-

ve sürekli

suretiyle yürütülmesi."

Av.İLHAMİ

yın

karşılayacağız,

Bu itibarla, elbetteki bu tenkitleri

onların

bugünkü

bu konularda

toplantımız,hın

a.rıtj_demokratiktir,

ayda bi tirmekten.se, bunu
eder, hepinize

fi-

bu ko:m-

başlayıp

saygılar sunarım.

he-
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lVIAGAT (Ankaro)-

Sayın JJaşkan 9

müsaade eder misiniz?

Buyurun.

BAŞKAN-

Av.RAffi~İ

MAGAT (Ankara)-

Sayın 3rkadoşlarım 1

dar çok önemli ve mernle1cetimi zin bütün ilgililerini
kından

düzeyde bir
katle

önemliı

ilgilendiren böyle
kurul~ş

baktığı

tün delege
komisyonlar

bir konuda çok ciddi
ile

aracılığı

muhakkaktır.

İstanbul

içinı

çalışmalar

kabul ettigi

yapmak

bü-

Bunun da ancak

gerçekleçıtirileceği

yüklenmiş bıJlunan İstan

genel kurulda da hepimizi üzen,

olağanüstü

Birliğini

zorunluluğunu

şüphesizdir.

Ancak 1 bugün evsshipli 0 i görevini

Barosu Barolar

ya-

vatsndaşları

bütün ilgililerin dik-

yapılE.ıcak çalışmalarla

bul Barosunun bundan evvelki

ı

ki bu ka-

ciddi 9 hei:he bizim gibi tornamen hukuki

olan Borolar Birligi

arkadaşlarımızın

şüphesiz

yönetiyor gibi

söylenıfiilerin

üzüntüsü

henüz üzerimizden geçmeden 9 bugün yüksek genel kur';lunuz henüz bir karar almadan,

komisyon

almı.şçasıno

çalışmaları,

komisyon yeri, komisyo-

nun hatta, biraz evvel de bendenizden hangi komisyonda görev
hususu soruldu ve bunun da
bit edilen komisyonlar
İstanbul
çıyor.
rın

ifade

olduğu

Birliğince

Barosu ile Barolar
Bu tip

eıiildi.

görünümlerı

tes-

maDlesef

Barosu Barolar Birliğini mi yönetiyor gibi söylentilere yol abwıta İstrmbul

Ve bendeniz de,

bu görünümlerden

rolar

İstanbul

alacağım

tarafından

Barosu olmak üzere bütün barola--

kf:ıçını'nası gerektiğini

bu ilkenin benimsenmesi

belirtmey-i ve bunun bütün be

lôzım geldiğini

bilhassa

beliı

mek isterim.
Sayın

lığıı

kavram

çalışınalarda

delege

arkadaşlarımı

yonıl tılması

ve kavram

hangi ilkenin ele

mokratiklik mi, yoksa hukukun
saptanması
rüşlerin

gibi üç

ayrı

tortı~:;alması

Gençlik

bu

görüşümü.

saptırılması

Glınmosı;

üstünlüğü

görünüş

esnasında

fikirler gayet ilmi bir hale
edece~im

bugün toplumumuzda bir

ortaya

mevcuttur.

AnoyosoyG
ilkesine

Teşkilôtı Başkanlı0ı yaptım

olan

şüphesiz

Ocakları

bilomedie,im için kendime
İkincisi ı

haHı

ki bu gö<:ıtılacak

Bir iki misalle arz
ve Türkiye Milli

ve o tarihlerde kendimi devrimci o:

mk görüyordum. Fqkat bugün devrimci deyiminin ne anlamlarda
gını

antidt

konunlarıı

deyimler ı ortayG

gel~iş bulunmaktadır.

Bendeniz Türk Devrim

Yapacağımı:.

aykırılık mı,

aykırı

sürülürkanı

kullanılacak

kovrım karışıl

kullanıldı

devrimci demekte tereddüt içindeyim

Ankaro Barosu Genel Kurulunun

yDpıldıgı

Fakültesinde, i9te bütün üniversitelerde oldugu gibi,

Ankara Hukuk

çeşitli

sloganla
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şöy~e bGktım?

yorum;

bagımsız

üstadım

yapıyorsun~zı

ne

imza

den kendime geldim,

atarım.

bu en

dü~ündüm

Genel Kurul

Sayın

benimsediği m

azılı Maocuların sloganıdırı

dedi.Bir-

ve hakikatan imza

Başkanımızın

Ecevet 1957

yılında:

11 Faşiam?

mamız lazım geldiği

ve önerimi

hususunda,

olarak da

yazılı

çalışmalarımızd..:ı ı

nimsenmeyeceği?

şüphesiz

de antidemokratik
ana ilkelerine

sık kullandığı

Binaenaleyh, bu örneklere
ve

göruşlerime

dsyanak olGrak arz ediyorum

bazı

di vanına arz

her ne kadar Anayasaya

deniyorı

s2ptarıınıç; bunları

fckat bu demek

sadık kalmayalım

yahut

Anayasamızın

kal-

diyorum

ilkesinin be-

zaten gündem maddesinde
ki?

.Anayasamızın

ana ilkelerini bilhassa

devrimcil.:!;kle belirleyelim. Bu hususta bendenizin
var ve diyorum ki?

sadık

edece~im?

aylarılık

değildir

bazı

ilkelere

çalış

gerekti~ini

başkanlık

ki

ta-

"Faşist"

komünistlerin komünist olmayanla-

slogandır.

çok dikkat etmemiz

malarımızda

çok

atmadım,

iktidar •• 11 Ve üzülerek görüyorum ki,

faşist

bir

bir slo-

arkada~ım;

yönetim,

karşı kullandıklorı

~am

Hemen oradan bir genç avukat

"Faşist

biri var.

ki; bu

"Ne Amerika ne Rusya?

Türki;y e." Ve hemen dedim ki, tam benim
altına

ra

v;:ır:

aynen :;;u slogan

gan, bunun

sayın

arkGd;;ışlarımla konuşu

Bunlardon bir tanesinin önünde genç

3 ncü maddesinde

yazılı

önergesi de

Anayasanın

genel esas-

yer alan 11 Türkiyo Devletinin ülkesi ve milletiyle böl ünmez bir bütün olduğu" ilkesinin ı keza ll nci maddede yer alı:m: 11 Bu
larının ba~ında

Anayasada yer

:ılan

hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürri-

yetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez
nü veya dil?

ırk?

sınıf,

din ve mezhep

ayırımına

ri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan

dayanarak? nitelikle-

kaldırmak kasdı

nılamaz.11

ilkesine ve keza 4 ncü maddesinde yer alan

lanılması

hiç bir surette belli bir

kılamaz"

veya siyasi veya

şahsi

kısmen

çıkar

surette olursa olsun, dini veya din
yılan

şeyleri

kan veyo

ile kulla-

11 Egemenliğin

zümreye veya

sınıfa

kul-

bıra

hükmü:Q-e? ana il.kesine, "Kimse, Devletin sosyal, iktisadi? si-

yasi veya hukuld. temel düzenini,
dırma

kişiye,

bütünlüğü

de olsa, din

veya nüfuz

soğloma

duygularını

kurallarına

amaciyla, her ne

yahut dince kutsal na-

istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak
bu yolda

kışkırtan

gerçek ve tüzel kiçiler

kanunun göstsrdigi hliklimler

uygulanır

ve siyasi

bagkasını

kemesince temelli

kapatılır.Ve

keza devrirolerin

da;ran-

par~iler
korunması

dışına

çı

hakkında

Anayasa Mahile

ilgil~
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153 ncü madde ve
rekçeye uygun bir
lım,

çalışma

le devam edelim. Bu konuda
arz ediyorum.
BAŞKANBaşkanı

Birliğinin

kilde

kararınn

genel

bun:ın

olarak

noktDyı

söz

ve ne

uy~ulanocak

Alı.met

hakkında

Genel Kurul

şe

dü-

söz

teklifi

kurulması
Dünyanın

konular

genel kurulun

Genel Kurul

her

saptanır;

yapılmıştı

tarafında

BDşkanı

ve o zaman da

bu böyle

yapılır:

konulara göre komisyonlar

başkan,

yonlar bu

şekilde hazırlarlar,

iyi bir

genel ku-

şey

orkı:.ıda ::;'ımıaın.

kil edilir, bu komisyonlar
konuları

şeklin

(İstanbul)- lVIuhtererrı Drlmdaşlar, İzmir toı

SAYAR

almıştım.

toplanır,

tesbit et

eğilim

çalışılması

programdır.

Yönetim

fDyda gördüm.

Humdi Sayar

da komisyonlar

hususu bir

dü'}ünüldü. Her

arzı

bir

sayın

şekilde çalışılacağını

çolışılması

kurulı:ı

açıklamakta

HAiviDİ

Av.AHMEJ:
lantısında

tarafından

sayın Başkanı,

Komisyonlar halinde

bağlıdır.

baglı

Şimdi,

usul

Barolar Birligi

Ve kor..üsyonlar halinde

de belirlendi ve

olarak bu

Genel Kurul

Gündemin tesbitinde demokratik ilkelere uygun olarak ha-

İstanbul'da toplanmışlar

kararına

Diva

bu kurulun üstünde hiç bir güç yasada öngörülme-

Gündem, yasa geregince Türkije Barolar Birligi

mişlerdir.

rulun

arkadaşıının kon:ıflşmalarına

genel kuruldur. Bu husus yasada da bu

organı

edilmiştir.Türkiye

Kurulu

sayın Başkanlık

bir noktada cevap vermek istiyorum.Türkiye Barolar

en yüksek

zenlenmiştir.

reket

bir önergemi de

yazılı

Rahmi Magat

düzenlenmiştir,

miştir.

septaya -

lwrarını

Saygılarımla.

Sayın

sıfatiyle

ve bunun bir ilke

yapalım

yer alan f;e-

kısmınd3

öncelikle bu esaslar göz önünde tutulmak suretiy-

çalışmalarımıza

nına

dibace

Anayasamızın başlangıç;

teş

sözcü ve raportör seçerler, komisrapora

bağlarlar

ve

bu rapor genel kurulda müzakere edilir. Genel Kurulda her i st ey en bu
rapor
lere

hakkında

konuşma

kDtılıp katılınama

rarlar raporda vaki
raporu olur. Bunun
İzmir'

o

bize getiremedi. Ve
konusu da

askıda

konusunda

görüşünü

değişiklikleri

dışında

de komis;y onlar

İzmir olağanüstü

yapar, sonunda komisyon verilecek

bir

çalışma

kurulmadığı

genel kurul
sanıyorum,·

kaldı.Şimdi

eski bir genel h-urul üyesi

bu

sağlar

alınan

ve bu rapor genel

kunılun

ka·

düzeni dünya yüzünde yoktur.
ı

yönetim kurulumuz hôl'3

top.Lantısında
yıl

bakımdan,

sıfatiyle

önerge-

bildirir, sonunda

içindir ki

bir iki

bazı

elde edilen

hasılayı da~

daha sürer. Sosyal güvenlil
arkadaşlarımdan

istirham

edi~

ısrarla,

ç~

orum, lütfen komis-

- 28 yon

kararı

yapalım.

le

edilsin ve

çalışmalarımızı

duyduldnrı

eklerdir. Genel Kurul ı çalışmalerını

öy-

kor::ıisyonlarda

kor:üs,yonlr.ır

halind e

ondan sonra tanzim edilecek raporlar genel kurula getirilir ve

yapsın,

görüşme yapılır.

b unlar üzerinde
~rol

teşkil

Bütün genel kurul üyeleri ı ilgi

al::ıbilec

vazife

komisyonlar

alınsını

yoktur.Bir an evvel
BAŞKAN-

Sayın

Ilundı:ın

komisyonları

Necla

Fertanı

bo şb:ı d n rosyonel yol,

kuralım

akılcı

işimize boşloyrılım.

ve

buyurun.

Av .NECLA FERTAN (İstanbul)- Efendim, Barolar Birliği genel kurulunun gündemini

hazırlamak

elbette Barolar Birligine aittir ve Baro-

lar Ilirligi gündemi hı:ızırlomış, gJndeınin 7 nci m')ddesinde de; yapıla
cak

komisyonlar halinde

çolışmaların

ba0lnnacağını

rulca korara

işaret

genel ku-

yapılıp yapılmamasının

etmiştir.

Üyesi olmakton şeref duydut.;um İstanbul Barosu, siz sayın delegelerin,
olurs8,
bu

eğer

çalışma

çalışma

ca~ına

komisyonlar kurulur do koulis;y onlar h8lind e bir
yerinde güçlük çekmeyesiniz diy·e,

;yaptıgı

çolışma

programdEl ı

yerinin, komisyonlar kuruldugu takdirde baro merkezinde- ola

işaret

etmişiz.Yoks'o,

sayın

Rahmi

Nlagat

1

ın bu;yurdukları

Kaldı

idore etmek, idare edilmemek gibi bir hususla ilgisi yoktur.
barol8r birligi ile
miştir,

Bunun

b~roların

dışınd'1

gibi,
ki

münasebetlerini k8nun tayin ve tavzif et
olmnazı

bir hol söz konusu

dügünülemezı

SS;'/ın

Rahmi Magat 1 ın böyle d üi;;ünmekten ka çınmal o rı gerekir.
İkincisi, Turkiye 1 de mevcut andtider:ıokı~atik kanunları tesbit ed e
olduğunu

lim ve geçelim.Herkes bili.)·or efendim an·tidemokratik kanunlar
ve

bunların

yaşıyorsun,

neler oldugunu. Çünkü bizzat
evinden

sokağa

adımını

lar antidemokrotiktir demekle
antidemokratik demekle de

karaca~ız

Hayır.

de mi?
'lürki,ye
dık.

etmiş

ki, bir

Şimdi,

olon

kalmayacagızı

iş yapmıç

ayrı

olarak
ayrı

ololım.Bunu

çalıştık,

barolarda

arkadaşl8rımız

8rı

ort<ıya

çılmc~ıktır.

nosıl

biz, bunmaddeleri

demokratik
yapıp

yapaca~ız?

aldıgımızdan

olan bu

nezdinde

Şu

beri

ı

çalı~rnolara

birleşece.kler

ç:ı

2,5 gün
bütün
hazırlar

iştirck

ve bu fi-

dolayısiyle hozırlay8cağımız

tDs:ırılc-ırı

şekle

ortaya

bugün bur:Jya gelmeden evvel

kot:ıisyonlc:ır

Ve bu

ne zaman

korarını

yapılmış

kirleri bir araya getirecekler ve
s

bunll:ırın hcıngi

Bunlar

alırken

pasaport

yaşıyorsun.Falmt

An oya s aya uygundur, bunu

Biz SG!-:::aryo 1 de bunun

Baroları

atarken

bürnoyacağLZ.

nasıl yapılırsa

getirilir,

ya~ıyorsun,

bir ta-

b enel kurulunuz lcabul eder2e ı
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bunlar genel kurulun görü9leri olarak meydana
Türkiye
biz ı

avukatl:::ırı

i:-;ıte

bunlar

böyle bir

çıkocak

çalışmanın altına

ve ancak biz

imzamızı

ko;yarız. Yani

uygundur, demokrotik sisteme uygundur diye-

.Anoy::ısoycı

cegiz. Yoksa, burada 2,5 günde, böyle aleleeele konuyu halledecek deSanki biz Türkiye

ğiliz.

bütün antidemokrotik
katlorı

ayrı

bütün delege

konunları

arkodoşlarımız

ayıklayacagız

.• Hayır. Biz Türkiye avu-

bir orayu gelip

görüşleri birleştirme

fikirlerin redaksiyonu bile zaman

komisyonları

seçelim ve
söz

JJA~K.AN- JJaşka

Av.MESUT TALU-

Şimdi

bile zaman

alacaktır.

O

şimdi

görüşlerini

zaman kay-

fo~laca

alacaktır,

bakımdan

lüt-

Tef,)ekkür ederim.

~lı:;.mayo başlayalım.

iste;yerı?

ve

çalıştık

barolarımızın

Bana öyle geliyor ki sabahtan beri

'bettik. Komisyonlarda bu
fen

buraya geldik, bu 2,5 günde

bu konularda uzun zamandan beri

ayrı

bildireceğiz.

birleşen

::ıvukatlı:ırı her.ıen

.. 1Juyurun.

muhterem

biz

arkadaşlar,

başladığımız

yerde duruyoruz.
Kaddi yaro kimisi kimisi aror

kimisi elif

demiş,

Herkesin maksudu bir oma rivayet muhtelif.
Bunu izaha lüzum görmü;rorum.
dar

nazlı,

uz,Jn

demiş,

Sevggliınirı boyurı2

kimisi de elif • e

benzetmiş.

kimisi bu ka-

Eski alfabenin u zun

elif'i, Herkesin moksudu b:ii.r oma, sevgi!;limin boyu çok güzel ama,iznhını yapamıyorlor,
JJAŞKAN-

riva;vet

muhtelif.Sa;ygıl::ırımı sunuyorum.(Alkışlar)

Efendim, önergeler
Genel Kurul

yazılı

kurul halinde ya-

çalı;şmaüırın

bir zomnna ihtiyaç göstermektedir. Oysa

pılınos.ı

tızun

zamanla

kısıtlı bulundu~undan,

neririz.

komisyonlar halinde

Av.Orhan Barlas ve

BAŞKAN-

teşkili

kurulmasına

karar

çalıçılmasını

ö-

orkada~ları

verildiıi

takdirde, komisyon-

cihetine gidecogiz.

Bu önergenin leh veya aleyhinde
oylarınızo

sun,_ıyorum:

kabul edenler • . Etmeyenler •.. l
yonlar halinde

çalışmalarımız

Önce komisyonlar halinde çalışılıp çalışılmE)masını hal-

ledecagiz. Komisyonlar

Bu önergeyi

o.h:utuyoruı:ı.:

Başkanlığına

Genel KuruL,n gündemiricle

ların

vardır,

çolı~ılması

istec:en var

Komisyonlar· halihd\E

aykırı

kabul

lconuşrnok

reya

kor~ı

edilmi~tir.

mı?

•. Yok.

çalı:;ıılmasını

çogunlukla 9 komis-

- 30 arkadaçlar, komisyonlar

Şimdi

ho~inde

koror ve-

çslı~ıloosınm

rildi. Şimdi ikinci sorun; komis,yonların oluşması. Bı._ı konudı:ı do bir
önerge var 9 onu okuyorum:
"Kurul

çEılışmalnrının

komisyonlar h8linde

laştırılmnsı halinderkonulorın

mesi için

yopılmasının

alınabil

toplu böltimler halinde ele

aşat:(..Lda yrızılı lwnüsyonların ~~urulrn.asını

k8rar-

öneririm.

Önerilen komisyonlar:
1-Anayosa

Krımisyonu,

2-Ceza Hukukunn ili.jkin yasaler
3-Çalışma

orilisyonu

ve sosyal gUvenlik

4-İdare Hukuku

5-Özel Hukuk
6-Ekonomik ve Mali Yasalar
7-Haberleşme

Bu öneriyi
yenler ••• Oy

Komisyonu

oylarınıza

birliğiyle

sunu;yorum. Knbul edenler ••• Kabul otme-

kabul edilmigtir.

arkadaşlarımızın

BUtUn

vardır.Komisyonlara

komisyon

girebilirler 1

çalıgmalarına

konuşabilirler 1

katılma

yalnız

olano~ı

oy kullana-

ırıszlar.
Sayın

Birlik

Av.FARUK ERE!\'1-

BAŞKAN

için bu

sayıyEl

MUs:::ıade

ederseniz
da

misyonlardo
misyonlara

söz

iste>:ıi şlerdir.

S:::ıyın Bnşk:.n,

çalışacak arkadaşlarımızın

misyonlarda

kadaşımız

Başkanımız

~8

sayın

bir veyo. iki Yönetim

ÇünkU ilerde

kotılsınlar.

etruflıca

zobı tlar

katılsınlor,

bazı

ko-

tesbit ettigirniz

dahil olmak Uzere Yönetim Kurulun .. n bir
koınis,:ı onlorEı,

z.

meslektEışlarım;

sayısını

istirhamı

Kıırulu

var

üyesi ar

giri:,:imlerimiz olacak,ko

da tutuLwyncak,

arkada;}larımız

bu ko

lUtfen bunu do dahil edeliQ.

Av.RAHMİ MAGAT (Ankara)- Sayın llDş_~ranıın~
nımızın

Bu;:,-urun~

sa,yın Birlik Boşka

belirttigi hususu perçiniemek a:;:üciyle bendeniz ek bir öner-

ge veriyorum ve diyormil ki
rulundon do bir veya iki

1

lmbul ediler. komisyonlarda Yönetim Ku-

kü}inirı

yer

arz edi;yorum.
Teşe~:kür

ederim

sa;yın Ba:şkan.

aL::::ısı

hususundo takrir olarak

- .31 (Yönetim Kurulund:.:m da komisyonl<
BAŞKMf-

Efendim, tesbit

.JJ

r ü;:ro k~ ~ıJ_sı:-ı sesleri)

edilmiş

arz edeyim. ( 1'Göncl.ariyoruz 11 sesleri)
Ceza Kom.isyo:c.u ile ilgili bir ön•
Jcnel Kurul

leri

yazılı

delegelerin seçilmesini say; _ :i. lc.:

1- Neclô .FertE:n

2- Gülçi'l

ÇEıylJ ..gil

.3- Turgut L.üut

4- ilhcui Güven
5- Hasan Ticsri Güder
6- rur•·c
',-~dnt

.'\.kL )yı.mlu
:r..::~ı.,cuoi;lu

8- Foik IJu2of1'er Amaç

9-

Çe~3fottin

lDya

10- Turhan Ozg.ner
BAŞKPJT-

Cylarıı.ıza

arz ediyorum.

Kabul cdilmiçtir.
Dit~r kcınisycr!ar

ruma lO

':.udıı·,

dok:U-~cı

için aday test

a:re vcci;yorum.

Kapanma

c '=~tu;yorum:

Bas,>kanlığır

Av.Necla i

7-

,;,.

Saatı:

ı

..

.

.

cnc:rırJ

.•.
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AÇILl'iiA SAATI: 12.55

BAŞKAN:-

nçıyorurn.

Oturumu

adtıy

Anayasa Komisyonu

listesi gr:lmL}tir? oku-:uyorum:

Genel Kurul

Boşkanl: ;ımı

Kurulacak olan Anayasa Kornisyonur
delegelerin seçilmesini

seygı

g

aştıgıda

isjmleri

yazılı

ile öneriJiz.

1- Orhan Argüden

2- Ekrer:ı Ôzkunt

3- İlhan Baykent
4- Merih Sezen
5- Ahmet Hamdi Sayar
6- Orhan Barlas

7- Enver j,slanalp
8-

Erdoğan ~ig1:ıt

9- Ayten Dik
10-

Şükrü Akmmıso~·

ll- İsmet Çalık
BAŞKAN·-

O~rlan :nzr:.ı

arz ediyorum. K3bul eJ c.nlo: •.• Etmeyenler •..

Kabul edilmi§tir.
Çalışma

ve Sosyal Güvenlik

Türkiye Barolar Birli.;?;i
Çalışma
ğıda

isimleri

Ayten Dik

Müşir

Wleril:i Sezen

Kaya

3- Cengiz

Conr~lat

İlhan

4- Ziya Nu:.:· Erün
5- Hüseyin

A,ydın

6- Aziz Behçet

7-

Hukuk~

listesin~-

Kongre

Çoma}:oğlu

İhsan Soraçlar

8- .Ayten Dik
9.,.. 1Iahver Öztop
10- Erdoğan Bigat

olcutuyorum:

BaşLanlıgına

ili :;;ki leri

J :orııisyonuna aşa

delegeleri öneriri: •

1- Alp Selek

2-

onu

Olağanüs-~ü

ve Sosyal Güvenlik
yazılı

Komis~

Ahr' et Hamcl.i Say; r

BAŞKAN-

Oyüırınıza

- 33 arz edi;yorum. Kabul ed -::nlar ... Etmeyenl.:::r ..•

Kabul edilmi ~tir.
Komisyonu listesini okutuyorum.

Haberleşme

Genel Kurul

Haberleşme H.İlişkin

Kurulacak olan
leri

yazılı

Eaşkanlığına

delegelerin seçilmesini

aşağıda

Komisyonun;,

saygıyle

isim-

öneririz.

Av.Ayten :Oik
1- Hilmi Becerik
2- Fehmi Özçelik
3-

Aybay

Aydın

4- Ümit :Ooganay
5- Ziya Nur Erün
BAŞKAN-

Kabul
ilgili

Oylarınızo

edilmiştir.

Rahmi Magat

arkadoşımızın

görmüyorumı

fakat okuyorum.

"Antidemokratik
dırılınası

Bazı yanlış

kanunların

çalışmaler

Bilhassa
m~ddelerinin

amacı

karL]ıklıklarına

olarak

Çünlcü ı

kısmının,

tutulmasını

ve bunlarm

sınırlamalar

Şimdi
Anı tına

kararı

orada

aykırı

beraber,

arkadaşlarımla

arz ve

oylanamayacagı

oylanamayacağı

arkadaşları

buradan

oylamıyorum.

ayrıldıkton

ka-

sınırlayamayız.Pe

bir kararla, ileri sürecekleri öneriler

getiremeyiz. Bu itibarla

ve ta-

ön~ri

alınmasını

Ben bu önerinin

hakkın

Zapta geçti.

sonra cüppelerimizle Tak-

giderek çelenk koy acagız. Otobüsümüz beklemektedir. Orada-

ki merasimden sonra Baro merkezine intikal
maları

4, 11 1 19 ve 153

3ı

arkodaşlarımızın düşüncelerini

alacagımız

sebebiyet ve-

çalı;,;malarımızda;

arkada~ımız.

olarak

olan bu konuda Bir-

geniş

taşıyacaktır.

kabul edilmemesi konusunda ilke

naatındayız.

sim

ile

göz önünde

kanaatındayım.:Oivan

da

kavrGm

~ıayasamızın başlangıç

teklif ediyorum." diyor

şin

tesbit, tarama ve yürürlükten kal ...

bü;yük önem

anlayışıarn ı

rilmemesini saglamak

sarıların

bir önergesi V8r, gündam maddesiyle

gibi çok önemli, çok ciddi ve çok

liğimizin yapacagı

ncü

arz ediyorum. Kabul edenlerl.. Etmeyenler, ••

başla;yacak.Seçimi

tmnamlanmı:ımış

çilmesi için :Oivana yetki verilmesini
edenler •.• Etmeyenler •.. Kabul

edece~iz

ve komisyon

komisyonların

oylarınıza

çalış

orada se-

arz ediyorum. Kabul

edilmi~tir.

'i .

ı

....

- 34 19 Haziran 1977 Pazar günü
lantıyı kapatıyorum.

sı:ıat

10.00'da toplanmak üzere top-

Yine bu salonda) Belediye Meclisi salonunda top-

lanacağız.

Kapanma

Saatı:

13.00

- 34 J.KİFC İ BİRLEŞİWl
BİRİNCİ O'l'URUIVI

AÇILlVlA SAAT I: 10. O
BA;;KAN- Sa;yın delegeler, oturumu ' çı;yorum. Gün d• mi mi zin 8 nci
maddeijini

g~rügoeye b~şlıyoruz.

yasaları:

Türk pozitif hul{uimnda antidemokr tik
yüksek gen0l kurul kor:üs;yonlarla
göre

görüşme yapılocakt:.r.Bu

hotırh~mJ

oldu['.mu

ve

ön

bunların

tasarı

r?
başka

Yasa, ·

)ğruyEı

uygı.3

l

~ ;;~~ıektedir.

bir kuru-

Jyılı Yasanın

1136 :

ihti~ ıçıarına

meuleket

mesi ve yürütülmesi yolundEl hüküm ihtiva
rın hazırlunmssı

olacakt~

için

raporlarına

.Bu komis; on

:ıyJ.lı

1136

yoruc.1-- do,:;;rudan c

kanunlorın

110 ncu maddesi

tır

görüşmeL:r ı :::sıl

:Elrliğinin,

Türkiye Barolsr
luşte

çalışını

saptanması

olarak
ön

.ı

geliş

tasarıla

ht line gelmesi, esas olarak ge-

nel kurulun asli bir y:;tki:.:;j chr. Yönetim :urulu da bu yetkiyi haizdir,
:ı.·::tkisi

fakat yönetic lmrulumm
alınan

bir yotkidir. Asl1

malardan bir

kısmı,

bazı

yetk~

yüks2l: genel kur üı.ın

110 ncu

madacsi~in

daki

görüşme

meliğimizde

madığına

nsz3rı

Yalnız,

rı

bu

mcıdde

tasarılarıncı ·.~,

::ılın ır

ônta~u~ılorın

göre 1

göre,

t~slakJ 1rı

tal~dirde,

ıarı niteli~i1i

:i nd e, konunl u
'Cl'"'cısı

gereki:~.

yasada, da

iG

şu

çalış

hazırlamış

)Unlar

yasanın

kazanacaktır.
ın yapılışın

Bizim yönet-

·ıir

'~'iZ ,13oşkanlı~:

"

madde med .o burada gör

görud}ülrnüç

Porlomtatolarda benze

yc:;:s t

tartışmaya açılır

lmnoatind

Gerek de bulunmoma

Lıyrınt:o.lcrıylD

tartı~mıclardır.

dikkate

onlamda ön ts

olrw:.ıdıgına

it i bora

bulunnımıaktadJ.r.

da madde

onayını aldı ~;ı

ucmllerinin g:mellikle uy{;ul
oçıl:::lı.'·:

old~guns

iJsarı

ön

bolamın d <ın bunların görü;.~ülm€

bi.r

;yetkidir, € emel kuruldan

açıklık

ol--

göre, Parlamento içtüzüklerindek. kurallar ve gelenelder bu

konuda do

imkan

anlodıgı

n

genel kur )lda

k~nisyonlor

lardır,

Bu 0zelligi

c'lüştak b~

asi:ırıları.nın tü,ıııü

:t::ıdır.

Di vanı olarak.
j

lşülmesine

Çünkü bu komisyonlar-

or 1 ::adı:ı:1 lar .mız

·c

de

bu konula-

konularda ç k maddeli yasa

ge., ol

ve tü!1U tizerinde gereki: 3e

~wrulda

g

~etişikli;

rüşmeye açılır,

önergeleri de

nlın·:!..r.

Ba;şı:cıı-:.lıh: Di vanınız ı

de ediyor 1

B~1~:lu:ml 'lk

D:'

vonı,

si zin onayını· ::ı bni~lı olar: k görü::;:ünü if möntasarı

nit. ] i,ğindeki

koı

isyan raporla-

- 35 tümünün

rının

görüşmeye

lorini bildirmesi

g~rektiGi

Bunu, iki tür,
yim, bir

kısmı

s çılr.wsı 7

rapor

ön tasarı ni teli<Sind e

sonucuna

kabul

şeklindedirı
olmGdığına

Bu

Bizim

bunlar

öntasarı

göre ı gene genel
niteliğini

bu.

görü~üoüz

tıntrparantez

görüç-

söyleye-

niteli~inde değildir~
kurı.ılun

alacaktır,

eğilimlerini

genel kurul tara-

takdirde ve Birlik Yönetirn Kurulu kabul edilen

edildiği

bu raporlardaki direktiflere göre
zırlaması

vermı~tır.

arlmdaşlarımızın

gene 7 arada onu da

raıJorlEır

kesin olarak belirten raporlar
fından

tü~ıü haldurıda

Entasarılar hazırlayabilecektir,ha

gerekir.
görü:;;ür;ıüzü

lesini öncelikle

yüksek genel

tartışr;;:;ıya

arz ediyorum ve bu usul mese-

kurulı:ı

açıyorum.

Usul meselesinin

tartışılmssında,

Meclis İçtüzügünde lehte ve aleyhte olarak söz verilir denir ve bu şe
kilde karara

denir. Bizs gene genel kurulun takdirine

bağlanır

rak, bu konuda

arkadaşlarımın

fikirler~ni

isternek
1

bıraka

durumundayız.

Buyurun efendim.
Av.SELAt~TTİN

li genel

ba;,;kanım 1

(Kahramanmaraş)-

AYDIN

r:ıuhterem orkadı:ışlar;
korşı

bul Barosunun bizlere
rım adına

şükranlarımı

İki

degerİstan

olaka, büyük ilgi ve her

davranışıarına

ve

şahsım

arkadaşla

arz ediyorum.

günden beri devam adegelen çalı~malar, arkadaşlarımız ta-

rafından

bilinmektedir.

son güne

gelmiş

da ifade

Sayın Başkanın

ve meselelerin çok

durumdayız

retiyle bunlar üzerinde

kırtı~}rua aç:.:ıcak

günde

7

değil,

bir haftada

eder. Onun için ben
da

sayın Başkanım,

evvel8 esasa geçmeden,
yakın

gösterdigi

türlü takdirin üstündeki fedak§rca

Çok

çalışan değerli

şöyle

tartışma

açalım,

kadaşlarımızdon istirhanumız;

Z8manımızı

mı:ılarımıza

bir gün yetmez.

lamak istedikleri
yesi üzerindeki

alır.

Ilugün

sundukl8rı

sıraya

kabul etmek ica

rapor öne

olınmak

tabi tutarak onlar üze-

ben de dahil olmak üzere bütün erVe her maddenin

bizir:ı.

son günümüz

Arkadaşlarımız

r;ıoddeler hakkında

görüş

bir

rnesele;yi teferruatına gi'itürmeden, ana

açıklasınlar.

keresi çok

bunların· yalnız

bitmeyeceğini

bize

suretiyle her komisyonun raporunu bir

hatları~le görüşlerini

dalmak su-

bir öneride bulunuyoi'!lllm: Anayasa Komisyonun-

orkadcışlarır:ıızın

rinde genel olarak

teferruatına

olursok,

belki bir ayda

veçhile,

buyurdukları

söz

a2rı

ayrı

olduğuna

göre,konu

üzerinde, görüçlerini

aldıklrırı

zaman~

ve kanoatlerini ifade ederler.Di[,er

müzaaçık

heyeti umumi-,
~~örü.şleti

ta

- 36 -

bii

da

diğer arkadaşlarırnz

her komisyonun
hor

mızın

roııorunıfin ı:ı;yrı

cıadde hakkında

edecekleri i

bey~m
ayrı

Maruzatıcı

BA9KANSayın

Teşekl{ür

Turhan

ederim

aksettirmesi-

Özgüner~

efendicı.

buyurun.
Soyın Başkan,

netic";yıye v::..rdırmoz

dirmesinde isabot

şu konu,1ı.1

Bir

biz, madde madde

yapmıyoruz

Sayın Baçkanın

bizi.

vordır.

öncelikle

biçiminde nitcliyorsunuz, katılıyorum. Önta--

biçimindedir, yani bir kanun

burada maddelerin

sayın

ancak bir

etmezlerı
münokaşası

görüşmek

ön tasarı bi çiminde ni tel en

tssorı hazırlıgı

sunulur, iltifat ederler yo da
Şimdi

ucıumi görüşlerini

aldıkça

bundan ibarettir. Hürmetlerirole arz ediyorum efendim.

halletcıek lôzım: Önt1:ısarı

bir

cıaruzatım;

söz almakton ziyad., söz

ayrı ı:ıyrı

Av.TURH.AN ÖZGÜHER (Mersin)···
sarı

benim

söz alan arkada ~ları·

görü:şıilmesi,

o raporla ilgili maddeler üzerindeki
dir.

çın;

kanun

yapıcılara

hazırlıktır.

şüphesiz yapılmamalı,

belki

genel kurul buna iltifat edec:ek; oncok bir hususa daha iltifat edjlmesini rica ederiz,
ki taslaklar
yeniden
yın

zamanın

okundugu kabul edilmek gerekir. Bu

dogıtıldı,

okunınDsı

sözcülerin özetleyerek dün Birlik

değil,

Erem'in özetlernesi biçiminde özetleyerek

sözeünün böylece

sun-uş

Bu elimizde-

değerlandirilmesi bakımından.

sunmaları

konuşmasını yapmasından

bakımdan,
Başkanı

Sa-

yeterlidir.Her

sonra, genel

görüşmeye

derhal geçilmelidir. Öneririm. Teşekkür ederim.
BAŞKAN-

Çok

Bu konuda

teşekkür

başka

ederim.

söz isteyen var

mı?

•. Yok.

Önergeler var:
Turhan Özgünar
nın

da

konıis;yon

görüşme

oçılması

Şimdi,
nuylı

sözcüleri

orkadaşımızın
tarafından

ve karara

oyunuza

sunacai:!,ım.Turhon

kunrru:mın ı

özetlenınesi

ondan sonra tümü

Özgüner

Özgüner

arlmdaşıo.ızın

arkodaşıo.ızın;

tarafından

komisyon

mız

ve

bu arada,

sayın

dele

verdiler.

sa;ııın

önergesini
raporları

edilmiştir.

delege avuket Hasan Basri Güder

arkadoşımız 9

o-

özetlensin ç;eE:lindeki önerisi-

ni o;yunuza sunu;yorum. Kabul edenler .•. Etmeyenler ... Kabul
Şüıdi

hakkın

okunsun mu 7 okunmasın mı? Önce o ko-

dı:ı Turh~:ın

komis,yon sözcüleri

9

roporlı:ırı

boglanmosı.

komis~on raporları

çözelim, ondan sonra

sözlü önerisi: Komisyon

meslekta~ımız

arlmdaşı

Rahmi Magat, bir önerge

- 37 Av.İLH.AIÜ GÜVEH (Anlmra)- Sa;yın B• ~;>kan affedeniniz;
taşıyan

ol0yı

bir önergemiz var. Bir menfur

öncelik

tel'in eden bir önergemiz

var 1 o okunsun. Lütfen. Önce biz takdim ettik.
BAç;KAN- Onu da

okuy8cağım

aynı

efendim,

hassasiyet içerisütde

_im ben de. Ona öncelik verelim.
Birliği

Türkiye Barolar

Olasanüstu Gem:l Kurul

Sayın Başkan

lığına

Erzurum Ataturk Üniversitesinde insanlık dışı hunharca öldürülen degerli

öğretim

duruşu yapılmasını

üyesi Doç.Dr.Orhan

ı dakikalık say.;ı

Anka:a
İlh8mi

Turhan Özgüner

kika

için

öneririz.

1\llersin

BAŞKAN-

Yrıvuz

Güven

Bu öneriyi oylar;mya koymuyorum 1

saygı duruşuna

arkadaşlarımı

bir da--

ça6ırıynram.

(Sayeı duruşu yapıJdı)

BA9KAN-

Teşekkür

Bir önerge daha

tüm

ederim efendim.
vordır,

okutuyoru~:

Barolar Birligi Ola::;anüstü Genel Yurul

Sayın Dc:ışlı::anlığına

Zamanın

usul ve esas

degerlendirilmesi

konuşmalorın

5 dalrika

zorunlui~yla

olrırok sınırlm:dırılruasını

hakkında

öneririz.

Saygı

larımızla.

Mersin

inkara
İlhami Güven

Turhan Özgüner
BAÇKAN-

KontL,rm:ıların

5 dakika ile

sınırlandırılması hnkkında

bir öneridir.
Av.İLH.AIVIİ GÜVEN (Ankora)- Komisyor: sözcüleri ht.ıriç.
BAŞKANrılmasını

miştir.

Komisyon sözcül:::ri

dı;::,ındc

5 dsldka

r:ıl::ıral{

sınırl::ındı

oyunuzEl

sunı.ıyorum.

Kabul edenle:- •.• Etmesenler ••. Kabul edil--

Genellikle

konuşmalar

5 dakika ile

Sayın ::ır ko do şımız

sınırlandırılmıştır.

avukat Hasım Bas .:'i Güd er (İzmir Bar' o su Del e-

gesi) ve Sayın avukat Rahmi Mag<ıt (Ankara Barosu Delegesi) Avukat D8vut Selçuki meslektnr;urnz,
tuyorum:

müşterek

bir

ö:ıerge verı:ıüşlerdir,

onu oku-·

- 38 T.B.B. Genel Kurul

Antidernokratik
amacıyla yapılan

bu

Boçık::mlı1

;yasaların

ola 0 ı:.nüstü

Divı:mına

torünmm. ı,

saptanması

ve

genel kurul

to:.üantısı

13irli8;imiz 9 ilgi-

bü;y-ül~

to9ımaktadır.

li ve yetkililer ile Türk kamuoyu için çnk
geniş,

Bu kadGr

da buna göre

olması

önemli ve hatto

gerektigi

üzerinde hass8siyetle
çalışmalnrın

Ancak,

ınmak

yöntem ve

soptand~~ı

nıporlürı

şekilleri

Şimdi

soyın

biraz önce gündem maddesini

ve

kapsadığı,hepsinin

iddia edilemez. Bu durumda
bir sonucu

g0rüşme

dikkote a-

tutanakları

ve düzeltilmesi

tcl~rar

Birlikçe

Av.Hasan Basri Güder
BAŞKAN-

da bun-

B:.rliğimize yakışır

~.tamıiımlanması

verilr:.ıesini

netim Kuruluna görev

karıisyanlar

bütün yosa ve hükümleri

suretiyle :derlenm.esi·;

çalışma

sonucunun

durmuşlordıı·.

konunun önemi ve ciddiy<Jtine uygun ve
koGJ.is:.ıon

toplantı

t~rtışmasızdır.

teker teker ve gerekçeli olarok

varabilmek için

b:i,r

çolışmnlar ;yapılmış,

Bu konudEl degerli ön
ların

iddialı

önem

kaldırılması

çalışmak

amacı

ve

üzere Birlik Yö-

arz ve teklif ediyoruz.

Av.Rahmi

Av.Davut Selçuki

M<.ıgat

delegeler, önce bir hususu
okudum~

görü~ülüp

konunun

açıklayayım;

karara baglan-

ması şeklindedir. Önerge gündem maddesinde bir değişiklik yapılması
gereğini

öngörüyor. Öyle anladım. Şimdi, önergesini açıklamak içift
söz veriyorum.

arkadaşımızo

Av. R.A.Hi'ı1İ lVlAGAT (Ankara)-· Sa ;yın B:'l ,;kanlarım, s cı yın d el ege arkodaglarımız;

zin

önc·Üikle

görüşmenin

:;ıunu

belirtmekte

~~Drar görüydrı..ız:

Bu önergemi-

sonunda oy lanması bir ke:c-e içinde rnünd emi ç ve biz öy-

le sunınuc)tuk. İkincisi de 9 gündem r:;cıddesini değiştirecek nitelikte
değil.

Alıncak kararın

gündemin

içindeı

-bu istikamette

lwpsc.ır:una

ğı kararın yönünüı

nı.ümcısını1

yrı

ve Birlik Yönetim

değişilcligi

dfJ üzerinde

lerine arz ediyoruz.

Şimdi ı

komisy·on

Ku~~uluna

niteli~inde

niteliğinde

görüşme

Te~ekkür

BAŞKAN-·- Toşekkür

ni teli~,:knde. Bu nedenle

dahil; ve fakat yüksek genol kurulun

ten, içerigi bu olon bir önerge
sonunda ve gündem

o~.ması

vereceği

oldugu için

görevi belirgörüşfuelerin

kabul edilmeyerak

rıçılın:ısını

Eılac[

sayın Bo::;ıkanın

oyrı

su-

takdir-

ederiz.

ederim.
r:::ıı-:oorları

üzerinrleki

görüc;:nıelere boi,,lıyoruz.

(1) numaralı

üyelere

- 39 komisyon olan Anayasa Komisyonunun raporu
sözcüsüne,

da~ıtılmıştır.Komisyon

rapor~

sa;y·ın

özetlarneleri için söz

veriyorum. Buyur ..m efendim.
ANAYASA KOlVIİSYONU SÖZCÜSÜ Av.MERİH SEZEN (İstanbul)- Sayın Baş
kanlık Divanı 1

1961
lik

Snyın Başkan,

Anayasasının

göre

lwnımıza

bir ortamda
leri ve

tasarrufları kısıtlayıcı

meydana

çıktıgı saptanmıştır.

bulunan

bazı

Bu

özgürlük

ile ortaya

ile ortaya

korerları

çobalEırı

ve

ve

de~işimlerini

bulduğumuzdun 7

aykırı

çalışmıştıı

hazırlamış olduğu

barosunem

Anayasasının değişimi

yoyınlonan yazıları

edilmiş

ortamı

ve yüksek kuhazır

komisyonun
ve

mü9ter(

bunların

çalı~maya geçilmi~tir.

İstanbul

Barosu özel

komisyonları

Anayasasının

kapsayan gerekçayi genel olarak
ayrıca bunların

geli~tirilerek yazılmasını,

en

demok-

çoğulcu

saptamaya

ve Anayasa Komisyonu roporun.n 1961

ilkeleri ve bunun

hem süre

ra

teme:
düşüfr

yeniden özetlenerek,

bakımından 1

hem de sonuç b:

uygun görmedigirniz için bu gerekçeyi gerekçemiz olarak, bil-

gimizde de

bulunduğuna

göre, tekrardan

Hol böyle oluneo, geriye
banı:ı

özgürlük-

Anayasasının

içinde dahi

İstanbul'da oluşturulan

Hepinizin elinde bulunan 7

kırnından

İzmir

göz önünde bulundurularak bir

eelerimize uygun

yeni Anayasa dü

zedeleyici bir sonuç

aroştırıp

gerekçe komis;yonurnuzca tetkik

bD;,;ında

olmadıgı

anormnl ve demokrasiyi hakilcaten zedelmyici

çıkan

rulunuzun ilke

ya da

Anayasayı

çıkan

birtakım,

ötedenberi 1961

Birliğinin

yopılon

porunun

mümkün

yaratan liberal demokrasiye

çalı:)malorımız sırasında,

lamış olduğu

orasında

Anayasanın

ortamını

düzel tmek için

noktaları

ve

hükümleri de komisyonumuz

rapor Türkiye Barolar

anormal bir dönem'içe-

O sebepledir ki, 1961

ilke olarak kabulü ile bu
çağdaş

antidemokratik ni te--

Anayasanın değiştirilh.mcsinin

Anayasanın değiştirilG'lesi

rasiye,

aykırı ı

yıllarında,

zenimizde eski .Anayasa ile yeni .Anayasa

aşağı

bilindie,i gibi,

Drkad.ışlarımi

bünyesinde deG'lokrasiye

hükümlerle 1971 ve 1973

taşıyan

risinde,

kıymetli

düşüyor.

O do

şöyle

yazmamış

bulunuyoruz.

bir özetlerneden ibaret bir göre

şu:

§ayın arkadaşlar, bildi[.imce, dünyanın hiç bir yerinde bir ana

yasa değişimi yapılır iken, karar veren meclis o anayasanın d eğişimin· 1
rol almaz. Genellikle

ana~asa değişimine

meclisler karar verdikleri z

nan, derhol infisoh ederler, yerine, yeniden,

halkın,

anayasayı

değiş-

- 40 tirmek üzere ;yetkili

kıldıkları

;yer.i meclisler kDrar verirler.

Oysı:ı,

hatırıarda oldu~u veçhile, Türkiye'nin an~rmal bir çag i~inde bulunduğu

ve 12 l'llart rejimi diye tarihimize geçen bir atmosfer içerisinde 1 sı

kıyönetimin altında

değişikliği yapıldı.S,ı hatırlardüdır.

bir an8yosa

Biz 1 -istidraden sö;yleye,yim- ondan esinlenerek, en son madde olsrok9
değigimi

anayasa

işlerliği

türrin
nü

matlahında

sıkıyöne

karar vGrilen veya

bulundugu dönemlerde anayasa

zorunda da

getir~ek

sıkıyönetime

değif}imi

yapılar:ıaz

kaldık.

İşte bu atmosfer içinde yapılan anayasa değişiminde
alınmıştır,

alınmı~tıı,

ne amaçla

hükmü·

hepimiz

bildiğimiz

neler ele

için ben çok

kısa

çizgilerle bunu söylemek isti}orum.
ı-

netsiz bir

şekilde

rak, egemenlik
içeri si nd e

dünyada

hakkının

yspılmasını

olaydı.

alışılageldiği

tüm yet1dleri

daRı.a

lc:laylıklD

kull::ınmak

idi.

Oyscı

istedikleri gibi$

Anayasası

gibi 1961

yen bir

organinın

Amaç yürütme

Çünkü,

gelişen düşüncelere

kullanılınasını
öngörı;ıü:,.tü.

istendiği

anayaso

ele

kısı tlanmasına

lerinin
birtakım

likte

Dikkat ediniz 1 bu

b::ışlayarak 9

nci maddeden

yeni

gelmişti:,;

hoşuna

gitme···

J3ı..ından

hep ha--

İşte sıkıyönötim sırasında

sıvandı

kişi

öncelikle b ::ı :_;;tEın ı 12

güvencesinin ve özgUrlük-

çalışılınoyla bc:ışhınmıştır.
kişilerin

anr~,'y'asanın doğişik-

ve

değişiklikler

özgürlüklerin,

~efsirlerle,

birtakım

dengesi

kimse daha fazla söz söyleceye zcman) yetki ve

imkan bulnma;yecak idi ve nitekim kollar
.liğine başlondı.

kı..ırulus;larının

gibi ve akla geldigi gibi toplumlar

·gibi idare edilemeyecek hale

geçmişti 9

bildiginiz

ve akJml3ra uygun ola'-

Bu yöneti cilerin hj ç

tırlarsınız, yöneticiler şikOyet ettiler.
fırsat

ve de-·

Ana:ı

özgürlüklerini

asaya her

z::ıw:ın

kısıtlay~cı

nite-

tabirler etlenmi :ş ve bu yetki istendi:::,i gibi

kullonıl

mok amacına çevrilmiştir; fakat şunu söylemek lazır;ı gclirse 1 ' Türk toplumu

dimımizmi,

içe.risinde bu uygulamalar,kendi

maalesef istedikleri gibi sonuç do
Demek ki, bu
du? Tabii

açıdan

a;rnı şartlarla,

lmldırmoyı,

tabii

aldıkton

için

ayrı

a;yrı

ya da

kişi

vcır mı

sonra ne JBpmak gerekiyor
güvencesi nin

azaltınayı

yargı kavramından

tir; maddeleri söylemeye lüzum
lediğim

ele

söylüyorum,

verememiştir.

yargı ksvramından uzaklaşmak,

mümkün mert e be ortadon
kim,

işi

açılarJndon

denetimin~

am2 çlamı:;ı idi .Ni 'te·.

uzokla0m[:

yolıma

gidilmi:

bilmiyorum? •. Ger: el ol81'8l{ sö;y--

maddelerini tekrar etmiyorum. Zaten elinizde

- 41 olan

var.

özeıtte

kalr:ı.ı;yor,

:Bir de, bununla
li bir noktada

onlı:ıdı2,ı

ve he::;inizin
rın

kısıtlanmaya

duşündüklerini

olu.;turabilr.ı.eleri

gelişıiın

bir

oluşum

lerinin

ışığı

al tındil toplumu yönetme

nun içindir ki,
ye~pazeleri

demokrasisinde

b8tı

korışıklığını

düşüncenin ı

libora 1.; özgür

altında

akım

çimle ::.;gden her

ve

batı

ya

değiliz~

isteği

çoğulcu

Avrup::ı

biz

Konseyinde bulunan

iftiharlı:ı

arnacıyl:-,

:~u

oykırıdır,

dir; mn<.; uygularnalar

gözüı:li.izün

eeTekçede bir
ya:ı

devlet

let

t::ırafından

lilzıcı

şu

ifı:ıde

y~ünız

detı,')k değildir.

mek

batı

buna

zedelenmiş

ı

başka

kavram

bulmuş deği

böyle

oldug..ıno

sınıf

gelir. Am8 libüral

bjlirle:r ve

Annyasamız

libeL;l, kapitalist de

ht.ına

:il~; ... _

olc~;.
ı:

:v.·: --~

yoıw~'L',

:'. , .

,gö:ce;

ı

-.i~·.

bir

be..~'<

·

harc:·'.~

•

antider;ıokratik dav-ranıs; deni~c.: -~
müso;ıade

etrao:cı~::~.:

önünde cereyan edi,;or .
bcnir:ı

hOfC: .. :

Türkiye liberal demokrasj si ::'. ;:c:cj:

oltına

~~

o:r-':;::ı.

bu

düşünceleri

b0ğmok açısınd<Jn

anayasa dahi buna

alınmosınJ.

Sosyalist devlette
hiç bir

gol~~

iz, bi?.

tipi d emokrosic:t :m

vatand..: şlorın ekonomik asgari

teminat

1••

~ın:::..::;.

:::.c:.J;:. "~-~.c_

koymuş

imzo

kargaşasını hı:ılledelim,

vardır;

~u

ve se7imle
rahı:ıtl•.kla

;~ı.~r.r

için

kadar ülkenin bir tonesi de l iz:i.:3

istinot ediliyor? Bu

lirler ve

düşünce: ün

anlaşmalarına

cepheler kurup, sol dü:J,ünceyi

Dem.ek ki

.:r: ,,

bütt;n d \.:,:~':c_~..~

kaldırıwl~

söyledikten sonra, içeriye dönüp, özgür

geçmek demokrasiye

t-ı şımo~~tcıd:ı.~

demoKn:ısL:e

partisinin

uybulm:ıalar

koyup, biz

imzamızı

ve Elma cı

oluşabilmesi

düşüncenin,

tipi demokrasideki bütün

karşı

kaac~
dür,ıün~c ...

almak surotiylr: kendi

tam ve k5mil özgür

ettiğimiz,

iddia

~:orccı:·

sonra siyosi pr.rtilere

içerisinde görev görebilmesidir. Bunu biz
~rmekte

kunılı.:~;~

l{endi fi1:ir 1 ·>

oldugumu::3 ana;y8sa li b :ral,

düşüncelerin

tam

şekilde:

eterhal ortadan

uğraşınş

leme:k istiyorum: Bizim

erin ı

şekilde uygfl8nmakt8dır.

tam. ve kamil bir

Bi:v- kavram

şemsiyesi

oylarını

içerisinde

kişi]

söyleyebilmeleri Ye

ve istedikleri

propagandaların yapıldıktan

rine uygun

ço~r Lde,.

do

drmokroside berü,J

gidilmiştir.Lrkod.o:ışlor,

tek bir olay var. Ki şi nin,

güvence içinde özgürce

kurul·..ışlarını

bağımsu:lıgı

mahkemeleri n

yDşac

demokrı::ısilcrde

olcıbilirler.

<.çık açı~:

1ıir

~.

söy·

hükümetler sos;yoli:c·';

değjldir.Sosyal.ir:t

Eu

·:c.L :·

emekçiler : : l:tid::::rc .Jc!.L·:.!· · ·

iktidara gelemez .Bunu

muhalif

ha'd::ı:

s~~yol~.~"

önerir. Eu,

yalnız

a

~

seçim mes,

.J

olrr;s3.~2,·

lesidi:ı.~,

b·, '

·

- 42 kın

seçtiği

nucuları~

bu

ve lmbul et·ci 6 i bir ;)'önterJdiraçık ortaoın

:L)L~ı

ıı-L,ı

uı:ı_:

8Çık;:J C'-~Lı.:csinc<C::l

Türkiy0 1 ye

,:.L··c~:cı::.~1

r~c.:

-L,

k~şilerü,

;;mna

Tnplumun üst yapı_sı ol::ın lıula:k bu yoJ.lcrJ. :::-;-::.c:~:·;r~. !~;t8 b;_c.L:ır,Lı_u
yasada yeni,
anlayış

tün

açık reJir:ıin

rırıdc~eleri

içerisinde

kısıtlayıcı,

galmesi

pürüzıli

ele

çao2sı
olm.ş

içi::_c.\o;rie:;.

ve

r:c:ücyc.J.ı-_::.;;'; l·~~

lı,ı .:.:ır~loyısı i-;;~,-~_,' :_rıdeı:~·

1::.i-

z:::mnetti.:_;imi:::;,buld-c::~---~r:ıu~ üo!.~ :lo:::cı büd:·.:::·,:;'~J'·

çalışmışızdır.

Sizi 9imdilü:

Dinç

arkndaşımıza

söz

vc~i~o=~~.
1- • -

'·'-"---'-

ile

sınırlamış~ır.

lekdaşlarım,

soyJı ~o~:r kc~~~lrrım:~;

a

rını

de

hazırlomnk,

vardır

.Bunu

clohc ,; ·;:;iL; · ·;r:;;_ı_._, ;:

k:ıbıJ.·_

ve pozitif

tesbiti ve

zevk ve

hı.~ 1 :cık

bunların

heyecanı

,,ı :ı'.

ı:;Ji~ror- ı c.;.

Bu nedenlerle Birlj_{j,:i.:n.iz:in

liş;kin

..

...:··_,~-,::

-:._~J77 ;y~-

-·o:-ı.ı,_

;:r.: s:jyJ.n

ı... :·.. :.:~ \'1.1 "-l

":--;· __ s _l;,:•r:-

ktıldı.r:ıl:~·~s~. !:o::._~ı.,~~::ı ı

içorisiı

~

J:i~

:L1L

l_:_ı_;.'·c.~ •. :...

·:· _,: :•. :le ;:.1

_..;:ı

;_-;:o·,- ı o~'-~~n ~r-:1~-~-·:

lilc :

i-

'.

.ı

\:

,

.i. ~ '

;_

.

.,~

'

r-_:_
. v

'

', ..
i .

- 43 kısr.unda

gezegenin büyük bir

kı tGlar yöneltmiş ı

valcti,Yle

imparatorluk

lar kurmuş, erL,ıilmez büyüklükte Türk hükümdarlarının "Ülkemizde yepyeni ve taptaze modern Türkiye

Cumlıuriy

Makar hükümeti

Stanbul ki bi misl-ü

bu

olr.ıu;ı

şehr-i

Bir sengine yelcpore Ac em mülkü
Bir gevher-i yekpare iki bahr
Cihan-Tapile

Hurşid-i

Altında mıdır?

Elham bu ne

arasında

Tartılsa

bu ne

hoş

bahadır,

fedadır

Sezadır

1ı.lo

Üstünde midir? Cenneti

haletı

ilanıpa k:ıdar"

eti Devletinin

Hovadır.

Abu

Bu veciz mısralariyle İstanbul şehrini terennüm eden şair Nedim'in

duygularını

zel zel
kalade

şenrimizin

ve

görtişlerini

belediye

toplantısına,

böylece

sar8yında

noktaladıktan

Türkiye Barolar

Yönetim Kurulu Heyeti

halen adli ı idari ı askeri ve

tarı:ıfından

6

ncı

muhafaza

bilgiler derraporlarında

bölüm 133 ncü sahifede ceza hükumlerini kapsayan kanunlardan

Türk Ceza Kanununun 131; 142 ve 163 ncü msddeleri
ayrılmadığı,

çünkü bu konuda

ca sunulan raporda da

hakkında

Adapazarı toplantısında

etraflıca

üzerinde söz alan delege
na

fev-

tanzim olunan

hakkında

ve Yönetim Kurulu heyetinin gerekgeli

Başkanlık

Birliğinin

malı mevzuatır::ııza~ yürürlüğünü

_eden antidemokratik yasa hükümlerinin tesbiti
leyen

sonra,bu gü-

izahat

arkadaşlarım

bir bölüm

Yönetim Kurulun-

bu i tibarla· rapor

verildiği ı

da bu hususun nazara

alınması

işaret buyurr:::ıu::,;ltırdır.

Ben

şirııdi

Anayas~:ı değişikliği

hususundaki

geruşlerimi

Yüce He-

l

yete arz

edeçeğim.

BAŞKAN-

Sayın

Av.ALİ DİUÇ
ği

hususunda meri

kaldı.

mevzuatımızda
değişikliği

antidemokrstik hükümlerin
ile pek bir

şey

fark

değiştiril

etmeyeceği

nok-

üzerinde durmok gerekir.

tası

Aynı.anaJasa

him

dı:ıkikanız

(Devamla)- Muhterem Grkadoşlarımı yasa deği~ikli

mesi, hatta anayasa

dı

Dinç, bir

ve

ile demokraside

yargı istibdadının

olanın

Yasoları

sağlanırsa ı

çıkarılmış

yürütüldüğü

makinalar

değil,

icra istipda-

olmu0tur. 1ninde sonunda mü-

insan oldut:,u bir gerçektir. Çünkü

san unsurudur.
insanlar

da

ço~unl~k istibdadı 1

asıl ınühim

olan

şey

inscınü:ır uyt,rulayacaktır.

Anglo-Sakson htlkukunda

olduğu

inO

gibi, pek az yasa

olsa bile, yolsuzluk az olacak, yok o insanlar bozuksa

- 44 bin tane yasa konso da,

altından-üstünden,

nin yolunu

bulcıcaklardır.

ve

altırak

kuruluş

şartlDrı

Bu i

ve içinden geçme-

baro ve Barolar Birligi

kişi

kendi toplumunu yüceltrne, gelis;en dünya ve hayat

içinde yasa

dei:;'ir}ikliğ.i

bilecek

olanı değiştirmek"

lınması

fikrini
BAŞ~-

tib;;ırla ~

yanından

tasarılorını hazırlorken,

forr,ı.ülü

"De~işe-·

üzerinde :;;u üç

noktanın

tar:ı.~mlanrı.ıştır

efendim.

nazar·a a-

önereceğüı. •••

Sayın

Dinç, süreniz

Av.ALİ DİNG- (Devamla)·-· Peki. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım.

(A1kı9lar)

BA:)KAN- Çok
Sayın

teşekkür

ederim

sa.}ın

meslektcn]ım.

Ahmet Harndi Sayar, buyurun.

Av.AHMEI' H.AMDİ SAYAR (İstanbul)--· Sayın kongre başkanını, Baro·
lar Birligi Yi:ın8tim Kurulu Ba~_;ıkan ·ve üyelerini ve SElyın kıymetli delege

arksda.Jlarırın

habbetle

ve decl;erli dinleyici

hürmet ve mu-

kardeşlerinüzi

sel§mlarım.
mevzuatında

Barolar Birlie;;inin, Türk

mevcut bulunan, mevcudiyetırındırılm:::ısı

ti inklh edilmeyen antidemokratik hüküwlerden

yolunda

büyük çaba içinde oldugunu ve bu güç ugra~ın b8yEırıya ulaşmasında bü- ;
yük

aşamalar

görr::ı.ekle

k;atettigini

bahti;y-or

oldugıi.ırnu

1

dEl ifade etmek is-1

1

teri m.
Bugün bemden evvel

bur<::ıda

buyurduldarı htısusloro

genellikle ifade

tinde önerilen ta dil hükümlerine
huzurunuzu

işgal

için

huzurunuzd~n

ederek

aldığım

çünkü

konuşc:ın arkadoçımın

ve gerekçeye ve

kcıtılıyorucı..

sözün ne

ayrılacağım,

adımı

komisyon

dsıgıtılan

Bütün bunlara

oldu~u

hususunu

zamanımız beş

me-

rağmen~

kısaca

ifade

dakikadan iba-

rettir.
Muhterem
kım

yasalar

zu edilmeyen
şeyler

ifade

orkadoşlorım,

getirildiğ~
şeyler,

olacaktır.
ettiği

gibi,

Tanzimı:ıttan
bazı

zawan,

beri

istenmeyen, sosyal

;y3ni orzu edilen düzeye

Birlik

sanılmı9tır

v2rmosını

Boşkanımızın konuşr:ıasındcı

katıldığım

bir görü9ü daha

kısa

ki, birta-

bakımından

ar-

istedigirniz

ve raporunda da
bir formül içeri-·

sinde ifade etmek istiyorum.Demokratik hayat müesseseler rejiminin
k5mil manada realize edilmesine
ve bugün modern görü9lerin
esseselerin

kı:ıbul

oluşturulmasında

ve

bağlıdır.Demoknısinin

tam

i:;ıletıesini

ettigi demokrasiyi istiyorsak, nübunların

dengeli

çalıçınasında

bir

- 45 çalışrtıayı

ahenkli
<.lıcı.cı

arm:ıalıyız.

kurul;..ışlar

olan ,yan om:yusul

linde olmazsa
oüesseselor
sonuca

ı

o

zar.ıan bitişik

devamlılık

ulaşıcı

g~türebilir.

tutulması

Mühir.'l

icabeder.

der:ıokratik anlayışta

en

aleını

Eğer

ı

wıtandaşın

hakların

sına

bir

oevzuatta birtayanlış

bizi

oya-

eğitime

yönelik bir

bireyleri, toplum bireyleri

noktalarda

ı

Em asgari noktalarda

amaüır tarofından

adeta filin

herkes kendine göre bir demokratik 1 bir
anayasal

olEm bu

okuyup yazma düzeyinden

r:ıüştereklere

vatandaş

ı:ı.üşterek

mutabakat halinde olmazsa

inanr:ıak

mutabakat ha-

başarılı

ve

sağlamanını

Bunu

yeterli olduguna

öteye d eookratik hayata ve asgari
tabi

uğrarlar

bunlara yrJr-

bağlı

.k9plar gibi birbirine

taşıyaoazlar.

ahengi

müı;;tereklerde

os,sori

içinde de kesintiye

kım değişiklikler yaprm:ıkla

lanmalara

Eğer decı.olcratik cı.üesseseler

antidecı.okratik

ihlali veyu ihlal edilrnew.esi

tarifi gibi

tarifine;bir

münakoşosına ı

lcavga-

girer ve bu bitmez tükenmez kavga 150 seneden beri devam edege-

lir ve bundan sonra da devau eder. O halde, biz topluma yön verme durumunda en isabetli
lanan bir

kcır8rları

l{uruluşuz.

dan) takviye almadon
sıtalarını

kendi

ard hesaplord
lu ş olarak: 7

ın~

verr.ıelcte

Devlet bütçesinden bir

kuruş

dı:ıhi

keııdi

r:ıoli,

f]Ohsi ve ayni va-

icık:ônları

üıkônLırıyle

içinde

sağlayon

nıyorum iddiornzı

yön veren bir

BAŞKAN- Sayın

Soyı::ır,

bir

ettim,

Ano;yosanın

katılıyorum,

bu

dıiıkik:anız

toplumca

benimsa~mesini

lôzır:ı.

tm:ı::ımiyle

bir kuru-·

iddialıyız

ve sa-

uloştık.

yapılacak şey;

1961

Türk

ettiğimi

ki, kabul

k:atılı,Yoruo.

beyEJn

Anayasasının

Ancak

bun.ın

dü-

'

bütün

istiyorsak, ögretici yöne önem veroeliyiz

ve toplun içindeki partilerin, kesimlerin,
ya şamasının

1

katılıyorum,

zeyinden daha ileriye götürtilmesine

almo-

var.

degişiklikleriyle

gerekçelerine

Bunda

3.ŞB8Eılora

Av. AHIVIEJ: HAMDİ SAYAR (Devo:nlo)- Şüıdi
toplumunda ı

çalıışan

oücerret

k:urcıluşuz.

ispat etmekte büyük:

yordıo

bir kurulu ş olarak:

birtokıo boglantılardan

toplur;ıı:ı

en iyi kul-

bae;ımsızlıgımızı

gcldit_,ine

sınıfların

immmalı,yız. Nasıl

~etant

içinde

i

ki, milletlerara sı

1

toplumlarda bir detEJnt Dnla~:ışı bugün kabule rııozhar olmı:ık: duruı::runda
ise, Türk: topluou içinde de bütün kesimlerin asgari

müşterekler

j

için-,!

de bütün sınıfların k: endi anlayı}~>ları i çinde bir d etnnta inanmaları,

1
1
1

beraber
nin gaye

;yaııor:ıak

zorunda oldut;;una

olr1odıt_:;ına inanmr.ıları

inonr;ıaları,

gerelü:r. Bir

birbirlerini ioha etme- 1

toplur:ıdo

si.J osi

te:ıekkül-1
ı

- 46 ler ve sair

teşekküller

de yüz di 0 er

tDrafı

;yüzde yüz hükuo

ortadon

-k:::ıldırr:l3k

omıyasal hakların

düzenlemaesi,

ferr:ı.a

ol mı k isterlerse 9 ;y·üztoplur:ıdo

ist.:;rlerse, o

borıc;.ın
değişti

kanun halinde, metin halinde

ril r::ıezlik hükümlerini çok kuvvetlendirmesi halinde dahi mümkün olcmz.
Çünkü insanlar ne kadar güzel elbise giyerlerse giysinler 9 ne kadar
güzel terzilerden

çıkan

elbiseler giyerlerse giysinler,
Mesele~

iseler, o elbise o kamburu düzeltmez.
ve onun meydana getirdie;-i t
Hün:ıetl er
BAŞKAN-

Şir:ıdi

plur:ıu

bir noktada

sujeyi, insan unsurunu
inandırr:ısık lazımdır.

ed eri m. (Al kı ~:;>lar)

Teşekkür

Ahmet Hmüdi Sa;yar.

ediyorur.ı sayın

söz ı Ankara d elegesi

sayın

R2hr.ıi

hepir:ıizin

yakinen

izlediği

ve

arkadaşır.nzdadır,

Magat

Av.RAHMİ lYIAGAT (Ankara)-- S8;)·ın B::.ı~konlarır:ı. 1
kadaşlarım,

eğer kor:ı.bur

dee~erli delege ar--

bildiğimiz

anayasa

değişik

likleri Anayasanın içerigi konusundaki görüşlerii.:üzi genellikle paylaştığıınız

tartışmasızdır.

Ancak, bugünkü izlenan yöntemle

kor:ıisyonun

hı:ızırladığı

run bunaan sonra izlenecek yönteme göre belirlenmesi
açıklık

zorunluğu

hissettim ve bir de

bum.ı

rap()-

konusund~

bir

saptar.ıok

bir örnekle

isti--

yorum.
eğer

Bu raporda, hepimizin,
karşıyım,

şu bakımdan:

Madde madde gerekçeleriyle ve

liyle belirtilen bir anayase
tümü ile kabul

Gdilerıesi

çalışma

yapması

-eğer

değişikliği

şeklinde

daki maddelerin hepsinin
Yönetim Kurulu da

imkan bulabildinizse, ki ben buna

önergesinin

değişiklik

şek

veya raporunun

görüşe

gid ersek 1 bir nevi bura-

yazıldığı şekliyle

kabul edihwsi ve Birlik

bir

önergemiz kabul edilirse- bu

gibi bir sonuç

istilwr:.ıette

bir

çıkabilir.

Şimdi bu konudaki örneği de arz edeceğim. Bizir:ı. idari yasalar-

la ilgili

komiS,}'onur.ıuzda

7

Milli Güvenlik

Kunüıını.m kuruluş

yetkileri ne olursa olsun, antidemokratik olur
larda saptanan

esı:ısın

bi bir kurulun

bulunabileceğine

kabul

edilrrıeı:-ıesini

şekilndaki

tarzı

ön

ve

çalışma

ve Milli Güvenlik Kurulu gi-

ve bunun entidernokrotik

olmadığına

karar verdik.
Şiodi ~

aynen

bu Anayasa Komisyonunun dokuzuncu

okuyorur:ı:

so,Yfcısında

madde lll

- 46 teşekküller

ler ve soir
de yüz di 0 er

tsrafı

düzenlenr:ıesi,

ortadan

~aldırmak

hakların

anayasal

ferr:ıa

yüzde yüz hüküm.

kanun

olr:ıak

isterlerse ı ;y·üz-

isterlerse, o topluoda

borı9ın

holindeı

değişti

metin halinde

ril ı:ı.ezlik hükümlerini çok kuvvetlendirmesi halinde dahi mümkün olmaz.
Çünkü insanlar ne kadar güzel elbise giyerlerse
çıkan

güzel terzilerden
iselerı

giysinlerı

elbiseler giyerlerse
Mesele~

o elbise o kamburu düzeltmez.

giysinlerı

sujeyiı

ne kadar

eğer

kanbur

insan unsurunu

ve onun meydana getirdigi t plur:ıu bir noktada imındırı:wk lazımdır.
Hürı.1etler
BAŞKAN-

Şiradi

(Alln~lar)

ederim.

Teşekkür

ediyorur:ı sayın

Harııdi

Ahmet

sayın Rcıhr:ti

söz 1 .Ankara dolegesi

Sa;yar.

Magot

arkodaşımızdadır.

Av.RAHMİ JlilAGAT (Ankara)-- Sa;yın B::.ı~kanların, de{"erli delege ar-kadaşlarım,

hepinizin yokinen

izlediği

bildiğimiz

ve

anay8sa

değişik

likleri Anayasanın içerigi konusı.mdalci görüşleri::ıizi genellikle paylaştığımız

tartışmasızdır.

Ancakı

bugünkü izlenem yöntemle

korrıisyonun

hezırladığı

rapo-

run· bundan sonra izlenecek yönteme göre belirlenmesi konusundu bir
açıklık

zorunluğu

hissettim ve bir de

bumı

bir örnokle saptomok isti--

yorum.
Bu
karşıyım,

rapordaı

hepimizin, eger imk5n

şu bakımdan:

Madde madde g2rekçeleriyle ve

liyle belirtilen bir onayasa
tümü ile kabul edilmesi

çalışma

yapması

-eğer

değişikliği

şeklinde

önergesinin

değişiklik şek

veya raporunun

giderseki bir nevi bura-

şekliyle

kabul edih1esi ve Birlik

önergeniz kabul edilirse- bu

gibi bir sonuç

ki ben buna

görüşe

bir

y3zıldıgı

daki maddelerin hepsinin
Yönetim Kurulu da

bulabildinizseı

istih:m:ıette

bir

çıkobilir.

Şimdi bu konudaki örneği de arz edeceğim. Bizira idari yasalar-

la ilgili

kor:ıisyonmıuzda ı

Milli Güvenlik

Kurulımı.m kuruluş

yetkileri ne olursa olsun, antidemokratik olur
larda saptanan

esosın

bi bir kurulun

bulunobileceğine

şekLindeki

tarzı

ön

ve

çalışma-·

kabul edilmeDesini ve Milli Güvenlik Kurulu give bunun

entiderrıokrotik

olmadığına

karar verdik.
Şir:ıdi ı

bu Anayasa Komisyonunun dokuzuncu

aynen okuyorum:

sr:,yfcısında

r:ı.::ıdde

lll
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"Devlet

k~ruluşlar

yürütme, idari ve askeri
koordinasyonu her

rın

luşturulması

s ağlEınma s ında

gereksiz

parlam en to,

görevli ve yetkilidirler. Bunla--

münkündür.

zar:ıan

cur.ıhurb8şkanı,

Ayrı

b;ir anayosal

Bu kurulun Anayasadan

g•rüloüştür.

o-

kuruluş

çıkarılması

uygundur."
Şimdi,

bozı hüküınlerin çıkarılmasinın faydalı

yasalardan

olmayacağını-tartışmak başka,

mokratik

böyle; fiHln hüküm
yok ama zait
ları

çıksa

o~ur?

iyi

yer

başka

herhalde.

Şimdi

alması

iyi olur,

faydası

gibi bir yöne gidecek

~e değil

da sizin

böyle hele ana hükümlerin antide-

bazı

ve saptamak

olduğunu tartışmak

saptarsak,

kararlarınızla

olup

çalışma

yarınki

biz
da

yaparsak ve bunBirli-

çalışmalarda

gin, ya da komisyonların, yüksek heyetiniz nasıi karar verirse tabii
onun

olacak bunlar, bir

ışığında

genellikle
şeklinin

genel muhteva
olduğumu

değil,

ışığında

g~nel muhtevasının kabu~

çalışmaların

Te~ekkür

BAŞKAN- Teşekkür

Sayın

edilmesi ve bu

gerektiği

görüşünde

Cengiz

ederim.

ederim.

İlhan arkadaşıma

Av.CENGİZ İLHAN (İzmir)-

önemli bir noktaya
1961

işaret

Anayasasının,

leceği

üzere, en önemli

rulmuç

olmasıdır.

uygunlugu 1924
olduğu

yürütülmesi

yazılış

arz etmek istiyorum.

Saygılarımla.

tiğim

girebiliriz. Ben onun için,

raporun maddelerinin ve maddelerdeki

katıldığımız

aynen kabulü

çıkınaza

sayın

söz veriyorum.

Efendim, gözden

etmek istiyorum. Söz

tahmin et-

alınamın amacı

Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin ku-

Yoksa hepimizin bildigi gibi.,
olduğu

kununların

anayasaya

gibi Büyük Millet Meclisine ait

sürece, Anayasa ne kadar ileri haklar

kişilere

tanımış

olursa

olsun, bunlar somutta pek de bir mana ifade etmeruektedir. 1961 Anayasası
yargı

Anayasa Mahkemesini
denetimi ile

selesi bir onlamda
Aslında
lık

ki

koycırEık

kEınunların

bir

;yorgı

anayosoya

biziı:ı.

buradaki

uygunluğu

çalışmamızın

yönünden 9 ki bölümü biroz bu noktada
kanunlDrın

denetimi kurmug ve bu
ve

aykırılığı

me-

çözüı:ılenr.ıiştir.

zatenı

b1

heyetinizce zannediyorum takdir edi-

özelliği,

Anayasasında

kaçtığını

anayssaya uygunlugu 1 y8 dQ

Anayasaya

düşünülebilir.Ziraı
aykırılıgını

aykırı

madem-

denetleyecek

- 48 bir Anayasa MahkeDesi
kırı buldugur:ıuz

cuttur7

vardır,

hususlEırı

halde tekrar yasama

şu

isternek bir

bir durum

Ama bir

ycıratır.

şüphesiz

kımunların

r:nhl{etn.elerdo Anayasaya ay-

w:ıdeukL

Mahke.:ıesine götürr.ıe

Anayasa

rın kaldırılmasını

mesi

ve

anayasaya

organınd:ın

bakıma bircız

bakıcıa

diyor;ım,

kanunla-

yönden: Anayasa

aykıı·ılığını

Anayosaya

aykırı

mev-

çelişkiye düşmek

da
:;ıu

oleınagı

g;gbi

Jl:1c:ıhke

d enetlemel{tedir .Ne

-,-ar kiı bu bir pasif denetiı:ıdir. Önenli olan ise 1 aktif denetim yapmaktır.

uygunluğu

önem

konunların yalnız

Yani,

tartışılma

aykırılı~ı

anayasaya

duruı:ıundadır

ve

ça:.:..ışmalarımız

degil,
bu

ayrıca

bc:ıkır.:ıdan

da

kazanmaktadır.

Bu

giriçten sonra

kısa

Anayasasındeı

1961
yetkisi de

Anı:ıyasa

şunu

örgütlenen Arw. "asa

değişikliklerini

bi, 1971 Anoyasas:Lnda bu Anayasa
hakkı

Anayasa

arz 1deyim.:
lVlahker:ı..::sinin diğer

incdemektir. Hep

değL,;i:diklerini

Mahker;ıesinden El lındı. Koruisyonur.:ıuz

bilindiği

bir
gi-

esostan inceleme
ise ı (zannediyorum

bir zuhul) yaptığı öneride, Anayasa mahkemesinin anayasa değişiklik
lerini incele:ne yetkisini gözden
"Anayasa TIIahkemesi

kanunları 1

·re meclislerce verilen her türlü
denetler.

kaçırrnş.

şö;yle:

yasoma meclisleri içtüzüklerini

kararl8rın

Ana;yasoya uygunluJ;unu

11

Şüphesiz
kanunları

bunun, Anayasa

vesair ••.

Mohker:ıesi AnayrısEl değişikliklerini,

şeklinde düzeltilmes:~

İkincisi de yürürlük meselesidir.

Bu pek tabii
lazım

lvietin ayn0n

ki"kararın yayınlı:üldıgı

gerekir.
"Kanır tarihinde" deniyor.

to:c'ihte"

şeldinde

anıaşılmak

gelir.
T e,şekkür

ederir:ı.

(Al kışlar)

BAŞKAN- Teşekkür

ederira sa,yın Cengiz İlhan.

Sayın

Aydını

Selahattin

Kahraı:ınnwraş

Delegesi, buyurun.

Av.SELllliATTİN AYDIN (Kahramanr:ıornş)- Sayın Ba~}kanım, muhterem
arkadaşlar;

zaDanımız

az nlduGu için

hoııen

rneselelere avdet

etr:ıek

isti,yorurc1.
Anayasa Knoisyonun__;n

hı:ızırlarLıış

ılduğu

raporda

ı

gönül ister--

di ki ı her bakır:ıdanı uzun devreden beri tatbikı:ıtta görülen realmiyonl.
lar da dikkate 3lınarak 70 nci caddenin 2 nci fıkrasına eklenen 13
Aralık

1960 tarihli ı 157

sayılı

Kanunun

rıl tında adları

bulunan Milli

-l

i
'ı

1
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Birlik Komitesi
lif

edilmiş

mızda

cut

Onun için

artık

AlıayasEl

konaatinı

si üyeleri ile

olrrwsının

teferruatı

üzerinde rapor

belirtmek

kEırar

fıkiwsındaki

oylaoa

zaı:ıaoa

teklif ve-

"l'iiilll. Birlik Komiteçıkarılmasını

ı.ıümkün

sırasında

değil.

gör0şlerioln nasıl

Yalnız

niyetinin söz konusu oldu 0 u zamanlarda,

15 nci maddedep h8-

oldugu için,

ipuçlarının

ba katarak,

ye·ı;kili

munu

yerinde görüyorum.

şahsen

Yine 16

sakınca

gecikL'lede
emri

ncı

bulunmedıkça

dırmıştır.

ortadon

diğer

yetkili
ve em-

günlerinda hakimlerden

kalkması

merciler kelinesinin Anayasada

ihtimalini hesa-

bırakıluası

maddede; Milli güvenlik ve kamu düzeni
bulunrm hallGrde kanunla yetkili

lüzu-

bakımından

kılınan

rnerciin
'ıı

cümlesini, tadil teklifinde bulunan komisyon kal-

Ben 1 valilerin ve Cumhuriyet

hükmün hem adalet

~atil

tecelli

geçiştirecegim.

ifade etmek surgtiyle

mütevakkıf

Anc3k, maddeler

mercilerin de karar vermesi suretiyle Devletin güvenliginin

karar getirmenin birçok

tek--

alsınlar.

üzerinde durmak

bakımından

getirmek

buhınu;yorum,

bir teklifte

14 ncü maddeye diyecogioiz yoktur.
kimden

mev-

Türkiye' de lüzum ve

cümlesinin kanun metninden

hakkındaki

organının

öteden beri muhafaza ederim.

lif ediyorum. Bunu da rnpora lütfen
Tabii

do tek-

bu müessesenin Anayasa-

Mohkenesi gibi bir denetim

sayın Ba~lwnın

başkanı"

kaldırıl::.1ası

çıkmıc,;tır.

ortnya

riyorum; bu 70 nci maddenin 2 nci

ettiğini

cüolesinin

bir ülkede Senatonun uevcut

olmadığı

zaruret

olduğu

şahsen,

olduğu

ilğ,

olsun. Takdir buyurulur ki,

bir kambur
Ben

ve üyeleri

uzuvları

tarafından,

sedüre göre valilerin nemleketin

Savcılarıyle

ilg~li

i

.ı

olan bu

'1

hem devleti teosil eden,pro-

er:ıniyetini,

mcrcıleketin

ı

r;:ıenü•atleri-·

ni ön planda tutarak 1 lüzumunds bir emir verecekleri hususunu yerinde.
addediyoruın.

Bu yoldaki

değişilı:liği

Yine 18 nci naddede; ka nu

de tasvip

et!!d.yorurı.

t:ıc:ıllc:ırının korunması,

diöviz ta sar-

ruflarını tazammun Gdon cümlelorinin luıldırılması önerilaektedir. Ül-

kemiz ve
y:ıpılan

milletir:ıi

teklife de

z

menfuatınc:ı

bu lcolimalerin lwld ır ıl: ı o sı suretiyle

r:ı.uhı:ılifim.

l\ncak 1 21 nci maddede

bazı hususların,

;yEmi bilin ve sr:m8ta

sansür konulamaz, hükmü getirilmektedir. Buna çohsen taraftarım.Tie-

ı
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Koc:ıisyon

Bı:ıs.lwnı

bizi tenvir ederlerse

ı:ıinnettEır

kı::ılacağır:ı.

Batıda seks bir sanayi, bir ilim dalı halinde gelişr:ıiştir. Ülkeı:aizin
r:ıevki bali::ır:ıından yu;rttaşlarır:ıızın

bugün içinde bulundugu içtimai
BAŞKAN-

Sayın

bir

Aydın~

dcıkikanız

•••

var.

Av. SEL)l.HATTİN AYDIN (Devm:ıla)- Şimdi bunun bir tavzihe ve açıklamaya

kEınaatindeyim.

muhtaç oldugu

üzerinde kelimesini de

açı~lar:ıak

ma dir?

l'll.;:ı:aleketirüzin,

sayın

nulr.:ıasının
lancasını

batıdan

cinl8·ıt-:ıesi
istirhor.ı

Çok

llirlik

Ba:;ıkanır.ıızın

dalı

Zamanı elveriş

da i fa d e ettik--

de~ildir.

ilim kabul ederek sansür ko-

d.tıllorı

c::ıidir ı

yerinde

s~nayi

değil

midir? llu

hususların

açık

ediyorum.

teşckh:ür

BAŞKAN-

gelecek

manada, d.emin

suretiyle durdugum bu

leri üzere, sadece alfabeyi biloek yeturli
Bu gibi

batıdaki

hoş koryılayacak ınıyız?

Türkiye'ye gelditi zaman bunu
li

Acaba

hüruetlerirni arz oderi.r:1

ederir:ı 1

Sa;;rın

Ahr.ıet

efendir.:ı.

S8ruhan, bu)urun.

Av .AHMET S.ARUIIAI'I (Kırklrıroli )- Ef.:mdiD, benir:ı söyleyecekleri-

mi

KahramanDara~

dolegesi söylediler. Ben

BAŞKAN- Başke

vrızgcçiyorum.

söz iste.;.en? .• Sayın Suat

Yılr:ıoz Yalıın,buyurun.

Av .SUAT YILlflAZ YALilVl (Kocaeli)- Muhterem arkadEl ~lar, esas itiyaptı6ımız

bariyle

işin

sonucunu iyi

kü iki gün çok yogun bir

çalıgoı::ı

ı::ılam6yacagız

ile komisyon

kanaatindeyio.Çün-

işlemleriyle uğraştık.

Şimdi huzur,_ı,ııuza gelen kor:ıisy on nı:porlcırı aşağı yulwrı 50 sayfa, İn

san gücü 50

sayfayı

zı::ırfında

bu zaman

ğini yapr:ıak imkanına

etüt etwekt
bakır:ıdan~

sahip degildir. Bu

yetiniz kobul buyururso, bu

raporlEır

toplantıı,uzd[;,

ve kreti-.

eğer ı:mhterem

üzerindeki müzakereleri

he-

yapı::ılır:ı

-olağanüstü değil,

ve bunun sonuc}lnu, hukuk1 veçhesini önümüzdeki
norr:ıal

inceleı::ıek

Ocak ay ındı::ıki topl::m tıy·a

bırı::ıkalım.Bu

kadar

geniş bir raporu beg soat içinde okum.aya iDkôn bırakmaksızın mutlaka·.
ı

ve mutlaka

hatalı

olı::ıcaktır.

Bile bile

hotı:ı

yapr;ıcıyalım,

bo çıkolarını

tenkit ederken 1 kendimiz büyük bir hatayo girmeyelim.
İkincisi, bemdeniz birinci gün Di van Ba;;:kanlıgına bir takrir

verdir1t Orhan bey
r.ıaddesindeki

ilkesine

arkadw;;ıuız

da

vurdı,,

Tabii senatör ve kontenjan

ı::ıy1nrı

ve

der:ıokratik

dırılınası hokkındold

esaslara

bunda

Anı::ıyosamızın

senrıtörlü2,ü

cıylnrı

görü ,,;ürcıüzün Anayasa

70 nci

mevzuunun

eşitli]

olr:ıosı bakımından,

Kor.ıis_y

onunda

r:ıüzakere

kal-.

edil-
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mesini talep ettim.
itibare

komisyondanazarı

bilmiyoruc. Burada rapora
yokmuş

bu kadar raporu

bu

bu mevzuda

r.::ı.evzua,

rap>rların

alınr.ıadığını

sanki böyle bir olay

1

varmış

gibi, sanki geeunulacak bir Gey

gibi Anayasa Komisyonu

kaçınmış

gibi geldi.

Eğer,

okuyooadıysmn,

görr:ıediysem

özür dilerio. Ama

bu mevzua dokunmaktan

sef bu

söylediler. Neye

alınacağını
baktım,

bu takririnin

arkadaşımız

sanki bir tabu imi::,; gibi

hatalı yapmayelıcı

dc.kunulmamış.

i~tiraklerioiz

müzakeresinde

kısa

zBman içinde
r.ıaale

Bu cihetten,

olmayBn maddeler çoktur,

geciktirelim. Bunu teklif ediyorum.
ederim,

BAŞKAN- Teşekkür

Ba9ka söz isteyen var r.ıı ? •• Yok. Önergeler vardır, okutuyorum:
Sayın

Bir nolu Anayose
bnzı

maddelerinin

deir

rapordaı

ters

düşen

Divan

Başkanlliıeına

Komis~'onu

k::ıldırılm:ısı ı

t<nafından hazırlanan ı

degis:tirilt"!lesi, eklenti

Anayasanın esaslarına,

70 nci

r:ıadde

Uzarinde

Anayasanın
yapılmasına

demokratik parlamenter sistemine

durullrı.amıştır.

Sözü geçen anayssaoızın 70/2 fıkrasında yer alEın"l3 Aralık 196
tarihli ve 157
mitesi

Başkan

sayılı

adlorı

ve üyeleri ile .. " cümlesinin

Değişnesi
alınoasını,

Kanunun ol tında

gerekliı

duru~nun

kaldırılması

genel kurul

arz ve teklif ederio.

bulunan Milli Birlik Ko-

kaldırılması

gerekmektedir

icap eden rapora bu hususun

kararına bae:,lenmasına

delaletlerinizi

Soygılarıola.
Kalırananmaraş

Selahattin

Delegesi
Aydın

Av .TURHAN ÖZGUNER ( IlLersin)- Önergenin aley-hinde söz istiyorum.
BAŞKAN- Önerge. üzerinde bir lehte 1 bir aleyhte söz vereceğim.

Aleyhte sa;yın Turhan Özgüner, buy-urun.
Av.TURHAN ÖZGÜHER (Mersin)- Sayın J3a:}ktın, scısın üyeler; 27 Mayısı

bi

yapanlar 7 12 Mart ve 21

tutulam::ızlar.

yeti

Anayasasına

Şubatçılar

değerinde

dogerlendirmeye tJ-

Ana.'ı'Osauızın

dibecasinde yer olan, Türkiye

tereıeı

eden bir grubun 9 bir devri

teşldl

Cur.::ı.hurıiı

kapayıp

ye-

ni bir devir açışını :,;öylece "artık bunlar gereksizdir 1 bu ekibi geldiği

yere göndereli m•. "

yerlerde

ŞGref

gocunr:ıamışlardır,

Ama bunu bir ekibin,geldigi

duyurlar .JÜphesiz ı bu gelenler gelditli

kışladan

çıktıları

tekrar dönebilirler.

gigi gitr:tesi biçiminde

değerlendirmek 1 27
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Anayasasının

den bir ölçüde
bir devrin

ihatolı

gere§,ini

oluruz.

uzaklaştırr.n'ş

ama bir kötü

açılı~ı

tercür:ıon

verenler kamuya

Mayıs

panları

şüphesiz kışlssıno

liği

ve o

teı:ıelin

ihatolı

-eski deyimiyledetr:yına

döneı:.1e

bincı

ediloiş

Mayıs

Ve bu döneue yön
gençliğe

yön verenler
27

Mayıs

arkadoşlarırı.Şirndi,

gönderelim ama, 27

üzerine

27

orkad::ışlEırırJ,

olı:ıuşlcırdır.

değerlendirerek g-~çmek

biçiminde

fazla

değildir

alırsok,deser-.

nnzarc

kapanı';>ıdır.

ohıuşlardır.Bu

dir, 27

duğunu

SGyın

döneı:ıin

ve tüm demokratik güçlere tercüman
bir darbe

biçiı:ııde

bir

27

Mayısın

Anayasayı

bir devrim-·
Mayıs'ı

ya-

~emel

ol-

bir

değişik

bir madde

genişligine,

berh<üde meseleyi

bir biçimde dsJerlendiroemek olur. O halde,·

girmeyi gerekli görL1ü,yorum; bir ölçüde denilebilir ki·

acaba günümüzün

koşulları

bir konu

Değil.

r:ı.udur?

içerisinde bu

.Hukukçu

tartışuası

,

rııeselelcri,

yapılabilir

dahi

gün un e göre de

hesiz hukukun güne ve devirlere göre degerlendirme

değil ı şüp-

yapması

gerekli-

dir, ancak günümüzde olsun, bundan böyle olsun, degerlendirilmesi
şüphesiz

gereken bu konuyu
ağırlığında

Gene
27

Mayısı

bir darbe biçininde olmayan 27

dile getiroek gerehir.
şu

husus da gözden uzak

yapanlardan Sanatoda kaç

tutuloasın:
kişi

ba, bu sandaj:ye adedinden oi? Y0o •• Biçirn
bazı

lar, hakikatan bu
zor yapmaya
27

Mayısın

ların

Mayısa

gidabildiğimiz
ter.rı.el

yapanlar için
da

nazarı

ve

değil,

agırlıgı

ama 27

Anayasat:ıızda

itibare almak gereklidir

aça-

arkadaş

değerlendirilı:ıesini

günüu:ıüzde

olsun, 27

ölçüsünde.saygı

Mayısı

uı

bakımından haklıdır

olan sandalyelerine

kalmış

arkad~şlarıo

Bunlardan

bir konu amma, ne de olsa

kabul edildigi

degerlili~i

Değerli

kalmıştır?

ölçüler içerisinde çok

senatoda a zca

:,ıu

Moyısın

Mayısı

dokunmawüı

gösteroek, 27

yapuaya sebep olanlar

olsun:
yopanve 27

Mayısı

bakımından

arkad~şlurım.

Önergenin bu sebeple reddini rica ediyor,jD. (Alkışlar)
BAŞKANpıldı.

Şiodi,

kunmanızı,

Önerge sahibi görQ~Unü açıkladı, alayhte konuşma ya.ıcor:üsyona

hem de

soruyorun? .• KoLisyon

kısaca

cevsplondırm.arıızı

Ddına

hem bu r.1evzua do-

istirham

edeceğio.

Zira

vaktimiz yok.
KOlVIİSYON .AD INA Av. ORHAN :BARLAS (İstanbul)- Sayın Başkanlar,
değerli

arkadcışlarım;

yöneltilen

şu

eleştirilerden

ana kadar
b~r

lwr.1isyonur;rcızca hazırlanan

bölümüne

Başkanımız

Sayın

rr:pora

Enver Arslan

·

L
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bir noktaye: özetle, bir cümle ile ce-

yalnız

vap vermek isterim, iki noktada da biraz
m~dde

Önce

olacagım.Aslında

temek bir
masını

isternek

-şimdi

burada övgüye

Başa

anlamına

tüm

ihtiyaçları

Sayın

Ayrıntılara

Bu da bu zorunluluklardan
raporların

tüC",ü ele

ler de kabul
Ne 7ar ki,

edilmiş

başka

5

olacak, nma bizim

bir hal var. Herhangi bir
üzerinde

konuşacak,

ve

kaldırmak lazım

girecek.

soklı

Gene öneri

tartı,'}ılsın.

Şimdi,

çözümlenmesi güç olan

:iye hu zurunuza gelecek, raporun tümü

ondan sonra maddeler üzerindeki
nasıl

yeter?

veyahut d3 buna bir

saklı

Haklıdırlar.

boşka

Ya 5

böyle bir sansür

tartışılmaz.

dan bir hafta evvel bir
bir film gördüm,

adı

dU~üncele
dakikayı

etkili çözüm bulmak gerekir·

sansür koymak geçmez. lutaplar,

basıno

ne olacak

Özgün er, öneride

Gelelim sonnüre. Sansür denince, elbette hiç bir
aklındon;

dediler ki;'

düş0ncelerimiz

Sayın T·ı.ırhan

geçmesin.

sayın

rini söylemek için 5 dakika

kolay du-

d~ha

llladdeler var, tümüne oy verirsek madde-

alını;~,ror,

d2kikayı

üzerinde

yanliş anlamadıysam

Eger

sayın Sel~hattin Aydın

konuşmalar

anoyas.a geti-_

ilginç bir::'yene degindiler.

açısından

doğdu.

isteme yerine 1961

anlayı::;ılo

sayın boşkan

bulundular; dediler ki bütün raporlar tüm
geldi;

halde,tabii

kaldıgı

Anayasasının kaldırıl

kalkmasını

to~tışılabilir,

Mogat usul

Rahr:ıi

is-

yok- ko tkıla rının ne oldugu b ellidir

yerine bir

kalkraasını,

konud~r.

kaldırılmasını

gelir. Çünkü bu Anayasada tabii senatörlerin ·

rilmesini isternek daha kolay
rulabilir bir

Ana Senato

isternek, özde 1961

döneyim; tabii senatörlerin tüm

lineyasasının

söylemek durumunda

Senatonun tüm

tartışılabilir.

koldırılcı.Eısııu

kısaca

çok

Anayasasından

1961

düşüncedir,

senatörlerin

düşüncemi

üzerinde

girecegim.

ayrıntılara

sayın

broşürler

üyenin

için de

Bu roda alcla gelen film sansürüdür .Bun-

değerli

arkadaşır:ı.

1900, Petroliç

bana dedi ki, ben Avrupa' da ·

yapmış.

E burDya gelmez herhalde,

Türkiye'de görr:1eye irJkan yo!r bunu. Oysa bunu söyleyen, sizin kurulu- '
nıjzda

üye

rupa'da

rılan

gördüğü

hukuk :profesörü

Aydın

bir filmin burada

Ayb ay' dır ve

oynomay3cagını

bunu bir huKuk profesörünün söylemesi bir, y8ni

Aydın

Ayb ay'

ın

Av- '

rahatç3 söylemesi,
~ılgınlık,

1
1

bir ümi tsi';

lik alameti değil. Öylesine bir gerçek ki, bir film Avrupa'da oynu,Yorl
burada gösterilemeyecegini de gayet
Çoğunuz okumuşsunuzdur:

ola~an

korşılıyor.

"Ölümsüz" diye bir roman var.Ölüosüz

-i
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filme çektirildi. Bu

romanı

ele$tirr:ıek amacı

Bu

nadı,

çekilmiştir

ile

filrcı cuntanın

dönemlerinde

fiıc,Yunoniston'daki

Yani cunta bu

oynadı.

sonra

gelmedi~

Yunanlılar

kendi aleyhlerine çekilen bir

Tümü Türk

örnek; -örnekler

sanatçılarından

seyretme;ye

çnGaltılır

da, çok

Şimdi,

yani Türk

çıkıyor.

işçilerinin

bir Türk filminin, ancak
ceği

11

Sinemaya

Bu

filr.ıi

başkasına

Frensız

filr:ı

taw:ııniyle

anda Pa·

dergilerinde gök·

Türkiye'ye sansür

ait olan

koymadı.

çevrilmiş

birşeyler

erişememiştir.

okuyacağım

cılı.şılm.amış,

Fakat öyle

benimsenmemiş

gösterilen yersiz çekingenlikten ibarettir.

bize son derecede iptidai

şu

gerçi henüz medeni dünya sineoa filmlerinin

sansür edilmeoesi gerektigi fikrine
karşısında

çektikleri ,yö·

karar verirse ondan sonra seyredile·

Danıştay

gıiılince;

rum ki, bu henüz

söylüyorum~

Avrupa'da çektikleri üzerine

..• Şimdi, sezü uzatmodan,

olsun-

razı

kısa

yabancı işçilerin Batıda

ris'te iki ticari sinemeda oynuyor. En ciddi
eleştiriler

hal.Yani

eğelim.

netmen Türk, kameraman Türk, büt_;n oyuncular Türk. Bu
çıkan

ağır

"Otobüs" diye bir film çevrildi Av-

oluşan

rupa' da. Filmin konusu özetle;

lere

Ama bu film

sansür yüzünden. Çünkü bu epey bir

lar, biz bunu görmeyelim ve buna boyun
başka

Cun t-.:ının son

d3yandı.

filr:ıi

eğilimleri

Yunanistan'da oy-

oynom.sıdı.

eleştiriye

Türkiye'ye

Bir

Bu_fi.l.ı::ı.

fransa'da.

devrilr:ıesinden

ta~izan

g~len

spot sansürü ile

sanıyo

bir sanat kolu
Aslında

yabancı

bugün

memleketler-

den gelen kitap ve gazetelerin sansür edilmesi ile, sinema filmeerini:
sansür edilmesi

arasında

gımızın yarattıgı
düşünce

yaymak

süründen daha

en küçük bir fark görmemekteyiz. Sinema, ça-

en büyük ve en

aır:ıacıdır.

Aslında

yaygın

sanat koludur. Çok önemli bir

sinema

filr.ılerinin

sansürü kitap san

Çünkü bir kitap sansür edilir, fakat birkitop

ag~rdır.

sansür edillimekle yok olmaz ı bunun

etrafında

umurai efkar te şekkül eder ;
i

zaman zaman o ki tap yenid en r:l8hker.ıelerin önüne çıkabilir, umumi efkar ·
gc:;.Q::i.;sm~ş-~nd,en., :tek;r.i'!! 1 ç~~ta).~lf .ı:ıd:j.l~bilir .Fakat
·
ı fikir~r:rinin.
zamana
_ ---·· ..
.J,::ı:,_,ı, ___ ,;
-··---·.ıu ..~·
'-·'-·---~---ı __ ıı.
sinema sansürü için bir

karanlık

odada dört

beş

memur

toplanır,

bir
ı

filmi seyreder 1 çıkarıloası lôzım gelen şeyleri e heyet kararlaştırır:
Ben dört

beş

memura bu

ha~kı tanıyarnam arkad'-lşlor.

''

Fakat film için bö.:

1

le bir şey yoktur; bir karanlık odada birkaç kişi huzurunda sansür e- ı
dildigi

içinı

cer:ı.iyet

görr.ıed.:::n

;yok

oh:ı.aktadır.

Sansür edilen filGJ. bü-

ı
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yor olsa,
::;ekilde

insanlık

kaybolmaktadır.

Arkadcışlı.ır,

ve hür dünyaya
dan

için
ben

r:ıesaj

da getiri--

dahi bir daha bilgi edinilmeyecek

varlı.;ından

'
inanıyorum

yakışmayan

ki, çek iptidai bir müessese olan

film sansürü, çok

zamonda hür dünya-

yakın

kalkacaktır."

Bu sözler benim degil.
başkanına

lisinde

A'ı:soy

belki ha-

bu sözler bugün Türkiye'de en çok oy alan partinin

tırlayacaklardır;

genel

konugumuz Ivluammer

Sayın

aittir.Ve bu genel

Başkcn

bu sözleri temsilciler mec-

söylemiştir.

Şimdi,

sinema sansürü

Eger bir filmde suç

başkadır.

başka,

hertaneı·.i.

işleniyors9,

bir filmin suç

tıpkı

olması

kitap gibi,

tıpkı

gazete gibi, o film m8hkeneye verilir, suçun bütün neticelerine o fil
mi yapan

Hem de bir kitaptan

katlanır.

dcıha

agır

bir §ekilde

çünkü o filmin maliyeti kitaptan da, gazeteden de çok daha

katlanır

ağırdır.

Oysa bugün sansür denen 9ey, polis vazife ve selahiyet Kanununun 6
çıkarılan bir nizacrnaoeye göre işler. Ben, ne
demokratik
herhangi bir çağdnş/ülkenin, ne de Türk halkının böylesine dünyada
ncı

maddesine göre,

cereyan eden sanat
di kendine

uzak duracak kadar gerçekleri ken-.

çmlış~alarından

bulamayaca0ı

kanısında

değilim.Film

sansürü konusundaki

komisyonumuzun görüşü bu gerekçelere dayal~dır.
Saygılarla

BAŞKANlıyor

Yü c e Illeeli si s elômlarıo. (Al kı :ş lar)

Efenuim bir de önerge var biliyorsunuz. Önergaye

katı·:

musunuz?
Av. ORHJıN BARLAS-

Katılmıyoruz

.Bu önerge korüsyonumuza verilmis

olsnydı kEıtılma;yacaktık ve aleyhte oy kullanocoktık. ( "Önergemiz komisyonda neden na zara alınr:ıadı, görüşülmcdi 11 seslE!;ri)
BAŞKAl"r- Ko.,üsyon önergeye kotılr,ııyor... ( 11 0nerge tekr;:ır okun-

sun 11 sesleri) Önergeyi tekrar okutu;yorum.
(Önerge tekrar &kundu)
BAŞKA1'1-·

K(imisyon

Boşkanı

söz

istenişlerdir.

Buyurun.

KOMİSYON BAŞKANI Av.ENVER ARSLANAE~. (İzmir)- Sayın orlmdcışla
rım,

komisyonumuz incelorrielerini? sözcür,-:'izün

kiye Barolar
olduğu

1961

Birliginın hozırlar:ıı~ oldu~u

Anayasasının değ;işikliğinin

söyler:ıi9

olduLu gibi, Tü:ı.

ve hepimizin kabul

etmi~

Jsgari eski hale getirilDesi-i
1
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ne dair

oltın

2-

raporuna

İzmir

da~rondırmıştır.

numuza verilmi§ bulunan
İstanbul

üçüncüsü ise;

Sayın

Genel Kurul

dildi, bu komisyonlara
Ama bu

apacaklardır.

olup da kocüsyonlara

gelmemiştir.

der.ıek de~ildir
seçihıemiç

çalışmalarına katılr:ıasın.Ve

lirler ve karara oy
tırlodıgı

budur. Ve

söz

almış

bizim

karşımızda

gördük. Genel Kurul

hatırladıgımız

olmasın.

çalışmalarını

bu

Ama ancak, söz alabihepinizin ha-

orkadDşımız

sıfatiyle

biliyorlardı.

mi diyeyim,

Mademki kendilerinin böyle bir i"iner-

bir d efa sorabilirlerdi ki

"Benim bir

koDisyonumuzEı,

vardı,

acaba size geldi mi gelmedi mi?"

olsaydı

dahi' st:mel kurulun da tasvibinden

öyle

olmamış

geçmiş bulıJnan

Anayasa

Eğer

değişiklikleriyle

il3ili olan

kendi

söyleyebilirlerdi. Yani bunJn burada bu

yapıluış bulunması

çalışmalarda

AnElyasasında

lik Grubunun
dı

dahi,

yer

almış

ereıda bulunt.:luş

açılcça

karşı

da. Esasen bunun

açıkça

olı:aası,

aritme~ik

bulundut,;_muzu beyan

bir

etmiş

kelimesini burada
Egali tarizm

eşitlik

der:ıek

zabıtlara

erşi tligi

1

şekilde

söyleyelim;

gelmiş

olı:ıcaktık
durmadık.

aklımızdan

bulunsa;y

roi:JorumuzAnayasa-

çıkarmamak

gere-

meselesini buraya hiç bir zaman

getiremetsiniz. Sosyal olaylarda aritmetik bir
konusu olamoz. Bununla ne

şunuda

böyle bir takrir

hiç bir zaman üzerinde dahi

'tıiz

orkadaşımız

bulunan lmntenjan senatörlUgü, Milli Bi:r

lar siyasi senetler mahiyetindedir. Bunu
kir. Basit,

pek§la her

bence bir yöntem, tasvip edilmeyecek olan

bir yöntem olarak görmekteyiz. O itibDrla,
1961

bizim

da bir ilkesini bu-

sayın başkanının

önergem

mesele

katılr:uş

komisyonların

hotırladığım,

samiin

e-

bir sebeple mi diyeyim, kendilerini

anlayamadığım

görüş~erini

teşkil

ki, genel kurulunuza
orkad::ışlar

gelme-

şey

ki, komisynnlar

arkadaşlarımız

Benim

çalıçmEılorına

şimdi

vardı,

hiç bir

önerge sohibi bulcman

şimdi,

veyahut da

geleri

Yalnız,

bulunan

kullanar:ıozlar.

Anayasa· Kocüsyonum:.>zun

rada kendileri de

olan

çc:ılışmEılara

bulundut!,u

başka

Bagkanı demiştir

seçilmiş

bulundugu ve komisyo-

çalışmalar sürdürülmüştür,

hazırlm.mış

Barosunun

Hiç bir teklif de

şudur:

üzerinde

tasarısı

Bizim komisyonumuza bundan

dayanılmıştır.
miştir.

hazırlamış

Barosunun bu konuda

isteeli ş

e~itlik

bulunduğumu

konusu söz

"egali tarizm"

geçirmek suretiyle ifade etmek isterim.

Anayasanızda

tanıı:.uş bulunduğu

eşitliği

kapsa·

- 57 maz. O itibarln 1 mücerret bir 1 bu şeldlleki bir egali'tarizm şeyine,
mefhumuna 1
nasıl
ması

kavrar.ıımı baglı alcırak ~
Anayasanın,

oluyor da
~'

Senaıtoda

eşitlik

bulunan :,;u

; ; · •. ::·

gibi bir

görüşe

esas itibariyle. Bu

itibarıo

komisyon

'- o

,ı

efen h m

şu

şunların kı:ıldırıl·

bunları açıkça

nel KurulunuzEl ifa-de etrüek benim için büyük bir zevk

BAŞDUf-

yi

oylarınıza

Tabii senatörlerin

katılmıyoruz

biz komisyon olarak
adına

açısından

ilkesi

kaldırılr.ıasınn

sayın

Ge-

olmuştur.

ilişkin

bu önerge-

arz ediyorum.

Av.İLHAJIIIİ GÜVEN (Ankara)- Affede~"siniz sayın Başkan, itiraz

ediyorum; oylanamaz. Bu önergenin yeri 3enel kurul
İstirham ederir.ı;

nin yeri parlamantodur.

biz

değil.Bu

buradEı

önerge-

antidemokratik

kanunları görü~üyoruz.
BAŞKAN-

Oylayacnğım

bul etmeyenler •••

efendiw. Bu önergeyi kabul edenler ••• Ka-

çogunluklEı

reddedilmiştir.

Başka önerge yoktur.

Av.ENVER ARSLANALP (İzmir)- Sayın Başkan, bir hususta müsaade eder misiniz?
BAŞKAN-

Buyurun.

JINAYASA KO!:'lİSYONU BA~KAIU Av.EffVER ARSLAi'fALP (İzmir)- Sayın
arkadaşlarını,

porlarımız

yet

Anayasa

d~layısiyle

Koı:ıis;vonu ~aşkanı

genel

dola;yısiyle yapılmı~

hatları 1

bulunan bu

olarak ı onun

çizgileri de

konuşr.mlara

odına,

kapsayıcı

teşekkür

bu rafaali-

ederiz.

Yalnız, dün saat 7,5'a dayanmış olan o sa8tte 1 Ana;yasa Mah--

1
J

karnesinin gi:&revleri geldigi zaman, bü;yük bir yorgunluk eseri, hepi-!

!

mizin üzerimizde acısını da his~etr.ıiş bul,ndugumuz bu Anayasa deği-ı
şikliği

ile esastan incelerne konusunun

raporda

kararları

bile incelemeye ye,;ki

sine ı gayet tabii böyle bir
memiş bulunması

ter:ıel

lmrEırları ı

tanıyoruz

sorumJ bir

görüyorsunuz ki

Anayasa l\1ahlmme- 1

unutkanlık

bizim Ana;yasa KNnisyonu:nuzu yorgunluk

olarak gir-

dolayısiyle

hakikaten üzmüş durumda. Ben sayın Cengiz İlhan arkadaşıma~ bu zuhulu telafi etme
şekkür

imkanlarını vermi:~ olmcısından dolEıyı

ediyoruz ve o öneriy·e aynen

i

kendisine te-

katılıynruz.

İkinci bir genel görüşüuüz şudur ki, Anayasa Ko•ilis;y·onu çoğul

cu,Türkiye Barolar Birliginin çogulcu demokratik düzenin

gerekıerin

- 58 unsurlarıyle

bütün

i.;-ler:ıesi

taraftarıdır.

degişiklik ~eklifleri

lan bu

ço~ulcu

den bir yol degil,
berleşme

Çoğulcu hoberleşwe

nasiyle tebellür etmesine
hazırlanmış
~raptıklcirı

bulunan bu
değerli

bu

gi~en

deuokratik düzene

toma~:ı.i.yle

konusu

o-

de bu yöne yöneliktir. Otoriterizme gi-

çoğulcu haberleşme

konusunda da

yapılcıış

Ve Axwyasadaki

etmiştir.

ilkesini de kabul
,amıat

hür

yDrdıucı olacDktır.

degişiklik

bir yöndür. Ve ha-

ve fikirlerin tam maaçısından

Bu ilkeler

önerileri üzerinde

arkod3şlarımızın

fikirlere teçekkür eder, hepinize

saygılar

su-

narım.(Alkı~lar)
BA~KAN-

BAŞKAN

pek

Sayın

Birlik

söz

Boşkanı

isteı:ıi;:,;lerdir.

Av.FARUK ERElvi- Özür dilerim, burası kalkorak konuşmaya

elverişli

değil,

Şimdi,

oturarak

konuşayım.
Raporlcır

bir oylamaya dogru gidiyoruz.

kül halinde de

kabul edilebilir, belki e.wddelere geçilebilir. Henüz bir tahoinde buluncıbilmek

durur.mnda

değiliz.

ar;ıa,

nun askeri

göruş

yargı hDkkındaki

İkincisi;
larında

farkları

bir fark oldubu

arasında

Yönetin KuruLmun bir

incelediğ.Ltn nıporlar

var. Süratle de olsa,
r:üyeyirn

Yalnız,

OI8sL,d~1 bazı,

kuşku su

çelişki

de-

izlenmektedir. Bir örnek; Ceza Kouis;yonugörüşü

intibaını

ile Anayasa Konisyonu.,un

görüşü

taşıyoruz.

şiodiye kadar, bc:zı konularda Yönetim Kurulu rapor-

açıklanan

ve Genel Kurulca benimsenen ilke

kararlarıı:ıız

mev-

cuttur. Örneğin; uzun süre savcılıf!:ın ter.ünatını pekleştirnek hususunda çalışmal~rı~ız oldu ve sizler de bu yönde bize direktifler verdiniz.
Yine genel kurulun egilimine göro 7 Turkiye boroları ve Darolar Birliginin ı
nci madde degil
Sıkıyönetiınin

kar.ıu
7

nit eliwind eki mesL;k

yargı

böluuünde yer

kuruLışltırına

aluaoız

deuokratikleçtirilınesinin

ili ;,;kin 122

gerekti&i yolunda idi.

temel ilkelerinin tesbiti

için bizlere görev verdiniz, bu gö~ev bir tasarı halinde de ilgili
mercilere sunuldu. Daha örneleleri
varırkenı

Yüce Heyetiniz bu hus .'sa indirgeli

tim Kuruluna bir
rnız

ortırncık rıüukün.

sınırlı

yetki

tanı,.ıonızı

Onun için,

olr::ıak koşulıı

da istirham

ınırara,

ile Yöne-

edeceğiz. At:ıacaı·,

sade(_;e bu çelişkili durur:ıa dü;;;;mer::ıeye mıtuftur. Teşekkür ederim..

(Alkır;ılar)
BA~?KAN-·
so.ıra

Sayın B:::ıçlmnın

görü.:,ıünü,

tüo raporlar

dikkate alr:wk üzere ı Anayasa Kowisyonunun

görüşüldlikten

hazırladığı

ön tasarı

- 59 tasarısını

oyun~za

arz ediyorum. Kabul edenler •.•

BİR

DELEGE-

Sayın Başkan~

ra:ı;orlar

bu

kabul edildikten sonra
dışına

yönetim kuruluna yeni bir yetki verilmesi imkan
RaLmi Magat

BAŞKAN- Sayın

var, onu, tüm raporlar

arkadaşıının

karara

görüşülüp

çıkar.

da bu yolda bir önerisi
sonra

baglandıktan

ko-

işleme

yacağım.

Av.HURŞİT KAlmAL (Balıkesir)- Sayın Başkanım,
nının

oylayalım

bu önerisini öncelikle

maya geçelim. Çünkü, ona göre oy
Birlik

yın

mek, daha evvel
kik edebilmek

ve ondan sonra

olan ilke

alınmış

imk~nını

bazı çelişkileri

yetki verin. Bu

yi verecek misiniz, vermeyecek misiniz?Önce bunu
BAŞKAN- Sayın

Av.CENGİZ İLHAN

den

göre,

anladıgıma

diğer

de ve bununla

sınırlı

görüşüldükte,

(İzmir)-

raporlarla

bazı

olarak
oyle

oylasa-

Şimdi,

giderebil-

sınırlı

tet-

yetki-

kararlaştıralım.

söz istediler. Buyurun.

Efendim,

sayın Başkanımız

nun raporunda
ru

İlhan

Cengiz

raporları

kararlarının ışığında bunları

sınırlı

verin,

Başka

Birlik

bir kimse.

kullanacaktır

diyorlar ki, bize,

Başkanımız

sayın

ifadelerin-

bu yetkiyi, Anayasa Komisyonu,

çelişkili

buldugu birkaç nokta üzerin-

her komisyon rapo- !
1
ortaya çıkabilecektirz ve yet- :'

istemiştir.

çeli~kiler

sayın Başkanın

Şüphesiz

ki isteyebileceklerdir. Her komisyon raporu okunduktan sonra böyle
bir karar alalım.
· BAŞKAN- Sayın Magat.
Av.RAID~İ

MAGAT (Ankara)-

ları oylanırken,

gını
Şu

Sayın Ba9kanım, komisyonların

sayın Başkanlık Divanının oylamasının

ve bizim hangi istikaoette oy

nedenle ve gu çekilde:

bazılarında
ettiğimiz

vereceğimizin

Arzettiğim

gibi

maddeler de var. Biz komisyon

takdirde, bütün maddeleri kabul

neyi

raporkapsadı

belirlenmesi

lazım.

komısyonların raporlarının

ravorlarını
etmiş

tümüyle kabul

gibi bir genel kurul

1

'
kararına ba5larsak, ilerde bunun dışında veya bunların değiştirilm~sjl

deği-

1

şiklik, hir çalışma yapmasına olanak bulunamaz. Benim önerim; bu ka~

1

istikametinde,
dar

kısa

bunları

genel

bir zananda, 5 dakika ile

tesbit edebilmek

muhtevası

nulması

sayın Baçkanı~ızın önergiği

sınırlı

müt:!ıkün değil.

i ti"bariyle kabul

hususlar hariç, bir
bir

Ancak, komisyon

edildiği

şeklinde

gerekir. Yoksa raporun aynen kabulü

parsanız,güç

durumlara

düşebiliriz.

konuşma

raporlarının

bir oylamaya su-

şeklinde

O itibarla

içinde bütün-i

bir oylama ya-

oylamaların

arz etti-

.
1
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şekilde yapılmasını

öneriJoru~.

Ve buna göre bir usul

ittihazını

arz ederim. Te§ekkür ederiw.
Av.AYTEN DİK (İstanbul)-Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN-

Buyurun.

Av.AYTEN DİK (İstanbul)- Efendim, Rahr:ıi Magat arlmdaşımızın
ileriye sürdüfi,ü bu teklif daha önce genel kurulca oylanan bir karaaykırı

ra

rının

madde madde
mı

tün olarak

r,ıi

genel kurula

sunulması

genel kurulun tasvibine

Hayır

edildi.

hazırlanan

dugmektedir. Çünkü daha önce

dendi, madde madde,

gerekti&;i, yoksa bir bü-

geçiilieceği

ayrı

komisyon raporla-

ayrı

bize

genel kurula arz
sunulmasın,

bütün

olarak oylamaya geçilsin dendi ve bu, genel kurulca kabul edildLBunşekli,

dan so: ra, maddelerin

mu kapsayacak,kapsomayacak
karar

altına

şu

nı

şekilde

bizüı.

eli olsun,

tartışmasına

oyunuz .bunu
Bu daha önce

girişilemez.

alınmı~tır.

BAŞKAN- Sayın

Enver Arslanalp, buyurun.

ANAYASA KOM:İSYONU BAŞKANI ENVER ARSLANALP (İzmir)- Sayın arkadaşlar,

komisyonuı:ıuz

üzerinde

rı::ıporu

konuşmalar yapılmış,

bulundLığu

tada istemic,;
ligi olarak
gerektiği

avukatlık

tokdirlerinize

hazırlamış,

sayın Başkartımızın

sunı:ıuş.Bunun

da bize göre üç nok-

bir yetki var. Birincisi, Türkiye Barolar Birve

baroların yargı

bölüc.1ünde yer

almış

olması

konusu, biri bu. İkincisi, Turkiye Barolar Birliğinin, sı

kıyönetimin

d emokratikle~tirilmesi

por, ki Anayasa

konusundı::ı

değişiklik tasarısında

memnun oluruı:.ı.

degil efendim. Benim
dil?,imiz ;:.gey

~u:

("Çelişkiler"

•• ·Bi~im

şimdi

sesleri)

hatırledı~ım kadarı

Sınırlı

sayın

Ba,;;,kan ha··

Çeli:;;kiler genel

üç konuda. Yani demek iste-

korı1isyonurauzun görü:şü

artık

raporlar

.genel kurula tevdi edildikten sonra bunun tasarrufu size ait.
nın

da

söylemiş bulunduğu

ra·

bununla ilgili olan bir durum

var, bu konuda. Bir de i bir üçüncü nokta da,
tırlatırsa

hı::ızırlamı:;ı bulunduğu.

Başka

sözler ve teklif size ait. Bu hususta ka-

rar vermek de sizin yetkiniz dahilinde

olduğunu

bey-on etmek

isteriın.

Av. RAHIVIİ MAGAT ( Ankarn)- Bendeniz, olınacak kararların selame-

ti i çin ·ve gerek yönetim
ra

karşılaşacagı

aldım. Şimdi ı

lik

Başkanının

kurıılunun ı

dururnlar

bakımından

gerekse genel kurulun bundan son·
çok

öneı:1li

gördüğüm

için söz

sayın Kor.üsyon Başkanının ifade ettiği gibi ı

da

istediği

yetkiler,

sınırlı

ve

kısıtlı

sayın Bir·:

yetkiler, bu
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bul

edildi~i

kabul

edildi~i

dı~ındaki

takdirde, bunun
varırız,

gibi bir sonuca

bUtUn

eger kouisyon

konuların

raporları

ka-

aynen

oylanırsa.

Av.AYTEN DİK (İstanbul)- Alınan karara a,ykırı efendir:ı. •.. O zagörüşülürdü •.. Tiu hus~s

man madde madde

oylandı

ve kabul edildi.

Av.RAl-Il\Jlİ l\'IAGAT (Ankara)- Hanımefendi müdahale etr:ıesinler yanL
konuşurken

Kendileri

BAŞKAN-

biz sakin sakin dinledik •. Lütfen.

Arkado.;larıı.ı,

bir

arkadaşıtuz

konuc}urken, lUtfen; gele

naklerimize uygun olarak, müdahale etmemenizi istirham ediyorum.
Buyurun.
Av. RAHlVlİ JI/IAGAT (Ankara)- Tiinaenaleyh, benim arzım ve öneri m;
komisyon

raporun~n

ediL:ıesi

yon raporunun aynen kabul
diyorum. Usul

bokım.ndan

şeklinde

buna zorunluluk

şerhimiz

BA~KAN-

Bunun da

saklıc1ır.

bir oylaua

vardır,

yapmayolım

takdir-

arkaC:a.;ılorın

alımıcak kararl:::ıra

lerine arz ederim. Aksi halde burada
lefet

benim~eyelim.Komis

genellikle kabul edilmesini

karşı

muha-

geçmesini arz ediyorum.

zc:ıbıtlara

Buyurun.

Av .TURHAN ÖZ GÜNER (I:ı:ersin) -- So,yın Magat' ın önerisine katılBak
olana~ı bulamadıu.

Şu

nedenle:

Öncelikle çunu hutırla;yalım: Bu komisynn raıJorları nereden
gelmii,ltir? Bütün barol8ra bir
. bir ölçüde

yapabilrıliş

olc:ınl~:ır

larca gözden geçirilmiç ve
bumışlardır.

Şunu

hazırlık y:.ıpDası

var.Bu

ko~isyon

rıutlulukla

hazırlık

üy~leri

tasarıları

bu

verilı:ıiş,

için zaman

koı:ıisyon

hazırlıklardan

dile getiriy orııra; kor!iis_. onlar

yarar-

gonuları

çok güzel bir .,;ekilde incelewi9lerdiri ve bursya ra_:Jor halinde getirmişlerdir.

ve muhteva

Şiı::ıdi,

olanık kcıbul

"Kabul edenler ve
mak

S2,yın

kaldırır,

Rahmi Ivlagat :1erler lü,

Gtrüş

etr:ıeyenler"

ko bul edenler

ı

olalım,

denince,
eh te

raporu aynen
~mbul

pDrı:ıak

raiıoru

genellikle

k:ıbul

etmeyelim.

etmeyenler aleyhte par-

lt ald ırırlar. Yani raporu,

"genellikle veya uuhteva i tibariyle" gibi yuvarlak kcliraelerle kabul

etmiş

gibi oloak kabul etmek degildir

kabul edilir, ya

edilue~.

olmaz bu. Rapora

karşı

larını

aleyhte

Bu raporlar ya

muhte7'J itibariyle veya genell'ikle

olanlar, bir

kal~~rırlar.

gumuz korais,y onlarda

arkadaşlar.

Kaldı

r:ıuhcılefet

ı:ıadQeye

ki,

de

komis~on

:}erh::ı_erirüzle

karşı

g,;~bi

olsalar parmak-

üyeleri olarak, ço-

beraber :>'aporu kabul

- 62 r.:ıuhalefetimiz

etsek dahi o
zı

maddelere muhalifim

nildiği

anlamında

de~ildir.

BA~KAN-

gelmiı}tir.

anlamsız

etı:ıek

bir biçimde kabul

konuşmalar yapılmı::.,.tır

Teşekkür

ka-

ola-

ve oya

ederim.

Haı:;ıdi Saycır 1

Sa;,on Ahmet

ınuhalefetim tüınUnü

maddeye

Raporu böylesine, »genellikle" veya

yoktur. Raporun leh ve aleyhinde

sunulmak durumuna

ba-

genel olarak bu raporu kabul edenler de-

şeklinde 1

»muhteva i tibariyle"
nağı

ar:ıo,

za;cıan parr:ıak kaldıracağım.Bir

bul etmemek

kor:ıisyonunda

bakidir. Mesela ben ceza

buy'Jrun.

AV.AHMET HAMDİ SAYAR (İstanbul)- Muhter€cı. arkadaşlarım, biz
Birliği

burada Barolar
misyonlar

teşkil

genel kurulu olarak

ettik ve koni s~~ onlara verilen
hazırladık

da genel kurula niyabeten
çalışmaların

raıJorlar

sonunda

antidemokratik hükür.üerden

olması

mevzuatın

lmrıüun

mesi

şeklinde

de

diyeceğiz

olduğu

gibi

oylar:ıaya
bazı

edeceğiz:

Ya

raporları

gereğinin yapılr:ıası

ve

Başkanlığa

için toplanacak

geçileceği

zaman,

çelişkili

yerlerinin

değildir.

okuyacağız,

için,

diğer

şu

temenni mahiyetinkongrelerde

edeceğiz

veyahut

kurulunun

görü:jıü

de

bütün görü;}ler tebellür edecek ve genel kurulun

kararı

olarak, sade-

da biz bu raporu

yönetiuı

O zaman biz

olağan

ve Yöfietim Kuruluna havale

göri.L:;ıeceğiz,

şekilde

b:ii.r

bir yetkinin verilmesi, düzeltil-

bir yetkinin verilmesi mümkün

noktadan hareket

yapılan

halinde

iddialı

arındırılt;ıası

içinde raporun

ihtimcıllerde

gibi hallerde,

komisyonlar-

huzura geldi, genel kurulda üzerinde

rapor gelecek, rapor müzakere edilecek,
anlayışı

konuları

işbölümü

ve bu

müzakere c ereyan ediyor. Böyle, genel

bir opportünizm

olağanüstü toplandık,ko

ce yönetim kurulu bunu uyeularJ.a
ve fikirlerin
karar

vereceğiz;

yonunu yapmak,
receği2ı

tasarı

konuşan

raporları

belirmiş

şimdi

olacak. Ya

şekillendirmek,

burada kabul

arkada:,ılarır;ıı

almayalım di;ıroruz.

nel kurul olarak

fikrimiz

tpplandık,

bir

redaksi-

edeceğiz.(Gürültüler)

sükUnetle dinledim. Burada herhan-

is tirham

ederi:.:ı .Boş

Zaı::ı.anı.aleyhimi

ze

laf

etr:ıiyoruz. Yanlış

işliyor.

komisyonlara bölündük ve

Biz burada geçalıştık,

getirdik, bir karara baglamak neticesine getirdik.

birtakım istismılar 1

tasarılar

haline getirmek yetkisini yönetim kuruluna ve-

farklılık olmamasını

kararlar

hasıla

altında

geçecek. Yani bu

raporlar temennidir, bunu

yahut da bu

Benden ön:ce
gi bir

ışığı

alanına

alınacak,

birtakım

şartlar la

tahdi t

edersekı

Şimdi

işin

bir
bunu

i çinden

- 63 çıkacı.ayız.

BAŞKAN- Sayın
artık

oylao.aya

geçeceğiu.

Rahro

:Magat'ın

önergesi var.

nında

inceledik,

i~k

lanması kanaatıma

BAŞKAN

zin

Birlik

önce

İki

önerge var.
Birlik

sayın

söz

Başkanımız

Av.FARUK EREM- Aziz
karara

vereceğiniz

:Bu i tibarla ı orta,ya

bir önergesi

Başkanır:nzın

Bunları Ba:,;kanlık

Başkanımızın

aykırı

istenişlerdir.
arkcıdaşlarıcıı

hiç bir
eserde

atacagınız

Buyurunuz.

yönetim kurulunun si-

davranışı ınutasavver değildir.

bazı

çeli:şkiler

bulunacak olur-

scıdece

lar fazla da olabilir. Madde uadde de

tartışuıyorsunuz,

arasında

nize halel

yalnız

İstedi~imiz

bir yetki veriniz.
BAŞKAN-

üzere,

kouisyon ra-

bu noktaya indirgeli, lütfen bize

sadece bu.

Önergeyi okutuyorum:
Genel Kurul

Komisyon
ilkeler

senmiş

birkaç oisol verdik.Bun-

de var. Bu itibarla sizin ana irade-

farklı görüşler

golmecı.ek

Diva-

önergesinin oy-

sa, acaba bu sizi tatmin eder ci? Biz
~orları

var.Sayın

Onu okutu.1orum ve O.)unuza arz edecegim.

vardık.

Birlik

Sasın

konu tavazzuh etti. Bundan sonra

arkadaşlarıLı ı

raporl<:ırı
arasında

Baçkanlı~ına

arasında

ve raporlarla genel kurulca benim-

rastlanacak

çelişkileri

giderme~e

indirgeli

olamak Yönetim Kuruluna yetki verilmesini arz ederim.
Av.Faruk Erern..
BAŞKAN-

Bu önerggyi

oylarınıza

Etmeyenler •.• Oybirliğiyle kabul
(1)

numeralı

Aneyosa

Bu

niteliğindedir.

Bir telgraf

edilDiliştir.

Kocıisyonunun

öntasarıyı

Kabul etmeyenler ..• Kabul

arz ediyorum. Kabul edenler •.•
rayorunu, bu rapor

öntası:ırı

oyunuza arz ediyoruw. Kabul edenler •..

edilr::ı.i~tir.

gelmiştir,

okutuyorum:

Türkiye Barolar Birligi Genel Kurul

Toplantısı

Başk::ınlığına
Çağrınız
~un

için

çalışDalarım

larımızdaki
nızın

t;.;şekkür

nedeniyle

antideıaokratik

ederir;ı.

Hükünet

toplantınıza

hükümlerin

kuruluşu

kı:ıtılaınadıgıwa

saptanr:ıası

ile ilgili yo-·
üzgünüm.Yasa-

yolundaki

çabaları

Türk demokrasisinin güçlenmesine ve demokratik hukuk devleti il

kelerinin

korunmasına

katkıda bulunacagına

inanıyorum.

- 64 Size ve Birliginizin degerli yönetici ve üyelerine sürekli başarılar,

rautlulpklar

dilerir:ı.

Genel Kurulunuza

s8ygılar

sunarıuı.

Bülent Ecevit
CHP Genel Başkanı. (Şiddetli cılkışlar)
BAŞKAN"- Okuruma yarım sa.at ara veri,y orum.

Kapanna Saati: 12.00

i
i
1

ı
1

1

ı

1
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OTURUM

AÇILivlA SAATI; 12.45
Oturumu

BAŞKAN-

İki

telgraf

açıyorum.

gelmiştir,

okutuyorum:

Barolar Birligi Genel Kurulu Di van

Başkanlıgına

Sarayı İstanbul.

Belediye

Aydınlık

Barolar Birligi olnganüstü Genel Kurulu'na
rak

Dergisi ola-

dileriz.

bagarılar

Genel Kurulda da belirtildie;;i gibi ı anti-demolcratik yasa ve hükümlerin

dünya ve ülke

kaldırılması,

ve örgütlenme

şımaktadır.Halkırnızın düşünce

gereken engeller olarak

yıkılınası

Demokrasi

özgürlüğüne kavuşması

ve zulüm

baskı

uzun

kaldırılması,

En son seçim

büyük önem taiçir

durmaktadır.

elinde birer

düşmanlarının

duran, bu yasa ve hükümlerin

şartları açısından

yıllardan

olaral

aracı

beri mücade-

le konusu

olmuıitur.

danlarını

dolduran halk kitleleri bu yoldaki taleplerini büyük coşlrun-i

Immpanyası

da miting mey-

sırasında

ı

ı

lukla dile

getirmiştir.

Halkın düşünce

ve örgütlenme

etme mücadelesi gittikçe

yoğıjnlaçmaktadır

daha da

şartlar altında

elverişlidir.

li görevler

Bu

ve bunun için bugün
hukukçu ve

Barolar

Birliğinin

bu

mokratik haklar mücadelesinin ön

saflarında

yer

düşmektedir.

özgUrlü~ünü

şartlar·

aydınlarımıza

zorıli'nluğu
alması

elde!
1'
öner

du,yarak de-

bizlere

kıvanç

verr.ıektedir.

Genel Kurulm tekrar kutlar, demokrasi mücadelesinde
adımı
rnını

sonuna kadar

destekleyeceğimizi

dileriz.

bildirerek,

Birliği

Genel Kurulu Divan

Başkanlığına

Sarayı İstanbul.

TUTUKLU VE MAHK'Ol'v1LARLA

DAYANIŞT.l.A DERllEGİ

da, yurdumuzun gerçekten çözümlenmesi gereken
sı

için

kutlarız .Halkımızın bagımsızlığa

çalı;şanlara,

nerelerde

deva-

Dergisi Adına
Dogan Yurdakul
(Alkışlar)

Belediye

için sizi

·başarılarının

her

A;:/dınlık

B?rolar

nız

atacagı

yapıldığını

işkencenin
saptayıp

olarak, Genel Kurulunw
ele

alacağı

der;ıokrasi;y-e

kavuşma

sorunlarını

ve

kimlerin emriyle ı kimler
bütün

halkımıza

açıklamayı

tarafından,

görev bilen
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verrıe;ye hazır

Dernekleriniz elindeki bilgi ve bolgeleri Birliginize
dır.Askeri

aracı

mahkemelerin yurtseverler ve

olarak

kullanıldığını,

lüklerini yokeden 141,142 ve
hükümlerin yurdumuzda
nı

acı

lüğünü

ması

baskı

basın

halkıcı.ızın düşünce

diğer

deookratik

halkımızın

yolundaki

ve

nasıl baskı

örgütlenı:ıe

haklarını

ihlal eden

Birliğinizi hukuk~!n

bütün temel hak ve özgürlüklerine

çalışmalarına ba:şarılar

özgür-

kolaylık sağladığı

rejimlerine ne kadar

tecrübeleriraizle defalarca gördük.
tesis ve

üzerinde

üstünkavuş-

dileriz.

Tutuklu ve Mahkumlarla

Dayanışoa

Genel Btı,~ıkan Armagan Anar.

Dernegi.

(Alkıslar)

BA;,lKAN- Arkadaşlar, Eildiri I~or:üsyonunun lrurulr.ıasına ilişki
bir önerge var, onu olru tuyorur;ı:
Türkiye Barolar llirlif;i
Ola~anüstü

Genel Kurul

Genel Kurulunuzun

Başkanlıtı;ına

çalışnaları

Komisyonların raporlarının
lı

olarak çok

zamanını

Çalışr.ı.nların
ca~ı

da

deve.n etnektedir.

nüzukerosi Genel Kurulunuzun hakj
ı

i

alacaktır.

bundan sonra değerlendirilr:ıesine vakit kalmayej

olasılıdır.

Şimdiden

bu

bildiri komisyonu
Alp Selek

çalışnaların

esuslarını hazırlamak

kurulr:ıasını saygılarınızla
Ahrıet

Harndi Sayar

BAŞKiı.N- Arlmdaşlar,

üzere bir

öneririz.

Merih Sezen

Ayten Dik

Ce zn Hukuku Konisyanunun raporuna geç-

meden önce bildiri komisyonunun

kurulması

katıerinize

sunuyorun.

Geleneldeşmiş

çalışmaları

sonunda bir bildiri ile

bir

yolund:1lü önergeyi diklrur:ılımızdır.

Genel Kurul

çalışmaların sonuçları

kamu oyt

na yansı tılnal::tndır. Bu l:ez de oln[tn.n üstü Genel Kurul çali.şrvüarının

sonuçlarını

rulacaktır.

luf'!;u

vardır.

kar.:ıuoyuna yarısı tınak

üzere bir bildiri lwr:üsyonu lru-

Bu l'::onuda bildiri kor:üsyonuna
Lütfen bu

kişiden oluşsun'?

•• ( 11 5

kor;ıisyonu

kişi

şindi

oluşturalım.

olsun 11 sesleri)

üye seçme zorunlu-

Yalnız

bu komisyon

lcı

- 67 TURGUT BULUT (Bursa)- Korüsyon
kurul bildiriyi

başkanlarından r.ıi~teşekldl

bir

l:::işiden oluşşun. Yalnız

bir

hazırüı.sın.

RAHJ'1:! NJAGAT (Anknra)- KoPJ.isyon 7
önerim olacak, her
l

rını

kor:ıisyondan

bir

arkadaş

yakinen bildiP;i için; böylece 7
alınsın,

dan da bir üye
AYTEN

DİK

Komisyon

alalım.

kişi

olur.

(Yönetir:ı

çalışna

Eurulun-

sesleri)

(!stanbul)-

Kor:ıisyonu şimdi

burada Genel Kurul seç-

sin.
BA:ŞKAN-

Efendin, iki teklif var.

lardan birer üye

alalır.ı

nel Kurul seçsin der.

der,

S?yın

sayın

Sayın

ll.ahrai r,Ia(!;at lmmisyon-

Ayten Dik, komisyon üyelerini Ge-

Ayten Dik'in önergesini

yorun. Yani Komisyon üyelerini Genel Kurulun

şindi

oylarınıza
seçr.ıesi

oyunuza sunuyorum. Knbul edenler ••. Etmeyenler ... Kabul
Komisyon için aday göstermenizi rica ediyorum.
(Kor.ıisyon

için adaylar tespit edildi)

sunu-

hususunu

edilmiştir.
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okuyoruz efendim:

Adayları

Umit

Do~anay

Enver Arslanalp
Emin
Rahmi

Baltaoğlu
Mağat

M.Kaya Canpolat
Merih Sezen
Orhan Barlas
Bu 7
ler •.• Oy

arkadaşımızı

kabul

birliğiyle

Şimdi

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ••. Etmeyenedilmiştir.

çalışmalarımıza

devam ediyoruz. Ceza Hukuku Komisyonunun

görüşmeye başlıyoruz.

. raporunu

Komisyon sözcüsünden

raporlarını

özet-

lemesini rica ediyorum.
CEZA IITJ1.'1JKU KOM!SYONU BAGKANI Av. NECLA
ve

delege

sayın

FERTAN-Sayın Başkanlar

arkadaşlarım;

17 Haziran 1977 günü Genel Kurulunuz ceza
misyonda

üzere delege

çalışmak

Çaylıgil,

arkadaşlarımızdan

Hasan Basri Güder, 1lhami Güven,

Turgut Bulut, Turhan Özgüner, Vedat
görev

vermişlerdi.

10

arkada~

merkezinde bize tahsis edilen odada
isterim ki, bu

çalışmalar

ve bütün müzakereleri beraber
Alınan kararların

alı~amıştır.

~örevi

yaptık

hepsi, takdir

Arada az da olsa

arkadaş

ve bütün

buyuraca~ınız

bazı

Fuat Akkoyunlu, Gülçin
Kaya,

ve bendeniz Necla Fertan'a

yerine getirmek için Baro

toplandıl~.

süresince on

ilgili ko-

İsmet Çalık, Şerafettin

Burçuoğlu

verilen

mevzuatıyle

Burada hemen ilave etmek
daima beraber bulunduk
kararları

birlikte

aldık.

gibi, elbetteki ittifakla

maddelere muhalif kalan

arkadaşla

rıiD.l.z vardır.

Vaktin
rapora

darlığı

iliştirilerek

Yönetim Kuruluna
•;... , .. '?maya
pit

etmiştir:

sebebiyle muhalefet

huzurunuza

şerhleri

getirilememiştir.

tabedilememiş

ve

Ancak bunlar, Birlik

tarafımızdan talı:dim olunacaktır.
baş1ayan

komisyon,

çalışma yönıttemini

şu şekilde

tes-

- 69 Şimdiye

kadar Genel

Kurullarınızca varılan

Yönetim Kurulunun bu

toplantı

konuya

ve yine faaliyet raporuna

ayrılan ln-smı

için

hazırlanan

rosunun teklifini, !zmir Barosunca
rosunca

yapılan çalışmaları

çalışmayı

faaliyet raporunda bu
iliştirilen

Trabzon Ba-

ön raporu ve Istanbul Ba-

toplayan raporu esas alarak bunlar üzerinde

kararlaştırmış

yürütmeyi

hazırladıt,ı

kararlarını,

ilke

ve

çalışma

daha önce verilen karar

üzere bu yasalarda bulunan antidemokratik hükümlerin tespiti,
rilmesi,

yolunda

kaldırılması

ve

lınarak hazırlanmış

şu

biraz evvel

saydığım

değişti

belgeler esas a-

huzurlarınıza getirilmiştir.

Huzurunuza getirilen' raporda ceza mevzuatı adı altında tetkike
tabi tutulan

yarıalar

ceza

yasası,

Yasası,

Ceza Muhakemeleri Usulü

!n-

faz Yasası, Askeri. Ceza Yasası ve Askeri. Yargılama Kuruluş Kanunu (353
sayılı

Kanun)dur; bu kanunlar üzerinde tetkü:at
Bu kanunlar üzerinde tetkH;:at

söylediğim

noktaları

sadece

durulmuştur.

antideıtı.ol~ratik

derken, biraz evvel

yapılmıştır

gibi, .sadece bu kanunlar üzerinde,

hükümleri üzerinde

yapılmıştır.

Acaba bu

kanunların

antidemokratilc

üzerinde durulacak

l~anunlarda

değildir.

olan hükümler midir? Elbetteki

Burada bunu bilhassa belirtmek isterim. Bize verilen görev bu
için bunda
rulması

durulmuştur.

Oysa

kanunlarımızda

gereken pekçok eksiklikler

ile ceza

arasında

sızlıklar vardır.
Çalışm~larımıza

mutlaka üzerinde
Örneğin

vardır.

rın

bu

kıymetli

Örneğin

.olmadığı

halde

birta1am

orantı

olduğu

gibi.

katılarak kıymetli

arkadaşlarımız

Anca1<:, bizim görevimiz bu

fikirlerini burada

üzerinde du-

Ceza Kanununda suç

Ceza Kanununun 50 nci maddesinde

komisyonda görevli

çekmişlerdir.

yanında

durulması ~ereken

fikirlerini bizden esirgemeyen delege
dikkatimizi

bunun

olduğu

bugibi hususlarda
olmadığı

için onla-

değerlendirerek getirernemiş

bulunu-

yoruz.
Kabul buyurursunuz ld, 1926

yılında hazırlanmış

Türkiye'sinin gereksinmelerini elbetteki
eskimiştir,

bütün

bir yasa, l 977

karşılamaktan uzaktır.

mutlal{a elden geçirilmesi gerekir. Elbetteki yasalar

icaplarını,

bütün

imkanlarını,

Yasa
hayatın

gelece(r,in hepsini hesap ederek ha-

- 70 zırlanmaz.

Ancak, yüJmek

mah1~emeler

de yasalarda meydana gelen
şamla

yasa

zurunuzda

gıtayımızın vermiş

ayrıcalıklar,

çok

boşlukları

arasındaki boşlut;u
söyledğ~im

zamanla

pekçok

hayat hadiseleri önün·

içtihatlariyle daldurarak bu ya-

doldururlar. Ancak mutlaka, her zaman hu-

gibi, bir kere daha
içtihat

oldu~u

do~an

etmek isterim ki, Yar-

işaret

maalesef birbiriyle pek-

kararlarında

tutarsızlıklar oldu~undan,

şu

mevcut Ceza Ka-

nununun tatbikinde de müstekar içtihatlar diyebilecegimiz ve bu
ğu

kesinlikle dolduracak-kararlar da elimizde yoktur. O

temennimiz odur ki, bu kanun yeni
lırken şimdi

ti

üzerinde bizim

bakımından,

lar ele

ceza adaleti

alınmalıdır.

duracağımız noktaların dışında

bizim üzerinde

Şimdi

bakımdan asıl

ve bu kanun

baştan yapılmalıdır

bakımından durulması

boşlu

yapı

ceza siyase-

gereken bütün nokta-

durdu~umuz

noktalara kanunlar

itibariyle müsaade ederseniz geçmek isdierim.
Biz, Türk Ceza mevzuatından ölüm cezasının kalkması lazım geldifj;i neticesine vararak kanundan ölüm

cezasını l:aldırdık.

Hatırlayacak-!
ı

sınız, Birlit';imizin 8 nci Genel Kurul toplantısın..:a sunmuş olduğu fal i.-]
~

1

yet raporunda bu husus ta bir başka kişiye, bir başka kurula ilave edecelr'
söyleyecek hiçbir söz bırakmayacak kadar açık, müdellel ve ilmi bir rapor

vardı

ve

şimdiki

gibi

hatırlarım,

Samsun'daki bu müzakerede söz ala
övmüşlerdi.

bütün delegeler Birlik raporunu en_çok bu noktadan

O

bakım

dan, bu hususa uzun uzun gerekçeler göstermeye bile lüzum görmedik rapc
rumuzda.
ha önce
bu

Dediğim

gibi, Birlik faliyet raporunda bu çok uzun

da-

Hemen hepiniz öyle zannederim kabul edersiniz ki,

verilmişti.

Anayasanın kişiye

tanıdığı

günlru insan haysiyetiyle de
zayı

şekilde

getiren hükümlerin ceza

haklan özüne dokunan bir

baf;daştırılan

bir ceza

cezadır.

değildir.

mevzuatından çıkarılmasına

Bu, bu-

Biz bu ce-

karar vererek

raporumuzda bunu size bildirdik.
Derneğe

girme ve dernekten

çıkma

gibi

Dernekler

artık

Kanun1ı

ile de Türk Ceza Kanunundan sonra tamamen yeni güveneelere baglanan
ve ama Anayasa ile
da

kısıtlayan,

kişiye

ortadan

mutlak olarak

kaldıran

tanınan

bu

hükümlerini biz de

hakkın

Ceza Kanunun·

l{aldırdık.

Takdir
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burada sizlere bir özet yapma

edecel~siniz
gere~ince

ancak birkaç

noktasına

lmrarı

de€1;iniyorum

alındı.

Ben bu karar

yapılçı.n işlerin.

Basın özgürlü~ünü sınırlayıcı niteli~i

açık

olan bütün maddele- •

ri gerelcirse kaldırarak, gerekirse bu özgürlü~e imkan veren deP-;işH:lik
leri yaparak
ceza

tık

basın özgürlü~ünü kısıtlayan

du~u

kişiye

dolmnulmaz, devredilmaz

Ceza Kanunumuz 1961

için, burada sadece

zalandıran,

muştur.

kalınamasına çalı~

mevzuatımızda.

Anayasamız

mıştır.

hiçbir madde

onları

teminat

zurlarınıza

kişinin

siyasi

evvel

yapılmış

haklarına

haklar

"•nayasasının kişiye

alacak

altına

şekilde

tanı

bir lmnun ol-

vaki tecavüzleri ce-

önleyen, onlarda bir teminat getiren bir madde

Biz ise 1961

rafından

Anayasamızdan

birtakım

tanıdı5ı

tüm

bu maddeleri

hakları

1~

Devlet ta·

degiş~irdik

ve hu-

öylece getirdik.

1Vluhbirlit1;i bir mecburiyat olaral:
miyle yurdumuzda pekçok

sayın

muhbir

tanıyan

ve son senelerin deyi-

vatandaşlar yetişmesine

sebep olan

maddelerde bu mecburiyeti kaldırarak, bunu bir ahlaki anlayış olarak
insanların

riyeti

kendilerine

tanımasını

kanısına vardıl'::

bıral~tık

ve devletin kimseye muhbir olma mecbu-

getiren maddelere ceza

ve raporumuzu da böylece

mevzuatırnızda

yer

olmadığı

hazırladık.

Bilim ve sanat eserlerinin müsadere

edilemeyece~i görüşüyle

bi-

lim ve sanat eserlerinin müsaderesi neticesine varan maddeleri, bunu
ortadan

kaldıracak

Kadın

bu

eşitli~i

atımızda

deleri

şekilde

ve erkek

deP-;iştirdik.

eşitli~ini

bozan bütün maddeleri

temin etmek için ceza
değiştirirek,

da temin etmeye ve koruraaya

değiştirerek

çalıştık

bu

mevzuatımızda

eşitliği

ve bu yüzden

ceza mevzubirtalcım

mad·

huzurunuza getirdik.

Zina suçunun, zinaya ceza vermenin,

zinayı

bir suç kabul etme-

nin çağ dışı bir işlem oldu~u ~örüşüyle Barolar birligi Yönetim Kurulun·
da da
bu

açıklanan

şekilde

gerekçeleri esas alarak

zinayı

bir suç olmaktan

Ceza Kanununun birçok maddelerini taclil veya

çıkarıp

kaldırarak

hu-
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zurlarınıza getirmiş

bulunuyoruz.

!sp at ha1:kını kısıtlayan her türlü fıl:rayı, eki kaldırdılf, ispat·
hakkının

herlrese

eşit

şel~ilde

yasanın tanıdı{'l:ı haklarından

kısıtlayan

maddeleri

Savuruna
likle 486

ncı

ve sonsuz olarak
olduğunu

biri

tanınmasının,

kabul ettik ve ispat

decişdl.irerek huzurlarınıza

dokunulmazlığ;ını

maddesinin 2 nci

onun Anahaldeını

getirdik.

zedeleyen tüm maddeleri ve elderi, özel

fıl:rasını,

ki bu hususta

verilmiş.

kaldıraral{ huzurlarınıza

getirdik.

bir

ı

ilJ>;:e

kararı

da

vardır.,

tamamen

Ceza Kanununda yapmaya
Teferruatı

elinizde

bulı.ınan

çalıştıklarımızı

raporlarda

kısaca

arza

çalıştım.

vardır.

Ceza Muhal{emeleri Usulü Kanununda bizler mecburi müdafiilik sisteminin

yerleşmesi

için gerekli bütün

değişiklikleri

bununla ilgili mad-

delere koyduk ve Türkiye'de mecburi müdafiilik sistemini usul kanunu,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile c.;etirmeye
Savuruna
mayı

bu

i tham ile

şekilde

ha1ckını lasıtlayan
başlayan,

çalıştık.

bütün maddeleri iptal ettik. Savun-

hühim ile bi ten bir görev olarak ele

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa

yerleşmesini

aldık

ve

teminen bazan

maddeleri ]{aldırdık, bazan da ilaveler yaptık.
Çapraz s.orgu sistemini r;etirecek
tık

ve raporumuzu huzurunuza bu

şekliyle

del3işil~liLleri

yapmaya

çalış-

getirdilı:.

Adli zabıtanın idari zabıtadan ayrı olarak lrurulmasını ve iş
leme sini teminen bazı maddelere ilaveler yaptık ve bazı maddelerde degişiklikler yaptık.
Sanı C; ın 2LJ-

saatten fazla göz

di{Ser kanunlara paralel olarak Ceza

altında tutulamayaca~;ı
l1iuhakem~leri

. hususunu

Usulü Kanununa da ge-

tirdik.
Dilim ve Sanat eserlarinin ~plat~lamayacağına burada da işaret

Ceza .l".fuhakemeleri. Uısulü Kanununda yapmaya çalıştığımız degişil{
likleri de kısaca esaslarıyla arza çalıştım.

- 72 bulunuyoruz.

zurlarınıza getirmiş

ha1:lnnı kısıtlayan

!spat

herl:ese

hal:lanın

eşit

yasanın tanıdı(:l;ı

Savunma
likle 486
iU:e

da

dokunulmazlığını

Teferruatı

elinizde

bullınan

getirdik.

ki bu hususta

verilmiş.

k-aldırara]{ huzurlarınıza

getirdik.

'

Ceza Kanununda yapmaya

haldeını

zedeleyen tüm maddeleri ve ekleri, özel

fılcrasını,

tamamen

ispat

onun Ana-

tanınmasının,

de~iş~irerel~ huzurlarınıza

vardır.,

kaldırdık,

eki

biri oldug;unu kabul ettik ve ispat

maddesinin 2 nci

ncı

kararı

ve sonsuz olarak

şel:ilde

haklarından

maddeleri

kısıtlayan

fıl:rayı,

her türlü

çalıştıklarımızı

raporlarda

kısaca

arza

bir

çalıştım.

vardır.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda bizler mecburi müdafiilik sisteminin

yerleşmesi

için gerekli bütün

değişiklikleri

bununla ilgili mad-

delere koyduk ve Türkiye'de mecburi müdafiilik sistemini usul kanunu,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile r3etirmeye
Savunma
mayı

bu

itham ile

şekilde

hal:kını !.:ısı tlayan

başlayan,

çalıştık.

bütün maddeleri iptal ettik. Savun-

hüküm ile biten bir görev olarak ele

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa

yerleşmesini

aldık

ve

teminen bazan

maddeleri kaldırdı}::, bazan da ilaveler yaptık.
Çapraz sorgu sistemini getirecek
tık

ve raporumuzu huzurunuza bu
Adli

lemesini

zabıtanın

temirıen bazı

şe1diyle

değişH~li1:leri

maddelere ilaveler

çalış-

getirdi!~.

zabıtadan ayrı

idari

yapmaya

olarak

yaptık

ve

kurulmasını
bazı

ve

iş

maddelerde de-

ğişiklikler yaptık.
Sanıcırı 2Lı.
diğer

saatten fazla göz

kanunlara paralel olarak Ceza

altında

tutulamayaca~;ı

Muhakem~leri

·. hususunu

Usulü Kanununa da ge-

'
tirdik.
Dilim ve Sanat enerlarinin
.,..ı...ı..t ır

.. ,

...

-J. ..

_..._,.

-~~~ ~ ...

.<ı :it:

toplatılamayacağına

olan maddeyi

burada da

işaret

kaldırdı}:.

Ceza İ".lu.hakemeleri Usulü Kanunurıda yı:ı.pmaya çalıştığımız değişik
likleri de

kısaca esaslarıyla

arza

çalıştım.
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Cezaların :l:nfa:z.ı 1-iaJ:j:ındal::i Kanundan ölüm cezasını Ceza Kanununa

Paralel olarak

ve bununla

l:aldırdıl:

~artla salıverme

olan maddeleri

ba(;lı

hususunda da

açıklık

l:aldırdık.

getirilmesi gereken yer-

lere bu ilaveleri yaptık.
Askeri Ceza Yasasına gelince:
Bizce asJ.~eri yargının demol:ratik hu::ul: p:::-ensipleriyle açıl:lan
ması zor, hatta olo.naksızdır. Askeri yargıd::;. sanıl:ların sıfatı bakımın

dan

ayrı

yasaya,

usule,

ayrı

ayrı

mahkemeye tabi

olması

anlayışı

vardır.

Bu anlayış tabii h::.:~~ ;n :.ıı:e-::i::-oc. ve insan ha ~ı :::.:;-ı bayahnamesinıim gerek
koruma, gerek" cc":::ı.l:ı_vrlı:.-

.ı.}::·:; u

kanun he;r}::es

~çin aynıdır"

diyen 6

ncı

maddesine aykırı dü'}t~~Cü. c,ibi; aske-ri yar11,ı Anayasanın lnnun önünde eşi tl ik

ill:esir.:.i

1.2 nc:L m".ddesine de

koy:ı.?ı.

belki.

a-rJcı.rıdır

Askeri rr'J.h 1:r.nf"lerc1e ~ı[ddm olmayan b".r üyenin bulunuşu .ve askeri
hakimler yasas:.nı dü:lTt.:; aldı:~::rııı~:cl.a Anaya.>enın 7 ve 14 ncü maddelerine
aykırılıl: ta açıl-::c~t 0 :'t.~r::::.aır. ! . . sL:;ri :;örev:.n özelliklerine uyan bir

mahkeme anlayuşı el 1Jc+;t·:; >cbul eJ.i:ı.ebilir, :~-:2~:at o.skeri malıkernelerin
yetkilerini, bu
de

m:::.h:!:ceı:!elerin

genişleten anlrı.:J'~ ş

·c::.

kuruluçunu

nahl~eı·ıeler'

açıLlc..yan

fikirleri

aşan

şekil

hül:ürılerinin değiş

düo;::enle;;ren Y' 33.

tirilmesi mutla:w ~~orunluc.cı:r. Özelli1:le si v~.l ldşilerin asl{eri yargıda
yargılanmaları yo~:ım.:rı

lm:-.atılması

demol:re.t:ö;: hu):ul: devletinin gerekle-

rindendir.
Liyasi rnnJ-:!.J:.:;t"u oln:r:clc asLeri m:ıhkemcler:.ıı r;örevlendirilmesi tatbikatı

Anayasan::.n

te olan yasalar

bc.~·l~ı.n~;ıç hü1-::i1ı:ale:ı:-inc

i~i~ V8rmPdi~i

~alde,

a;yl::

sivil~erin

rının da· askeri yo.:-c;:! ;ı ::ı. l,RkJ.lm:~kt::ı.dır bur;ün.

uygulama

aynı

ilkelerine
ması

şcldlue J~n:..c.;>rase.n:ı

ayb.rıdı:.:.

~ereklidir;

feka~

Lutlabı

n.

:'ldı:.:.

bnrşlangıç

Te.tbil:atta yürürlük-

bir

kısım basın

ıasa.lctra aykırı olan bu

1 ü:i.diın.ls:c:i.ne

Vf'

Genel l.i.ukuk

bursün birço]: ;; rı.salar::!..n yeniden ele

l:an.ıEızca bunların

suçla-

herhalde

başın~a,,

en

alın
başında

Askeri Ceza Ycı.::-ısı p"Jırrsl:tedir. Asker~ Ceza Yasc.sı tümden yeniden yapıl
malıdır.

Çok esl:i b-i_-_. ··:' hni:retlr:ı,

l<ı.tta hcı.tt :t çol~

yerleri bugün hiç ka-

.,,
- 74 bul edilemeyecek

bir zihniyetle

apayrı

hazırlanmış

bu

kanunmı def;işmesi

gerekir.
yargılamaya

Biz huzurunuza bu };:anunda sivilleri
maddeleri,

lemiş

benzer

bazı

harp halinin hangi

ayrıca

de~işiklikleri

teltrar durm.alc isteriz;

şekil

olması

geniş

;pönelen

halini, buna

yaparak getirdik. Ancak, üzerinde tekrar

1\.lutlal~a

ille ele

alınaaal~

ve yeniden

yapılması

gerekecek yasalardan biridir.
Askeri Muhakemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa gelince:
Askeri mahkemelerin kuruluşunda hatim olmayan bir liyenin olması Anayasamız karşısında

kabul edilir bir durum

değildir.

Bu

kuruluşu

sadece hakimlerden meydana gelen bir mahl:eme olacak şekilde maddelerde
yaparak veya gerekirse

degişiklikler

Ayrıca
larını

huzurunuza getirdik.

asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanma

gerektiren maddelerde
bütün

Diğer

kaldırarak

elinizde bulunan raporda mevcuttur. Valdinizi

değişiklikler

daha fazla almamak için

yaparal( huzurunuza getirdik.

değişikliJder

saygılarımı

sunuyor,

ikazlarınızı

- nizi komisyon olarak beklediP;imizi ilave ediyoruz.
BAŞKAN- Teşekkür

Söz isteyen
CENGİZ

ederim

sayın

sayın

ve tenkitleri-

(Alkışlar)

Necla Fertan.

delege'? .. Buyurun

sayın İlhan.
değinmekle

!LHAN (!zmir)- Sadece ild-üç noktaya

yetine-

ceğiz.

Birisi Türk Ceza Kanununun 236
ce

memurları

def,il, tüm

Bu nedenle maddenin
bıral-:abilecel<::

İkinci

işçi

ncı

maddesinde

çalışanları kapsamına

suç. Sade-

alabilecek niteliktedir.

ni teli(~indeki kamu hizmetlerini lcapsam

dışında

bir biçimde düzenlenmesi cerel<ir.
nokta; bunun üzerinde önemle duruyoruz: Türk Ceza Kanu-

nunun 249 n cu maddesinde

yazılı

suç

angaryayı yasaldamaktadır.

yükleyen ceza görecektir. Ancak madde asgari ücret
işçi

yazılı

çalıştıranları

cezalandırmamaktcıdır.

altında

Bu nedenle

Angarya

bir ücretle

Angaryayı

yasalda-
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yan Anayasa_ hükmü

karş~sında

mad~enin

bu

de yeniden düzenlenmesini ge-

rekli görüyoruz.
/

üçuncü öi:ıerimiz; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 185 nci ıp.ad:de-

"

sinde, müdafiin

.

sanığın

'

\

sorgusunda,

pulunabileceğ;i

yolunda bilr

'.

de~işiklik.

.

'

yapılmış.Ancak.l35.'e, bir değişiklik ch~erisi getirilmemiş; yani sorgu'
sir~sında._

Bunun da eklenmesini istiyoruz.

Birdasayın Hocamızın dahaıönce belirttiği

bir fikir

vardı.

Mü-

dafii 'yanında. yapılmamış ikrarın ikrar olarak kabul.edilmemesi önerisi.
Teşekkü.r· ederim.·· (Alkııüa~)

BAŞKAN- Buyurun sayın Ali ~inç.'
'

)

AL! D!NQ (Kayseri)- Pek muhtere~ meslektaşlarıtn;
Ceza• Hulqikuna
ilişkin komisyon raporunda kaldırılması.istene'Q.
1
•
"
çok mühim iki madde vardır. Diğerler,inde ben de kom~syonla hemfi~irim.
ı

•

'

'

141 -ve 142 nci madde üzerinde du-:b:ı:rı:ama- müsaadenizi \istirham edeceğim.
'

ve

141

142 ·nci: maddeler ,üzerinde hassasiyetle

durmamız,ge:rekir.

··.·Türk Ce.za Kanununui1 komünizmi yasaklayan 141 ve 142 nci madde-.
lerinin

kaldırılmasının

komisyon

raporundia·meşru

görülür. gibibirhal ·

ı

vardır •. Xomili:ı.ti.zmin. !nsan haklarına dayanan ve m:Lıı:i t i demokr:atilr~ ıaJ.k
',
.
.
.
'

'

·ve. :sosyal bir. hukU,k devleti'

·'

'

:rti:t'eli'ğini taŞıyan

Türkiye Cumh:uri'yeti Ana.

~

'

/

~asasin:ı.n i-lkelerine aykırı bulunduğU! bi'I>. gerçektir. Çünkü, komünist'

doktirinin• ana :n;itelikleri bakımından p~ole'terya s:Lnıfının hakimiyetini, i
,mülkiyetin örtadıiri kaldırilmasını öngördüğÜ ve kendi·· sis.temini destek,...
lemeyen bütün teme1hak ve hürriyetleri reddettiği bir key;fiyettir • .
Böyle bir ı:ıiswmin ise Anayasa d.:le bağdı;ı.şmadığı aşikardır. Komünizmin.
Anayasamı.zın

'Mahkemesi

hangi maddesiyle

bağdaşmadi.ğinı saymiş,

nitekim Anayasa

·düşünces.ini şu şekilde.ortaya koymuştur:

• :Komünist sistem

aslında

ihtilal. ile. iktidara gelmek ve. zorJ,a,

proleterya hakimiyetini ı;:ı'a~layarak. d:iğer sınıfları yo'k' etmek ·ve demokf.'atik, sosyal ve iktisadi düzeni yine zorla.
nini kurma

amacını

güder •. Bundan

başka

kaldırıp

yerine lmndi düz·e,-

önceden ihtilal yolu ile .ikt.idarE,

- 76 amaçları

arasına

dara gelmeyi
bir

derne~in

almayan ve mevcut

dara gelinceye kadar cebir

düzeninden yararlanarak ikti-

memlekette komünist idare kurmak olan

düşünen açık ~macını

sonuçta cebre

hul{ul~:

dayanaca5ı

İkti

söz götürmez bir gerçektir.

kullanınarnayı öngörmüş

olsa dahi komünist re-

jim sonuçta cebirle kurulacak ve sürdürülecektir.
Anayasa Kanunumuzun sarih hükümleri ve Anayasa Mahkemesinin en
son bir

kararında:

Kamulaştırma

rinin esas
ncü

fıkrası

bedellerinde maliklerce bildirilen vergi degerle-

alınmasını

Anayasa

öngören

t':ı.hkemesince

BAŞKAN- Sayın

Dinç, l

(Dovcınla)-

AL! D!NÇ

Anayasanın

iptal

38 nci maddesinin 2 nci ve 3

edilmiştir.

dakikanız kaldı.

20 Ocak 1977 tarihli resmi gazetede

nan gerekçede 38 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü
da

vc:·r:;i C.(:C;erini

karşılığının

buJ.unan

teminatı altında

mü ş tür. Çünkü

malı n :en

bildiren bir kimsenin

aşamayacağı

rrıülkiyet hakkının

kaL. :ıl aş tırılacağını
malının alınması

yayınla

fıkralarının kamulaştırma

hükmünü getirmekle Anayasa
özünün

zedelediği

ileri sürül

düşünerneyere k değerini

düşük

bir nevi müsadere mahiyetini al-

maktadır.

141 ve 142 nci maddeler

kaldırılsa

tiler Anayasa Mahkemesi taraf:cndan
de Cumhuriyetin

ncü

fıkralarını

kaldırılmasına
yummayacağı

zedelencliği

ipt<ıl

ve

değişiklikleri

gerekçesiyle iptal edilecelctir.

ileri sürülerek 38 nci maddenin

~

ve 3

eden Anayasa Ni.ahkemesinin, mülkiyetin tamamen

sınıf

tahakküillüne yol açacak bir

bu maddelerin Türk Ceza Kanunundan

eğilimli lmruluşlar

sarfettikleri bir

e.:ınada

mübarek

değişikliğe

göz

olmaktadır.

topraklarımızın

çıkarılması

her

tarafında

amacıyla

gayret

Baro ve Barolar BirliP;inin böyle bir yasa de-

ğişikli~ini peşin9n kabullenmiş

hedef

Anayasa

ortadaclır.

Anılan

sol

kapatılacak,

niteliğiyle bağdaşmıyor

Mülkiyetin özünün

dahi kurulacak komünist par-

olması

kamuoyunde

çeşitli

eleştirilere

- 77 BAŞKAN- Sayın

Dinç,

AL! D!NÇ (Devamla)- Bir
Ben

müşahade

doldu efendim.

val~tiniz

dakikanızı

ediyorum, hep bu saati bana

edece~im

istirham

beyefendi.

kullanıyorsunuz.

BAÇ~N- Sayın Ali Dinç, Genel Kurul kararıdır. Biz şahsi insi-

yatifimizle sözünüzü kesmiyoruz. !stisna da
nel Kurul

koyamayız,

mümkün

de~·il,

Ge-

kararı.

AL! D!NÇ (Devamla)- O halde hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar)

Buyurun efendim.

BAŞKAN-

SELAHATTİN
dı~ı

rapor

AYDIN '(Kahramanmaraş)- .Anayasa Komisyonunun hazırla

tartışılırken

def;erli

arlmdaşlarım,

içinde yürekten tasvip

etti~imiz, l~aldırılınasını ve de~iştirilmesini, ilavesini öngördü~ümüz

çok

kıymetli

madd.eler,

fıkralar vardı.

Falmt muhalif

de mevcuttu. Tabiatiyle lehte rey verme}:
aleyhte oy vermek hepsini reddetmek
düştü~ümüz

için,

gerçel~ten

Böylesine bir oylamaya
misyonu raporunun
doksanına
de~il.

run

iştirak ediyoru~.

Oya

mazı

tamamına

arzedildiği

takdirde

istihdam

zannediyorum.

şu hazırlanmış

olan Ceza Ko-

müsait

zamanımız
edeceğim

belirtmek isterim.

ettiği

taznmmun eden

için 143 ncü madde

bu rapoda zik-

Bunları

maddelerine~

kısımların lmldırıl

de!:';işildiP,ine

3.12 nci maddesine

Ceza IliuhakemGleri Usulü Kanununun 86

yeri

Yüzde

çıkarılmasın.

geçiştiri;yorum.

154, 155 ncü

Dg~er

ma:ıası

Ancak, gerekçelerini izaha

Ahlaksızlıf;ı teşviJ~ mahasını
masını

etti~imizi

muhalif olduf;umu·3

etmedi~imi

manasını,

tazammun eder bir duruma

zaman heyeti umumiye3ini tasvip

maddelerini kabul

retmek suretiyle

manasını

o mevzuda bir hata

gidildi~i

kabul etmek

tamamını

maddeler

oldu~umuz

ncı

muhalifim.

katılmıyorum.

maddesine

katılmıyorum.

maddeleri tasvip ettii:';imi belirtmek için ifade ediyorum. Ancak,
gelmişken

istirham ediyorum, mazur görünüz nrzedeyim; Ceza

~~ıuhake

meleri Usulü Kanununun 144 ncü maddesinde a-rul-:ntlar, müdafiiler het' zaman mevlruf, maznun müvekkilleriyle

görüşebilir hül:r:ıi.i yeralmıştır.

Yal-
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ben

Maraş•tan

yahatımda

itibaren !stanbul•a kadar geldim. Bundan evvelki se-

burada 4 gün bekledim. Avukat olmama, vekil olmama ragmen gö-

rüşmek imkanını bulamadım. !stanbul Barosunun çok de~erli Başkanı sayın

Orhan

Apaydın vasıtasiyle

Mesle~imize

bu defa

gelişirnde görüşmek imkanını sa~ladım.

taahluk eden bu meseleye de

izah etmekte fayda

antrıparantez

ricası

görüyorum. Biraz bu konuda da !stanbul Barosunun ilgi göstermesi
ile hepinizi hürmetle

selamlıyorum.

BAŞKAN- Teşekkür

ederim.

söz isteyen yok.

Başka

BAŞKAN

FARUK EREM-

iste~ine

Sayın Başkanım,

madde ile

günü

dolayısiyle

aziz delege

cezalandırılmamızı yazılı

236

katılmaktadır.

de~erli

arkadaşlarım;

ncı

Nedeni

bir muhbir

olarak

söz veriyorum.

Başkanına

meslektaşımızın

Yönetim Kurulu candan

Kınama

Birlik

Sayın

Biraz evvel Cengiz !lhan
daki

(Alkışlar)

madde

hakkın-

şudur:

arkadaşımız

savcılı~a şikayet

bizim bu

etti. Bu

münasebetle madde Yönetim Kurulu

tarafından etraflıca incelenmiş

antidemokratikligi

edilmiştir.

döfiemleri

tespit

açıkca

kaldırılması

halinde Yönetim Kurulu minnet-

kalacaktır.

BAŞKAN- Teşekkür

Buyurun
di~er

sayın

ederim.

Necla Fertan; önergeye

sayın

Cengiz

İlhan • a

leriyle eksigimizi
ırabul

katılıp

katılmadıgını~ı

ve

konularda cevap vermek üzere.
CEZA HU1.'UKU KOM!SYONU

buyurulması
Sayın

14-1

Esasen bu madde 12 Mart

sonradan eklenen bir maddedir.

civarında

Bu itibarla tümden
tar

ve

Komisyon

tamamlamış

komisyonun

Ali Dinç

BA~:KANI

NECLA FERTMJ (Istanbul)-

adına teşelddir

ediyorum. De{!;erli

oldular. Lütfen raporumuza

Başkanım,

işaret

bunların

da

ricasıdır.

arkadaşımız ın.

142 ve 163 ncü maddelerin

temas

ettiği

kaldırılması •.•

nolcta; yani raporda
Gerçi kendileri

yalnız

141 ve 142 1 ye temas ettiler. Efendim, bu hususta Barolar Birliginin Genel Kurulunun ilke

kararı

mevcuttur. Ve raporumuz bu ilke

kararına

uygun

ı
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olarak bu maddeleri

Heyetinizce

kaldırmıştır.

bir ilke

alınmış

kararının

aksi burada münakaşa edilemez. Tabii acı olan, bu ilke kararının alındı~ı

her_

bulunan bir

toplantıda

her

nasılsa

başka

konusu etmesidir. Bundan

ilave edeceg;im

birşey

Teşekkür·

t_eşekkür

ede-

ederim.

Şimdi arkadaşlar,

Bu önerge bir

katıldı.

dedir;

hazırlanan,

li~iyle

oylarınıza

bir çekimser oya
Şimdi,
sarısının

aykırı

ön

Cengiz !lhan

tasarıya

eltleme

degilde, ekleme niteligin-

yapılmakı niteli~indedir.

Bu nite-

sunuyorum. Kabul edenler ••• Etmeyenler ••. Bir
çogunlukla kabul

Ceza Hukultu Komisyonu

çoğunlukla

kabul

aykırı,

edilmiştir.

tarafından hazırlanan

numaralı

edilmiştir.

ön

tasarı

ta-

ve Sosyal Güvenlik

Çalışma

Lütfen ilgili komis-

görüşeceg;iz.

özetlesinler.

raporlarını

ÇALIŞNLA

(Alkışlar)

komisyon; yani

ile ilgili Komisyon raporunu

yon üyesi

önergesine Komisyon

tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ..• Etmeyenler ••• Bir

oyla

Yasaları

arkadaşımızın

de~iştirge niteliğinde

karşı

Çlimdi, üç

VE SOSYAL

GÜVENLİK

YASALARI !LE

İLGİLİ

Av. CENG!Z !LHAN (!zmir)- Efendim, Komisyon sözcüsü
bu görev bana

düş tü.

bakınarnanızı

Sayın

lik

yok,

(Alkışlar)

BAÇKAN-

ma

gözünden bu

olup ve kendine uygun bir lisanla burada meseleyi söz

noktanın kaçmış

rım.

arkadaşımızın

Her ne kadar konunun tam

arkadaşımız rahatsız

uzmanı detı;il se m

Genel Kurul üyeleri, Komisyonumuz

.
olarak Anayasaya

lunmayan antidemokratik hükümlerin
görevi onur

BAŞKANI

de, lrusuru·

önceden rica ederim.

ile ilgili

Yasaları

KOM!SYON

aykırı

saptanması

Çalışma

ve Sosyal Güven-

ya da Anayasaya uygun bu·

konusunda bize verdig"iniz

saymıştır.

Komisyonumuz bendenizden
Selek,

sayın !Jiüşir

top ve

sayın

Kaya Canpolat,

ayrı

olarak

sayın İhsan

Aziz Behçet Çomakoglu'ndan

Hemen

şunu

sayın

S araçlar,

teşeklnil

söyleyeyim ki, komisyon

Ayten Dik,

sayın

Alp

sayın r-.~ahver

Öz-

etmiştir.

arkadnşlarımızla

genellikle

- 80 tam bir

anlayış

Sözleşme

Toplu

çalıştık.

içerisinde
ve Grev

!ş

Kanunu, Sendikalar Kanunu,

Yasalarını şu kısa

süre iqerisinde elimizden

geldi~i kadar inceledik. Pek tabii bu incelememizde İstanbul Barosunun

Ronu ile ilgili
olarak

hazırlanmış

hazırlanmış

raporu, izmir Barosunun konu ile ilgili

olan raporu bize

Komi~on çalışmalarımızda

büyül~ yardımlarda

da bu raporlardan

bulundu ve zaten

yararlanmayı

ilke olarat

kabul ettik.
Burnda hemen çunu belirteyim ki, dikkat
raporumuza ek bir Toplu
vardır.

Sözleşme

Komisyon

buyurursanız

ve Grev Kanunu ön

tasarisı

önerisi

Bu öneri !stanbul Barosuna aittir ve bir kanun tasarısı ön

teldifi ni teli~indedir. Komisyonumuzun kendisini lw.nun

tasarısı

hazırlamakla

görevli

çalışmamı~

bu

ne

tasarının

sa:rrnadır:ı

kısmen

tasarı

için bu

1.izerinde

, ne tamamen kabulü konusunda bir lwrar

teklifi
ve

almamış

tır. Ancak, tasarıyı tel:lüke def;ir, incelenmeye layık r;örmüş ve raporuna

el<: olarak hem
Birli~i

Sayın

Yönetim Kurulunun

başka d~yişle

bu ön

Sayın

arz

dahi

için arz

raporumuzu dahil

çalır:rua bakımından

lmpsaraktadır.

etmiştim,

bir profesffir
l<::en,

tasarı

ye.rrrrlanması

İzmir

olmal:tadır.

Bir

gerçeLten çok önemli ve ileri hü-

tJ:ç dört ay önce !zmir Komisyon

Barosunun bir bilimsel

Anayasanın çalışma

rıibalhk vardır.

zaman,

etmiş

değildir.

dedi.

açıkça

Bir

toplantılarında

toplantısı vardı,

başka deyi.şle,

Anayasa

Gerçe1~ten Anayrısrı.mızın

çalışmanın korunması

olarak

çalışmayı

gerektif;ini hüldim

Yonuşur

t<mıdıt;ı

korunmaya

42 nci maddesine

bir aydeğer

baktı(;ımız

altına

almış

bu-

l unmal:t ndır.
Bu komisyonumuzun
terici

olmuı;ıtur.

ço.lışmalnrında

Öbür to.raftan bir de

şu

bu <ma prensip bize yol p:ösnol;:ta

üzerirıde

da

de[erli

:Lle ilgili hükümleri üzerinde

"Anayasanın çalısanlara işverenlerden ayrı

görmüştür"

hem de Barolar

sunmuş,

Genel Kurulun pek tabii malumudur, Anayasamız şu günkü

hükümleriy~e

kümler

Genel Kurulun hilgilerine

durdul-c Hepi-

nizin bildi(l'i p:ibi Anayasalar şüphesiz çol{ önemli hukuki bıHgelerdir.

- 81 Ne var ki, soyutturlnr. Anayasada birçok l:ml:lar

tanınır lar.

h:ılüar

haynta,

soı-r:utlat;ır,

kanunlarla

olmo.sı,

girerler. Sadece Annyas nde.: var
lf,un bir

somutl&')tırna

sos~ral

kanunlarla

süz konusu

ef':er· o

de~tilse,

varlı(1;ı-:c,

Ancalc, bu

ycşnm

biçimine

o soyutlu11;a uy-

pel: de bL· anlam ifade etmez.

Daha mesleki bir tabirle arz etmek istersem, öyle Anayasa hükmüyle
kazanamayız.

kolay kolay dava
cyrıca

kanunlarda

özel

olaralı::

açıdan bRkılınca

Bu
mevzuatımız

Anayasada

yürü te bilmemiz için bunun

düzenlenmesi gerel:ir.

mesel e

şöyle

tanınan h?.Jdarı

Eğer somutlaştıramunıışsa,·

edilmesi bile, bir

Dav.J.larn:ızı

ortayu

çıl:maktadır:

hnn;,i ölçi.ide

o tal:dirdc bir Anayasaya

Anayr.=ısaya uyp;<ın

olr:ıcıı:ıa~:tr.m

Acaba

somutlaştırrnıştır?

aykırılıktan

söz

söz etmek elbette mümkün-

d:Dir.
~iu kısa

açıklnraamda

Çalışma konunınaya

1-

2- Mevcut
d;ıha

mcvzuatın

beltirlenmiştir.

zannediyorum lü ild nol:ta
de!'terdir.

aykırılı~ını de~il,

sadece Anayasaya

çok Anayasaya uygunlu!'f:unun da

araştırılması

hatta

cerekir.

Bu iki no~tadan hareketle önce iş Yasamızı inceledik. Tabii
ilk E.ol{ta !ş Kar•ununun kapsamı merl:ezincie toplanıyordu. Komisyonumuz
kanunl3.rın genelli[;i ilkP.sini de GÖzönüne aJ.aral: ve çalışanların İş

Kanununa tabi olanlar, olma;yanlar bi çiminde

ayrımını uyg~

görmeyerek,

tctbii memurlar ayrı, İş Kanununun 5 nci maddesinde sayılı istisnaların
kaldırılr:ı-'3-sı

Bir

gereLti.(';i sonucuna
başlm vardı(';ımız

üarmıştır.

önemli sonuç,

zannedıi:ıyıbrum

iş

güvencesi-

dir. Ayrıca b<'Jlirlemcıne gere};: ;yok, İ E.? Kanunu aynı zamanda bir aki t
kanunudur. !ç akdini tarafların iretdesine 5ngelerek düzenlemiştir.
Tomelinde
de

içıçinin

gerce~i vardır.

güçsüzlV';ü, J;::orunmayo.
Bu Al:i t KR.nunmJda

bizce Anayasaya uyr:un
bunu

detı;iştirerek

olmndü~ı

r;ilıi

iş

bi::-

deı'f;er

olması

varso_yımı

aktinin sebepsiz feshinin
di;şimce

ortayn

nmnl dif+cr aki tleri belli sr:beplerle

mümkünse, iç; nl:tini'l de Kmmnclo.

yazılı

deiül

sübepler1~~,

çıkmış tır

ve

feshetmel~

bu sebepler ne ola-
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bilir bunun

n~:Trıntısınrı.

girmeuik; nma }::anunda

dilmesinin gerel(tir:i üzerinde ko.rcrn

;yc.zılı

sebeplerle feshe-

vardık.

Kıdem tazminatı Bnernli bir m~essese. Kıdem tazminatının fikri
t~:meli üzerinde çe~jitli c;örür;ler var;

her

işçi

katkısı

çalı~tı~ı ~iesseseye
işçinin

nntı aynı
sınn

göre

kınd.<ı.n

dan

bir

rırrıa şunda şüphe etnır:mek lazım,

katkıda

b6llim~dUr.

ücretinin bir

işçi

bulunur. her
Bir

başka deyişle

ve bu
kıdem

zamm.1da licrettir. Eöyle olünGn 17 nci madc"lenin ikinci
aktinin

iş

mahrum

fesh~dfulmesi

bir

kalan.sırn

kaldırılması

t~ibi

Kıdem

r:ı.nlnnd~ı

r~ördül'

ıJyf;unluf~unu

ve Anayo.sa;yn

ve

aynı

da doiJ;rusu

tazminotını

biz

lmzanılrn.ış

ZCJıne.m 1 a
izc:ıb

açısınc3

temel fitirler ho.linde

fıl:ra

hak-

işçinin kıdem tRzninatı

bur..u

hak ilkesinin ortabi::· ceza gibi

saydık

edemedik.

düzenleyem knnundcüci di0:er

biraz önce arz ettH:im görür.!
i:ınerih;rimizi

halinde

tazmi-

hükür.rı.leri

de bu

ar: inceledmk ve bunlarla ilgili
reporur.ıuzdo.

sunmu0 bulunuyoruz.

Asgari ücret };:orusundaki görüşi.:nüz+ şö;yle: Şüphesiz zaten İş
Kanunumuzda asgari ücret in tespitini gereldi f~Örmüş ve bu müesseseyi
düzenlemiçtir.

l~e

işleınedFi

vflr ki, bunun gerelctir:i CiJ!çüde do['Tu

dü~üncesino vardık ve asr;nri ücretin dahn ob,ieJ:tif esaslar içerisinde

tespitini

[~erd:tiren

bir

müessesımin kurulması

Ücretli izinde de bie Anayo.saya
olayım:

Diyelim ki bir mi.!essesede lO

kazanıyoruril;

nma o miiecsef,oden

yıl

zorunluluP;una

aykırılıı.:

var. 9öyle arz

çalıi]l;J'Orum,

ayrıldıktan

inandık.

etmiş

bir ay izin

haL'l:ı

sonra bir baqko. mii.esseseye

gittii1;im. ZG::!Rn izin haJ:-l uı h<•men 15 g;i..ine di.i~t'i.is oluyor, !zinde genel
çalışma süresinin esas nlınmı:ısı lazım geldi'':i k,·naatindeyiz ve bunun
Anay:ıso.-·a

uygun

ohı.ca0:ı

dÜf?Üncesinöeyiz.

Komılarda ayrır: tıya

üç nokta ver

kısaca

onları

c;irme;yeyim,

c<.yrıca -L~zerinde

durdu{':urnuz

~l;:i

nrz edeyim:

Birisi !cra İflas Kammudn de[ü;;iLlH: yrıpnraJ( işçi ücretlerine
ve aynı zmrı.nnda ladem tazmiw~tı vo s::ür Placcl:larına kanuni ipotek hakl:ının tnnınınasıdır.

Özellil:lo !zmir' do son z;;n~mlo.rda ne;ydo.na r:;elen bir

- 83 ola;v dolayısıyle biliyorum, çal~ esld bir müessPse iflas etti, aş:ıf5;ı
bine yalan

yukurı

Gibi bir durumla
bırakın

işçi
lwrşı

ve 20-25

lndern

senelil>~

b'rşıya kc:_ldılar,

bunn ne sosyal ad rtletle,

mnntı(,ıyle

sosyal e.daleti, en busi t hul::ul;:

nlarnama

tazmin<;tlnrını

m:-ızur

dnhi

görmeye

pek imk3n yok gibi geliyor bize.

Dit1;er bir üzerinde

durdU~Ll.TI1UZ

1~

,..... ... ,.,,

.l'~UllU'

ibra ve kaydi itirazi

müessesesidir. Biz burada bir çclişki~ri görüyoruz. İş hukuku iradenin
güçsüzlü('!:ünü gerçekte Öz[i"Lrce belirlenemeclH':ini, bu unlarndan
yanında

güçlü bir kanunun

bulunr.ıc;sı

gerel(ti:'J;i

vnrsa~rımından

znyıfın

hareket

etmektedir. Hem bunu lmbul ediyoruz, hem de klasik borçlar hulmkunun
irade serbestisi prensipinin bir iH:esi olrm

kar1;ıılıklı yazılı

belr;e

verme, kaydi i tirazi ko;yma gibi c;üçsüz olan ldrnsenin bazı çok güçlü
insanların bile yapmakta zorlukla lmrşıleşacaldarı bc~lc;eler istiyoruz.

Bunun

OJ

tade.n

lwldırılmo.sı,

1.ı.yt:;ulam2nın

vuzuh k-

zonmnsı

için de

ibra ve lwydi i tirrı.zi leeıyı tların i~ hulculnı ile ilcrili ihtilaflardn
aY'anmaması

gerektif":i sonucuna

Zaman

oluyoruz.

varmış

aşır:ıı bn!:ımından

.

da bir kjçüJ:

nol:t0mız vrı_r,

Borçlar

Kanununun 132 nci maddesinin dördüncü fıl~rns.ındaki hizmetçil<~re tanınan
iş

çalıı-;tı.>ı:ı

sürece zaman

akitlerine ve

çnlışanlara

Efendim, toplu
işnret

önemli nol:tn.ya

r.şırnnın ~rürüme:rıesi
teşmil

s~zleçm8

prensibini bütün

ediyoruz.

ve Grev

Yasasıyle ~etirdi~imiz

iki

odlece?1;im. Birisi, birçok mo.hh;melerde de uyr;ula-

nan varlır~ı tartışılan referandum müessesesidir. Üll~emizdo biliyorsu;_
n uz ki, yetki

saptF<.ınıüarJ_nC.n

önemli kanunsuzlüklar, usulsüzlükler

olmaktadır ve sendil::a seçme hürriy(~ti maddi balamdem tam r;erçeldeşe
memel~tedir.

Bunu önleye,:ck yol, bizü·:

rntik bir yol; o da,
takdirde bu bak
Di;>ı-eri

~a

;yarr,~ı

güvence

de grevlf:ri

demokrc::ti}: üll:clerde

olrJn~•u

sördürürııliz b,dnrıyle

donc,timinde refernndumdur. Bu
altına

çok demok-

yc;sallnştı~'_ı

nlın&caktir.

sırıırlandırma prensibiııden vrı.ze;eçip,

gibi lwdem::li r;rev,

g(;ııel

e;rev ve

dif,er

srı.ir
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gibi grevlerin

işçilere

tanınması

Sendj k<:üa.r Kanununda.
mesini

düşünelük,

düşünelük

mr:murların

ve fil:ir birlif;ine

biçimidir.
kaps2mının ceniı;;letil

Sendibüo.r Kanunu
sendil:al hakLno.
vardık

ve

ulaşmo.sı

gerektii1;ini

di~er ayrıntıları

da raporumuzda

oluyoruz.

sunmuş

Yalnız f?U nol-::tayı

lar 275

sayılı Kaııun

arz etmiş olayım 1:i, üyelerden İhsan Saraç-

ve 274

sayılı

Kanunun mÜZ;).kerelerinde

hazır

bu-

lunmamışlardır.

Kısaca arzıuı bunlnrdır.

bir

mevzuattır.

Biz

şu kısa

Çalıqma mevzuatı

HattP Ana;;rasal birhak

süre içerisinde

bulunanları tes;ıi t

etme çab'

r,ıi.:raklin

sı

olmndıf'ı

olanı

gerçekten çolc

için

~)nomli

lokavtı kaldırdık.

yapmnya ve Anayasaya

aykırı

i9erisinde oldul-:. Bnqarabildikse kendi-

sayaca[':ız.

mizi mutlu

Teşekkür

ederim.

BAŞKiıJi- Teşelckür

Buyurun

(Alkışlar)

ederim Sayın Cencıi;z

Sayın Hurşit

İlhan.

Kangal.

Av. HURÇ!T KM'GAL (Balıkesir)- Sayın Baştan, sayın arkadaşlarım;

Gerçekten Komisyonun çok
Sayın

~~üzel

olan raporunun cüzc:l bir özetini

Cenr;iz İlhar 'dan dinledili. Bir nolctaya de~inmel: istiyorum.

!şçi alaca~ı,

özellil:le işçi ücretirıden baleiye e.lncal:

ları meyanında kıdem

İcra İflas

tazminatı

olaca~ını

~üvence

\'O

altına

diser cılacak
alabilcek için

kanununda birt.ü:ım def:;işildi}rler y::ı.pıhı:-ısı öngörülmüştü.

Ancak, kişisel kanaatir:ı odur l;:i, :tera İfl~s Knııuımnda yapılacak ,
yilpılması

öngörülen önerilen ce(;i§ildiJd·'rle

tazminatını

bunu

tam güvence

ı:ü tınR

almak bence

işçinin

özellilde

olanal:sızdır,

kıdem

uy~~ulama

da

ı:ı;östermektc!dir.
Şimdi

isterdir~ı

çol;: lwnm;mlan bir lndc,m

Li, bu

Koır:is;yon

tazm~_nntı

bu krmu;yu dn eln

cı.lsın.

konusı·

vardır.

Bu eksiklii!;e

Berı

işaret

etmek için söz almış bulunuyorum. Özelli:~ıe kon~w~ işçi haldarının
kıdem tuzminatı hnl:kının

güvencesi

açısındRn yJ.klaçım

yapPmk ve bu

açı-

- 85 dan bakmak
ve bir

gereln:ıohtPdir.

el~siklik

Bu husu;_;ta

Ko:ıisyon r;örü.şüni,i.

vnr da o da r;iderilobilirse memnun

ÖitrenPbilirsel~

olaca(';ımı

lw~rdcde

rim.
Saygılarımla.
BA~~K.ım-

Komisyon

görüşünü

ÇALI~li'L.ll~

VE SOSYAL GÜVEI'L1:K YASALlilli !LE !LG!L! KQllif!SYOH

bildirec•:k mi bu konuda? .•

BAŞKANI

Av. CEHG!Z !LHAN (!zmir)- Sayın Hurşit Kang::ıl Bey'e teşekkür

ederim.

Kıdem tazminatını

güvence

altına

alabilecek her öneriyi mü-

essesenin amacı baleımından dot;ru görmel-:teyiz; ama idari düzenlemeler
dışındadır.

bizim lwnumuzun
bu noktada

Bunları

konumuzun

dı~]ında vördiı(l:ümü.z

için

çalışma yapmadık.

Ayrıca şu noktayı

arz etmek isterim, biroz

~nce belirtti~im

r;ibi, kanuni rehin hakkı t:1rımu; bulunuyoruz. İşçilerin tüm nıncak
ları

için,

kıdem

tazminatı,

alaca,".';ı

tazminat

vs.

ücret

alaca~ı,

Ayrıca ~u no~:tnyı

iş

kazası

da yine

dolayısıyle

belirleme~.

do~an

istiyorum;

asgari ücretc kadar işçi ücretlerinin halledilmemiş olması ilkesini de
çalışacatız.

F,etirmeye

BAÇl:ıUT- Teşekkür
Başka

ederiz Sayın Ceıı~iz !lhan.

söz isteyen yok. Komisyon raporunu eldyle birlikte ,

yalnız tabii Komisyon raporundakj_ kE~;;rıtla, yani ek birde ön tasarı

var; fakat bu ön
Kurulunca diklwte

tasarı

Komisyonda.

alınmak

oluyor. Haporu bu özü ve

kar~:ra bat;ırmmış defı;ildir,

Yönetim

tr-ırafından havı=ıle

edilmiş

üzere Genel Kurul
nitoli~iyle

oylarınıza

arz ediyorum. Kabul

edenler ••• Kabul etmeyenler ••• Oy Birli(iyle kabul

edilmiştir.

CEHALETTİN GÜÇDEI!R (GAziantep)- !stinl:af var Sayın Başkan.

BAÇJ:AN- Tabii istinkafları bu işnri oyda t":..ı.ıit etmek çolc roüş
kül. Söylerseniz tabii l~ayda geçer. Deminki oylmnn bir çekinser oyla
çoğunlukla

Şimdi

Hukukuna

edilmiştir.

kabul

dört numnrcılı Komisyon lütfen yerini alsın. Bu !dare

ilişJün

Buyurun

Yasalar

So.yın

Koı:'lisyonudur.

Ahmet

H:ımdi

Sayar.
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SAYAR (!stanbul)- İdare HuJrukuna İlişkin Yasalar Komisyonu raporunu
özet olaral~ Heyeti Aliyeye arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
İdare

Hukukuna İlişl:in Yasnlardan anti demoı,ratilc olanların

saptanması için Genel Lurulcn seçilen Faik M.uzaffer Amaç, Hüseyin
Aydın,

Yaşar

Rahmi Magat, Ahmet Saruhan, Ahmet Harndi Sayar, Azmi Soydan ve
Ün'den oluşan Komisyonumuz İstanbul Barosunun 311 numaralı oda-

sında toplanmıştır.
mış, Yaşar
di~er

Ün Anb:ı.ra' dn bulunması nedeniyle ikinci gün katılabilrniş,

üyeleri

Raportörlü~e

Yönetirıı

Üyelerden Fail~ Huzaffer Amaç toplantıya katılınn

nrn.sında;

Komisyon

llaşknnlı~ına Alımet

Hamdi Sayar,

seçilıuiştir.

de Rahmi Iviagat

Komisyonumuza f,elon Türkiye Larolar BirlL":i

Başkanlık

Eurulu derleme raporuyla !stanbul Barosunca

hazırlanan

ve
genel

yönetimle ilgili yasnlardaki anti demokratik hilkUmleri~ saptandı~ına
dair rapor ve Genel Kurula
inceleme konusu

ynpılrnıs;;

tel{er teker ele

nlınnro.l:

verilmiş

ancak

bu lwnudaki önergeler

Komisyonurnuzlr.ı

incelenmesi

'olannr~ı

ilgili tüm

birlil~te
y~H3Gl:ırın

yoJrtur • .uu kndar

kısa

bir

zamanda idare hulnıku alanına giren çol: sayıda İmpnratorluk devrinden
bugüne kadar

yapLil.lmış

ve meri

olrmş yccsaların taranmD.sı

mümkün,

değil

dir. Komisyonumuz bu imkÔ.nsızlıldnr içinde inıkÔ.n dahilinde olanı şu
şekilde

saptamıştır:

ı 961 Annyasasının

hukukun üstünlüftü illeesine
insanlık

lıca

li

haysiyetine

ilke olarale ele

organı

nlanı

sa~rr~ılı

yurnşır

görü0ten harel:etle

bir düzeyde

alınmı17tır.

y'ı.şaı.rıtıyD.

bafl:lıl~~ı

ve

vatandaşların

knvuşturulması baş

Her ne kadar Ano.yasn Mahl:emesi yetki-

l<::nrullarcn kendisine gönderilen ve Komisyonumuzu ilgilendi-

ren yasnlar üzerinde de
bir

benimsedil:i idarenin hulmka

gı::rekli

kapsrzys.n Komisyonumuz

düzonlonıelcri ycıpmıc;sa

almıına

da halen

geniş

giren anti demolr.rntil: ve Anaya-

sa sistemine e.yları pel:çoh7 yasa ve hükmün mevcut olduf1:u da ink&r

- 87 edilemez, bir bE;rçektir. Konüsyonumuz genel
tik

olduğu sı:ı.pto.nan

'

tiltiraize uygun
konulmasının

görüşleri

bd:dırılr;ınsı:yle

ve Anayo.sa sistemE',-

ihtiyaçları ke,rşılnyan

ve

olacafi:ını

uygun

dr~ınol:rr-:tik eso.slı:T:ı

yerine

tespit

etmiş

r;ercJ:en

kaldırıp,

demokratik kaideleri ve maddeleri

yeni hükümlerin de

bulunmalctadır.

alınmnsı

Bu amaca varmaJ_: için ele

demokrrı-

olarat anti

y::-sn ve hiü::ümlcrin yürürli.il:t,,n

bunların

yetinilmeyi:p,

l~örüş

esnsların,

bunların

yani nnti

yerine yenilerini

koyarken hangi esnslı:ırın n'.:.z::tra nlımncı.sında dikkatle tnkip edilmesi
hususunu da Komisyonumuz

düşünmüç,

Bunlı:trın krıldırılm:ısından
benimsedi~i

karara

ba:J;J_nmış

scmra, yerine

,insan hak ve hürriyetlerinin

esaslara uyc;un hükümlerin getirilmesi

ve tespit

Batı

etmiştir.

demokrasilerinin

korunmasını

suğlayıcı

gerektiğini benimsemiş,

ana
bu amaca

varmak için idari yasclHrın u;yguloyıcısı olnn yöneticilerin vntandaşlarn

karşı

tnrnfsız

diavrnnmasını

den etkilenmcyecel: güvence;;.ro
getirilmesini zorunlu

sal!layacoJ;: ve iktidnr

kı:-:vu~turulması

deff;ü:;ıil:liLlerin-

için gerekli hüküolerin de

::

görmüştür.

!dı:ı.ri mevzuatta 'Ilnı:ınimattnn beri ynpıle.n de~işiklerle yasalar
arasında birçok çelişkiler meydnna p::elrüş ve adeta yamnlı bohçnya

benzeyen sistcmsizliklcr manzumesi
çulışmasını

müspet

hıılini

almıştır.

Eunlnr id. renin

enrellemcktedir. Buengellerin giderilmesi dP gerekli

bulunmuştur. !duri ajanlnr, ~rani memurlnr çalıf)riıa nlanındrı. bi~zı yanlış,

ga:yeden
"Ne

snptırJ_cı

yapnlım,

çnlır;mnların

me;rdenn gelmesi hnlincleki tenlci tl8rr> de

mevzuat hazretleri böyle

bu~uruyor"

p;ibi

Osmanlılardan

bugüne kulan bir ory:cntal mazeret ortn:;ro

sürr.ıektr,dir.

rBrtişümüzü

~evzuntın knrışıklı~ı,

riyle

teyit eden bir formtil oluyor.

çe1ü;ıkili hiiküı:ılerin

mcvcudiscti ve

Bu dR biz;im

nrtık h,:\'l''ti~r-etini

birbi-

kaybetmiş

bulunan birçok mn::delerin hala yürlirlükte bulunmnsı ri bi birtul:ım komil~:
uygulaınalura

kadar vnrnn yasular ant:l demokratik esasları ihtiva etmek

üzere mevcuttur.
Bu rı_mnçln idari yasıüarın tününün yulwrıdc_n beri açıl:l:ıdıf;ımız
esaslar dahilinde yeniden düzenlenmesi, ivedi ve güncel bir konu

olmuş-i
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tur. Türkiye Bnrolnr

raporunda Komisyonumuzun 1-:onusuna giren

ycsnlarla ilgili tarihi eelişini snptaynn bilgiler, çnlışmalnrımızdn
bize ışık tutmuştur. Dig;er tnrafto.r İstarıbul B8rosu Komisyonunca hazırlanmış

açıl:lam:ünrdnn

del1;erli raporun içerdH';i

dn

yaro.rlanılmıştır.

Komisyonumuza hcvale edilen Balıleesir, İzmir, Konya, Nevşehir Bar ove

larının yazı

tır.

Bunlara göre

aşaftıdn

da inceleraclerimiz

raporl~:rı

snptadıfl;ımız

alınmış-

hüJ~ümler hakkında ~örüşlerimizi

bilgi ve t2kdirlerinjze sunu:yoruz. Biz bunlcrı ynparken yukarıba~tan

da da söyledirimiz gibi ve
mızın

yasa ve

esnasında dil~kr,te

da

beri

bazı

r;ibi madd,)leri ko.psaynn bir

benimsedi:'~i

o.rkadaşları-

Komisyondaki

getirmiyoruz •

tasarı

Çünkü, böyle me. dcieleri k<:psayan bir tns:"'\rının bö;yle bir çalışma temposu
ve

zamanı

içinde

yapılmrısı

o1nn:Jl:

dışıdır.

Bunu ifa(le ettik. >}imdi

sntır baışı olarak üzerinde durdutuırıuz önemli idnri :Ü<;nı kapsay::ı.n ve

içinde Y8 tiimü;yle ya
eden

maddeleriyle anti demokrc::tik

sayılı

Sıkıyönetim

Kanunu.

hükümlerinin anti demokrntik olduf:u

Sıkıyönetim K~mununun

snptnndıt~ından,

ker demokratik eso.slnra göre yeniden düzcnlenmE3si
zor

esasLırı

ihtiva

teker teker if8de ediyoruz.

yascları

14-02

b:::ı.zı

olduğundnn

ve bö;yle bir

çalışma yasarın

tutulması

gerekli

tc:ker tederecede

olanaksız

bozncai";ın-

sistmnc.ltiif;ini de

dnn, yeni bir yasa düzenlenmesi ve bu diizcnlomede
lerin gözöDünde

bunların

birçok

nşa~ıdnki

nno ilke-

görtilmli~tür.

Sıkıyönetim ilSn edilun kent ve böl~alorde 3cnel güvenlik ve
nscı.yişle

ilr;ili kollul: kuvvetlerine

KomutanlıP;ı

ilişl:in

tüm yetkiler

Sıkıyönetim

emrine geçer. Kolluk kuvvetleri ti.im örgütüyle Sıkıyönetim

Komutnnlı~ının buyrul"~un<"t

girer.

Sık1yönetir:rı Komlİl.tanının e;ör('V ve yetkilr::;ri ynsalnrın kolluk

kuvvetlerine

tanıdıf:i;ı

gcmel r:;üvenlik ve

asnyişle

ilişkin

görev ve

yetkilerle sınırlıdır. Sıı:ıyönutiın Konutı:mlı~;ınca alıılan her türlü
öenlemde Ana;y2s2da yer

ılan·

lüklerin özüne dol:unulm'1d·m
bu

kayıtlam rının sınırı

ternel ha}:. ve özgi.irliikler , bu
1_:.-:.:yıtl ~ncbilir.

Sıkıyi5netir' Yo.srLsındn

I .. maç ve ncôene

hal~

ve özgür-

bn.(;lı

r.österilecel-:tir.

ole.ralc

Kayıt-

..
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saklı

öne;ören önlemlere

karşı

yargısal başvurma hakları

hiyerarçH: ve

tutulacaıctır.

Savaş durur:mnda osger1 mn kernelerin yetkileri saklı olr:ıal{ ko-

şuluyla Sıkıyönetim rejiründe dortal ynre;ıç, tabii hakim ilkesine aykırı
yar~

organlnrı

derpiş

edilmeyecel~tir Sıkıyönetim

hazırlanırken,

Kanunu

edilmemelidir.
sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu, bu kuruluşun şekli,

129
gör~v

oluısa

ve yetkileri ne

görüşe

Komisyon çof:unlukla

oldu~u hakkındaki

olsun, anti demokratik

Lsı.tılmı:.m:ııştır.

çoğun

Ynni, Komisyon üyeleri

katılmamıştır.

lukla

Sayılı

44-2

so.yılı

Köy Kanunu , 1580

sayılı !ı İdare Kanunu Türkiye' nin sosyal,
lişmesinin

çok r;e'rilerinde

anti demolcrntik

hül:ürıler

l:nlrrıış

t<·.r;;ıyan

Belediye Kanunu ve 5442
elı:onor.ıil;: ve demokratik ge-

deiJ:iştirilmesi

,
bu

yas;:ların

yeniden tümüyle düzenlen-

mesi ve bu nedenle anti denokratil\: hu\ümlerden
görülmüştür.

Yani, bu

bırakıp

tarafa

arındırılması

YasaLırın ıslahı miitrıl(Ün değildir,

aynı l{oıw.lnrı

nt'·denlerle bunun neden
mn düzenlemesi

zorunlu ve pekçok

gerektiGini

kaldırılması

yapı.lmalıdır

aşa:";ıda

y-ani lw.nunlarltt ve

gerel::li

bunlnrı

bir

göstcrecer;imiz

e.nlntRcar5;ız,

yeni yasa-

diyoruz.
saptadı~imız

Bu konuda ana ve genel olarak

esaslar

Rşatıda

belirlenmiçtir.
Yargı Pl1~nına p,;iren konularda idari organıara mi.idahnle ve de-

netim

hal:kının verilmi~

ı ıklı~Tındnn davaların

kike.t

safahR.tı

bulunmrısı;

ve

hakkınd<'

tahl~ikn tın gecil;:rı:w

Cumhuriyet

vesayot

larının

hakkının

büyül: tir

mevcut

böliir.ıünün

olması;

vnl:Lnin

o

oruımı bnşl::.cnlık utrrıesi;

istemesi gibi,

seçilmiş mnhnlli orprınlnr üzerinde

BrneRin belediye meclisi

one.;yına

ho sap vermekle ;yU:-L,mll· ol en görc·vliler:l.n,
kişilerin

neden lerini sorraFJ sı, tah-

Savcısından bilı~i

kqza merkezce ntnnmış yetkililhrin
geniş

Savcı

örnef:in vo.lilerin Cumhuriyet

tc1bi

vc~l:l

örıw(;in

olm.nsı

nin,

belediye meclisine, valinin il Genel meclisine

t'.ibi bir orr.;ana

]-aym<lka.mın

b•:lcdiye

k~rar

ve

ditı:er

bnşl: mının

başkanlık

etmasi anti

ı

- 90 -.
dernokratil~tir.

Seçilmiş ort~anlRrın çalıf)ma

yöntemlerinin tayin

edilmiş

organlnrca düzenlenmesi; yani belediye mcclisinin, il genPl meclisinin
çalışma içtüzütı;ünün idari tayin c;dilrrıiş İçişleri Bakanlıf';ının bazı
müsteçarlıf1;ınca

müdürlül;:lerince ve

Belediye meclisinin
tayin

olunması

artık

y::mına

günün ihtiyaçlarJ.na cevap vermekten

bu

şel~ilde

kaldırılması

ye.sn düzenimize uygun yeni
5682

Bo.kanlıi1;ınca

yüzlerce

sayaca~ımız

!ller !daresi Kanunu, Köy Kanunu, Belediye Kanununun

e-n ti demolcra til;: bir muh tevo.yn bürünmü:;;
ların

rr,ibi.

usulünün 1çi!]l&ri

gibi h:üler, daha. bunun

örnel~,

madde ve

çnlısrııa

hazırlanması

sayılı

vo

bulunduğunu

;yerlm·~·ine

ynselurın

Pasaport Kanunu

uzalclaştı('i;ını,

günün

tamm:ı.ıyle

r;ös termü:ı tir, bun-

ihtiyaçlarına

ve Ana-

getirilmesi uygun görülmüqtür.
vatandaşların

yurda dönmesini, pnsnport vo vize verilmesine,

yurt

dışına

yar;;ıç kararı

çıkmasını,

olmadan

idari ma~wmlrı.rın engellom;:si ve izin vermesi yctk:.sinin tümüyle anti
demokrutik oldui";unu

saptamı<~

mcsi,

seyo.hat

vatandaşların

yargı

sarruftan

organlarına

bulunuyoruz.

Ewıların demokratikleştiril

hürriyetlerini·~ısıtlayıcı

verilmesi zorunlu

her türlü ta-

~örülmüştür.

Yani, bir

vatandaş senelerce dışGrda oturmuş olabilir, Türkiye'ye gelmek ister,

Türkiye' de oturan vatnndnşımız dış:-::rı çıl'::;·ıal: ister, bunların geliş,
gidişini,

çıkışını kısıtlny::ın

her türlü tasn.rrufun

yargı

organının

tRsarrufu hnline getirilmesini, idnrenin bu hususa müdahalesinin kaldırılmasını uyı:ı;un
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kadınının

görrnüs tür

sayılı

Türk

Korııisyonumuz.

Vatandaşlıf'J~ı

Kanunu,

y:ıbnncı

ile evlenen 'flürk

Türk Vatandaşlısını kaybetmesi, vatandaçlıktan Çıkarma yet-

kisinin yargı organı kar, ı rı olmndan idari makamlara bmrakılmcı.sı, vatandaşlıJ:tan

edilmesi

çıkarılanların mallarının yargı
demolı;:ratik

BAŞE.Ali-

ilkelere

aykırı

org:nnı lmrnrı

olmadan tasfiye

r;örülmüştür.

Lütfen lasaca özetleyiniz, vaktimiz

kısıtlı

efendim.

İDARE HUICUKUFA İLİ_f)I~!H YASlı.LAli. K01:.1SY011U BA~Y.Al'I AHr'!HT HAI'·Dİ

SAYAR (Devamla)ibarettir.

Sayın Başl:unır.uzın ilu,_zına karşı beyanımız ·şundan

Ol.:udutı-un,uz

özettir ve 2, 5 snyfodo.n i.bnrettir.

Bunurı

daha

- 91 okunrnrı.sı

özet olaro.k
l 774

sayılı Kirılil~

anti demokratik kabul
kümlerin günün

şc3ı

hususunda bir

l~eşfeder;ıedik.

Bildirme Kanunu. Bu Kanun Komisyonumuz ca

edilniştir •

ihtiyaçlarına

uyguL3ması

.Ancak, aksak ve

uy0un olarak düzeltilmesi

güç hü-

yararlı

ve

~örülmüştür.

zorunlu

1774

sayılı

Kimlil: Bildirme

yazılmış

buraya, demo_kratik

bir yere

gidişini başıboş

biz diyoruz ki,

görülmüştür;

Komisyonumuzca

y::ı.ni

yanlış

insanlnrımızın

bir yerden

halde tutmnl'. istemiyoruz. biz bunu anti

Bazı görüşler

demokratik BÖrmedik.

Kımunu

vatandnşl9.rımızın

demo~ratik oldu~una

var anti

dair,

ner·sde oldusunu tebligat yönünden,

muhtelif idari işlemler yönünc=ı.,m ve insanlRrın birbirler:i-:yle haberleş
ınesi

Vatandaş

yönünden bilmeliyiz.

lederek verilir. O mahallede

bir Llehalleden

arandı1ı

bnşka

mahalleye nak-

zaDan bilinmelidir ki, oradan

başka bir adrese gitmiştir. Bu bütün medeni &lemde kabul edilen bir
tısastır

ve modern bjr

görüı;ıtür,

biz de bunu demokratik buluyoruz. Bura-

da zuhulen anti demokratik f?eldinde

geçmiş.

2559 scyılı Polis Vazife ve Selnhiyetleri Kanunu. Yar~~ı organlarının yetkisi içerisinde olması gernken yetkileri idari orp;anlara ve

polise veren ve

vatandaşın

cnn ve mal

hi.ikümleriyle bu

yas<mın

ı:ınti der.ıol'::rrıtH:

mıştır.

da

güvenlif;irıi

hükünleri

düşüren

taşıdırü

saptan-

Örncfl;in,sinetm filmlerinin sansürü, tiyo_tro ve sinem<ünrın

kapatılma.sı,

temsil veren yerlerin

lmpatılmnsı,

yetkilerinin polise

verilmesi, silah kullanma yetkisinin , can ve mal
kaldıracak g;onişlil\t(

Bazı

tehlikeye

olması

r;i 1ü. Bu

arad::ı

14/Jl

güvenliğini

ortadan

;§layı lı Asayiş e

Müessir

l'iillerin Önlenmesi Hal:kındaki Kanun 1971 dönemi monşeilidir,

Polis VazL-e ve SelRhiyetleri Knnununun içinde yer nlmc:sı r:ı.nti demokr3.tiktir,

görüşünü

654

sayılı

görevin

bölünmüş

kıncalı

ve anti

ve

sa.pto_mıç,tır

Toplum

Zabı t<~sı Kurulması Eakkındaki

t~yrıltuş

denıokr::ctil;:

Komisyommuz.

kollu};: kuvvetlerine

bir esns ol:-lrak tespit

Knnun, aynı

bırakılr:ınsı
edilr:ıiştir.

c:ibi saAncak,

9~

demokr,~til:

kolluk kuvvetlerirün
sünür: içinde

-

esr-ısltır dnhilirıde

ihtis.::ı.slaştırılr:ınsımı lrarşı

kendi içinele, statü-

def":iliz; acn özellikle bir

to:plum zabı tası, özellilde nil li F;~ver·lik zabı tası ı:~ ibi birtakım özel
hükümler le, özel kn.nunlarla

z:~bı t'mın n;yrı uyrı

Bu arHda vatandc:cçn ve

yarc·ı

olma_sınu karcı~rız.

or::;nnlnrının

çalışmasını

güvenceye

bap;lüyacalc ve Cumhuriyet Savcılı(:ın,ı. b2.r:lı özel a·Ui 3abı tRnın kurulr;ıası

zorunludur. Bunun için

ivedilil~le hçızıı'lanması

ve Yöneticilerinin

demol:rc:i;j_}~

y·c;sanın

esnslnra uyr;un yeni bir

ger::l>::lidir. Bu hususto. Birlik Genel Kurulunun

verdikh~~'i

ra:porl:.:rdo.

söylenmeyecek kadnr çol:tur ve bizim bu

nldılcl.~rı

görüşr.:müz

l·nırarlt~r

burada

istil:r•metj_ndedir.

Adli Zabıtanın mehemahal süratle ayrı bir özel teşkilat olarak kurulması

ve adliyonin

er.ırinde

çalışr:ıası

E(t:i tira ve

ö{'~retL

özcürli.\r·ü ih: ilr!'ili y::•.snlar. E['ti tir.ı ve

ör;retirrı

:.~ereldr.

özgürlü(;ü ile ilgili 3rnsalnrda
öf";rendi(~ini ör~rotme,

olmma, öetretme,

fırsnt

es; i

özgürlü?:ünü

~li[}ini

zt;deleyen,

kısıtlayıcı

her tür-

lü yo.sa hiiltümlcrinin anti dcnokratik oldurtunu saptayarı Komisyonumuz,
yasalı::_rın

clrındıı;-ılm.q,sını

bu ht.:.ld:mlerdcn

nip koordj.ne edilmesini

65?

S0.2'ılı

ı~erd:li

Devlet

al~satar.ı

lv•emurlnrı

çelişil< sorunlc:ı.r

eşitsizlil~

doi1;uran

vr1

Kanunu. Herkesin

ve

demokr-·ıtil:

b1rc:.rsızlıl;: ynrrı.tan,

yeni ··ir

Teşekkür

Buyurun

Sayın

"
EHDOGAN

+
B.ı..GAT

y,ıs ·"nın

ismiy-

.::; min

uygulnr.ır:tdn clef,işik,

hül:ür::ılcrdcn o.rı tılm[ısı ~:ırrıacıylc

Say .;ı i le arz ol un ur.
BA:.J.AN-

rı.lışıldıf1"ı

mer:ıurlnrın gelf~CH[~inden

deı:ıokratilı:

b :.r düzeye getirilmesini ve bu suretle nnti
dırılınasını

hüli:ümlerin dorle-

r~örmüs;tür.

le Personel Kanunu , ti.!Dl hi..ik\.lmlerinde
olmasını

d,·~ınıl~

ve

diizenlonmesi

n

lm~ılır

b"linyeden

arın-

öngörüliJÜŞ

tür.

(All:ısl2.r)

odorim.

Erdo(l'nn Bic,nt.
(

Anknra ) -

Sayın Başl:an;

Bir nol:tada "L\Y8rıdn bulunm~ı.k iç:in söz aldım. !dari Komisyon
raporunda milll. Güvenli}-: Kurulunun c.nti derıı.okrr"til>: olmadı":ı yolunda
bir

görüşe varılmı9.

Dahn evvel ce görÜ1?Ülen benim de üyEsi

bulum~u~um

- 93 Anayasa Konisyonu r~porurır2a i sn, Uilli Guvenlik 1'-urulunurı anti dr-:mokruolmasr-ı.

tik

dnhi gc-rckstz

oldıı,i'J:u

e;örüçü savunulmuf?tur ve o rapor da oy-

tnrufı;ıdan k;ıbul

lanarak Genel Kurul

Soyın

Bir noktada

tartışr. ı.:üarında

Ahmet Harndi Sayar uzun usul

BaşLanının çeltşil: duruml:ırdn

Birlik

odilnü;.tir.

Yönetim i\.ur,:lurw yetki verilmesi

konusunda Genel Kurul haldı<lır vs. meseln bu nol~tada ben uynrmasam,
siz farketmes8niz ve bu şekilde geçse idi, Yönetim hurulu hRngisini
uygulayaçaktı?

aldı{l:ırıız

.• Demek ki, o anda

bu suretle ele ::1eydrma

çıkıyor.

Bunu

l:arardn isabet oldur''U
istiyorum.

uynrınAl:

Milli Güvenlik Kurulunun Anayasa Kor:ıisyonu raporu..rı.da belirtilen
görüş

şudur:

Devlet güvenlii"i;inin

sr::fi;l'1nm.~ sındo.

Cunhurbaşkcnı,

l'arlamen-

to, Yürütme, İdari ve askeri lı::uruluşlr:r görevli ve yetlülidirler. Bunların

koordinasyonu her zo.man

turulması

bu

c;ereken bu kurul

nokte.yı uy,'rmış

İkinci
snptanm,ısı
e;etirerı

sanırım

üç

aydır

haksızlık

oluş

uygun

Bu

bakımdan

oluyorum, bir.

husus s;udur; idare hu1:ulmnd[J:i a.ntiderıokro.tik hüküı:.ılerin

sayılı

çalışan

e;ctiren

nrkadrı.r-ılnrım m<ızur

K..,nun ,
bir

l:işi

h\jkiirııleri

mobil sistemi gibi ekonomik
artıran

çılmrılması

toplanrJc;mal:taclır.

da

şunu açıkça

ba~:se

konu

ilk<::ler

değildir.

ifnde edeyim ki, bu Ko.nundan

olarak ileri bir kanundur. Bu Kanunun

intibal:lec ilgili
dalı;nlnnmalaro

hi.iki.irı:üeridir.

söre

katsayıları

ve belirli noktalarda kimin nereye kadar

sr;.pt2yan iyi bir Ranund ur

bnzı

'örsünler

bir rapordur. Somut herhnnr;i bir cmeri

yararlanarak

kurıılu']

bir Anayasal

Hi teldırı uygul::mada do. ynsnya raifmen her ay toplan-

ilc ilr:ili rr·por

Bir örnek; 657

s~neye

iiyrı

gereksiz görülmekle bu kurulun Anayasadan

görDüştür cler;miştir.

ınc.sı

raümkÜ~lcli5r.

aslınd n..

Şir,ıdi

Yoksa, ejelseneden

celebilece~ini

burada diyorlar lci, genellikle

bu Kanun şöyle diyor. Çirndi Yönetim Kurulu bundan ne: [::ibi bir sonuç
alacalctır.

Biz bu rnporu kabul ederkon olumlu

ne g:ibi bir yolda oy

kull~-._nmış

olacai1~ız,

oyl<~rır::ız nG

istikamot.te,

bu noı:tadn da mütoreddidim.

Bö;yle anlıyorum. İdare Hulaılnı Konisyonu rz~porunda defi;inilen kanunlarda
Yönetim Kurulu ~erekli çalı~mnları yapmalıdır şoklinde anlıyorum.

- 94 Teşeld:ür
BA~EilJ'T-

snyr~ılo.r

eder,

sunr,rım.

Ben de ter;;el{kÜr ederim.

Yalnız bir noktayı aydınl<:ı.':2yım; bu lconuda önergü var. Milli

Güvenlik Kurulu
olarak teS'·it
b~

raz sonra

lconusı...m<1 a

etti~i

çelişkinin

oylnrınıza

Buyurun

Sayın

e,rkado.::;;ırnzın

Erdort,an Bignt

Bilginize

nrkndcşımın

Yalnız

şunu

ediyorur:ı.

bir önere;emiz var bunu
f_;ayın Erdoğan

belirtoyim ki,

hakkındaki

homisyon raporu

onu

İllıarı.

Cenc;iz

önce

vardır,

arz

ışt.r.1d~c!.en

CE.11G1Z !LHAN (!zr:ıir)- Efendiın, bizirı
r:rz edeceP.;im.

dnAr~e

giderilmesi için

sun<'Caii;ım.

pel<: isabetli

eleştirisine

Bigat

ko.tılıyorum.

Önergemiz Danıştay ~asRsının 82 nci mndda3iyle ilgili. Yargı
konusunda D-yrıca bir komisyon bulunmadıi'f;ı için burnyn intiknl ettirmiş

.

Bj_ldi(~iniz

bulunuyoruz.

gibi

bum<~ddoye

göre idRrece

Danıştn:ra

gönderilen bazı rapor ve bel~elerin dnvncı vatandaş ya da mUdafl.
tarafından

bı...ılunmnmalctadır.

Bu

şüph·~siz

kaldırılmasıyle il~ili

bir

BAÇKAN- Buyurun
o:~EAH

ratik

AnRyo.so.ya

önertı;emiz

So.;yın

EHKAL (MD.nisa )-

kanunların

süre içerisinele
Komisyon

okunrn:ısı yas,ıklanmal:ta,

incelenmesi ve

st'.yılmr:~sının

hunloırırı

aykırı

bir beJama

rrı~ml::ün

bir durumdur, bunun

vo.r.

Orhan Erkal.
İdare

hukuku s ahasına.

son derece

rqıorn

dere

Bı:u:;kanlnın bey::ı.nı do;~radur.

mü~bil

r

iren anti demolc-

oldui·ı:u

ve bu lwdtu·

edilemcyeceği hıü:kındaki

Ancak, bu

ra;ıordn

So.yın

b'm çok m5j.bim

bir noksanlık r;t5rd.üm. Üylo bir nol:snnlık l:i, bu munçeri vicdD.nı devamlı
surette
Meyak

rahatsız

etmekte vn
Gerçi 657

faciasıdır.

t~üncul lıir

konu halinde

s:::ıyılı I::::ınunun

toptan

b:ümaktadır.

de~iştirilm~)si

rnporun bir lO ncu maddesi var; ama bu r.ws(c:lnyi ale

alrıış

Bu
yolunde

de~ildir.

Malumunuz oldu(~u üzere ~I!EYAK hikB~resi 657 sayılı KA.nunun 82 nci
maddesinden

do~muş

!.;ınlumıınuz

1971' de
du.

Vazı

~iEYAK

ve Bzür
ol<luı'~;u

diye bir

Kanun o

dil~rim

üzere 657

kuruluşun

bir

yüzknr~sı

sD.yılı

hnline

gelqiştir.

Knnun gererince bii· Temmuz

Kanununun

ıvıeclisten

zoır;c.nın hükümutleı~inG bö~rlo

geçmesi (j€:rekiyor-

bir vazife

vermişti.

Buna

95
kimse
$~

aldırmadı.

O terihten bup;i.ine kadnr

5 nispetinde bir kesinti

ynpılnr<ü~

memurların

brüt

maaşl';rından

nere;:re verildiX;i bilinmenek sure-

tiyle tahsil edilip Gitm8ktAdir.
benim

Arkadaşlar;

kırıdır.

Düşünün,

vatandaş :ı_

tirak

Devlet bir

vatrmc,aşı,

sıfatını ipşıyc-m

memur

da tespit; etmek suretiyle üye

.• Sadece para

3, 5 milyar lira
Banlw.sınc1a

bloke

alıyor.

toplnnrrıvı,

edildi,~i

evvel bu Annyasaya ay-

şe;yden

istmnediri halde cebren bir ekonomik

payını

yapıyor?

her

kmıaatimce

toşebbüse,

ynoıyor.

Bir zam._:mlRr bunun

söyleniyordu. Bu

pE\r;ılar

iş

hem de

Yapıyor

da ne

hesabı ;yapıldı,
lirasının

bunun nncal: )60 milyon

bir

Mer}::ez

nr'roye gitti? ••

Bir defa Devlet 1 ~.asp yapamaz; ama gasp suçu i:=;>liyor. Blbt:tte ki Devlet
vatandaşın

önüne geçip yol

ız~,smek

surstiyle gasp

yoprıaz;

ar;ıa

kesrnek suretiyle gasp yapar. Bu durumun bilhassa güncelli(üni
asırda

ve 20 nci

bct'lı

hukulw

yüzünden rapora

l:oruması

bir Devletin böyle bir gasp suçunu i ş le-:

mekte devam etmesi hepiniz için bir hukul:.sal
olması

bordroda.n

bı.ı noktanın

yüzkarası

halino

gelmiş

da dere edilmesini ve bu konuda

bilhassa Yönetim ı:urulunun ciddi çalışmrcl~r ;yapm[wını tenwnni ediyorum.
Çünkü, mesele bir kanun meselesi de
t~ibi

ve biraz evvel de arz ettittim
gelmiştir.

Benim

Teşelü::ür

ter:ı.t:mnim

de~il,

artık

bir

kamınsuz

tatbikat

gasp suçuna l:nd.n:c varan bir hale

bunc1 nn ibnre:.tir.

ederim. (Alln<?lar)

BAÇ• AN-

TeşeU{Ür

ederim.

Buyurun Sayın Turhan Özg\iner.
TUfdiAP OZGÜTEiı:(Uersin)- Sayın Bcı.fi}'an, bir eksil:lH: gördü11;üm
için raporda ilnvt;si nüml:ün olabilir mi diy•: bir ön,~rr.'o de veriyorum.
9öyle ki,

nrkn<lnşlarırı

dil:lmtinden her he lde

Komisyonunda da aco.ba bizde mi
!dnre Komisyonunda
mış,

yani

r.ıalıdır.

görüşülür

hopiırıizin

5917

sayılı

söküp

r;öri3şülebilir

dedik. 5917

utnı::ı.k

Kanun iki

knçınş,

diye

so.yılı

bir ölçüde

arndık,

Kanun,

C~zcı.

her hnlde

artıl: no.sırlcış

istedii":imiz bu Knnun yüriirlültten kalknylıl:taıı

aydan evvel yeni bir tocavüzi..i. men oder.

Öt<::ye zilyetlü;i korur, ild
Ymıi,

iki

ayı geçrııiş

ise zilyet-

- 96 li~i

buna

şüphesiz

haldınler

genel mahkemeler,

yetkilidir, dRha

açık

söylüyorum, 61 nci gün bir tecavüzün menine vilayetler ve k~ymqkamlar
bu Knnunun çok

açılt

hükmüne binaen hiç bir biçimde

uygulama böyle mi?. • Uygulumaya
olarak

de~erlendirilmelidir,

anlayışına

aykırı.

rrı.!":men

do~ru;

karışara.azlar;

ama

Kanun uygulrunnyln deft;il ·, K:1nun

ama Kanun esas

itibarıyle

hukuk

Bir meseleyi meni müdahale ffilçüsünde kökeninden

halleden bir kaymakam, bir vali; ama bilinmektedir ki, uyr;ulanwda öyle
ne kaymakam, ne vali.

de~i,

ama

br-tzıkere

kişiyi

de iltizam eder bir memur,

, 40-50 sene zilyet bulunan

atıveriyor.

Oysa Kanun çok

bir kanun yolu

olmadı~ını

açık,

esasında

iki aydan öteye

da bu var, yani Kanunun

rına

rağmen

karar verirken

olmuş

bir

uygulaı:ıada sö}~Üp

karışarı.az

diyor. l:iiç

şey arkadaşlar?

••

Bu çok kötü bir uygulama; ama

Çünkü, bir meni müdahale ölçüsünde uzun
keme de buna

hep gördük

kişiyi

alsın.

zilyet

yıllar yılı

görüyoruz. Olur mu böyle

!dare Komisyonu esas bunu ele
Kanunun

gönderdifi;i bir memur çok kere bilmez;

deı'til,

esasına

da

itirazımız

araştırmalar yapıyor

titizlil~le

davranıyor,

var.

bir mah-

Xanun yolla-

gidiliyor. Ne kadar önemli bir zilyetlik. Hiç bir suretle tapunun

tahldeatını

dahi yapma yetkisi eleayan ve ne ölçüde bilgisi

tartışılabilecek
scıkıncadır.

bir memura 591 ?'yi

teslirıı

5917 ti..imüyle yürürlül:ten

oldu~u

etmek her halde büyük bir

kaldırılmalıdır.

Bu sebeple önerge

veriyorum. Bu Komisyonun raporuna ilave edilirse is.sbetli olur kanısın
dayım.

Teşekkür

ederim efendim.

BAŞKAN- Teşekkür

Buyurun

Sayın

ederim efenclim.

Bilgay Esemenli.

BİLGAY ESEMENL::t (Ankara)- Demin Milli Güvenlik Kurulunun
kaldırılması

mevzuunda

arlmdaşlıırı:m.

bu Milli Güvenlik Kurulununun
rimi de

kısaca

bir rapordan bahsettiler. Bendeniz

kaldırılması

lehinde deN;ilii!l. Kanantle-

burada arz etnek isterim.

Biliyorsunuz Anay.?snların en mühim vnrlı~'<ı milli devleti ayak-
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ta tutmaktır. Milli devleti :ıyakta tutrw.k bütün Anayasıclarda mevcuttur. Hatta 1921 Ti5rlt AnayasPsında da vardır. f,>irıdi de üçüncü maddesi
~'ürkiye' nin bütünliitı;üni.i her ı::;eyin iü>tiindo tutmaktadır.
altında

bir konuda ve Türkiye' nin bölünme tehlih:deri

Bu kadar önemli
bulundu[';u bir

zamanda Türkiye'de hiç bir şey olmazsa Milli Güvenlik Kurulu çok
kuruluş

olnrak

tar:ı manasıyle

şeyin Anny:::>s:ı.y~,

aykırı

veyahut anti

seri kararlar o.lnbilmekte ve Ano.yasnl bir
faydalı

Böyle bir

olnbilmet:t,~dir.

demokratik oldu(~unu iddüı etrrıt:l~ imkR.nı yoktur. Bilnkis bu noktada bazı
hususlarda Türk

Anayasasını

takviye edecek maddelere ihtiyaç

vardır.

'l'ürkiye için bur:ün en müıür:ı me s ele, her nokttrda Türkiye' nin bütünlü{1:ü
tı.eselesidir.

Kısaca

arz ednrir:1.

Hürmotlerimle efendim.
BM;I,AN-

Teşekkür

Çiimdi önergeleri

efenclüı..

ederiz

okutuyorur.ı.

"İstanbul delog~leri

Ayten Dik ve Orhan Argüden'in aynı

paraleldeki önergeleri:
Anayasa

Korıisyonunca hazırlanan tasarı

Genel Kurulca kabul

edilmiştir. Bu raporda I~:illl: Güvenlik Kurulunun anti deı:ı.okratik oldu~u
saptanmıştır.

!dare liukulmna ilis;kin Ynsalar Komisyonu raporunda

ikinci maddede 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Knnunuııu görev ve
yetkileri ne ol ursa olsun anti
katılmasına

çoi1;unlukla olanak

d\:ınıokratik

bir

kuruluşun

hakkındeıki

bulunmncımıştır şeklinde

Anayasada anti demokratik oldui'!;u
edilmiş

oldutr;u

saptn.nmış

ve Genel

metne

r~urulca

kanunun iltinci defa görüçülmesine ve

görüşe
geçmiştir.

kabul
oylanmo.sınn.

kanuni olanak kalmar:nştır. İdo.re Hul;:ukuna !lişkin Yasalan Komisyonu
raporundan bu maddenin

çı1~o.rılarak

Genel Kurula

cı.rzını

say[r,ıyle

öneririz."
BAÇLAlT- !kinci öngrgeyi okutuyorum.
"Sayın

5917
raporuna

Turhan Özg-liner tnrnfından verilen önerge:

sayılı Kanunun yürürlükten l:o.ldırılnasının dahi Komisyon

oklenr:ıesini

önoriyorum.

Oylo.nmnsını

dilerim.

Saygılarımla."

- 98 BAi1 l':AIT- Çir1di Konisyana söz veriyorum.
İDARE lnJKJKUHA :t11İÇKİN

YASii.I.AR J:O.i: .• :t.2YOFU BA5;KAlii ADilET HAl'.Dİ

SAYAh (İstanbul)- Efendim, Hilli Güvenlil( Kurulunun Anayasada yer
alm<cwası

lwnusu

anti

ba;~Ladır,

demol~ratiL

oluası

hususu

baqln:dır.

Biz Konisyonuuuzda ~.nilli Güvenlik Eurulunun çmt1 denokratik olup olr::ıa
dıvı

yönündej; oy lama

yaptık,

elmcriyetle

arıti

görülr::ıedi.

dmnol::ratik

Anaynsa bunu kaldırırsa rwscle l\~ılr;:ıaz. Bu i tibr:crla lV~illi Güver,lil: Ku~elişkinin

rulu konusunda bir

raporlar

o.rasında 11evcudiyetinıiı katıl

nııyoruz.

İkincisi,

alınan

büyük bir heyetin hata

kararda Erdogan Bigat o.çtı konuyu, söylüyorum,

yapr:ıa

ihtinw.li, Yani Genel Kurulun daha fazla,

daha küçük bir kurulun daha az hata yapma ihtimo.li
lnrarın

anti

derıokra'tik oldu~:·unu

şahsen

ben

vardır

şeldindeki

ifade etmek isterim.

Diger hususu cevaplandıralırıı. 5917 sayılı Kanun (hel lfanunlar
Komisyonunun knpsamına r;irdiği için biz bu konuyu tetk'ik etmedik. Bize
[';elen ve

roporuı:ıuzun bnşında

kaynaL

olarrıJ~

aldır:ımız

esaslnrı

saydık

ve azel Kanunlar Korüsyonuna r;irdiiH için bizim Koınisyonurnuzun şur:ıulün
dt:: görmedik, onun i çin bunu te tki}:: e tr.ıedi J:.

657
etti(1:i

sayılı K:::ını.ın hnl~kında Erdo~Em

mütalnayı

Sayın

cevap verdi

657

snyılı

cevaplc.ndırıyorurrı.

K2nun iyi

emir:

poli tü:

mülahrı.zo.lar,

getirilrıliş

emel

:ı

i

niyetlr~rle rwmurlo.rın

olmttlnrını

kararnı;·,aeler,

ve bir

i~,rar:ıiyosi

r.ianisalı

arkcı.daşımızın

arkad;,_şımız

scı.~lam::ı

türlü

lmnun kuvvetinde
odncı

golecef:l:inden

istil:rarlı

l~.:ırarncıw;lf~rle yaraalı

r.1ormrl.<.1rı

belki de sosyal 8-dnlet yönLinden haldJ.

anın

bir

türlü

yüz'\inde'n koordine edilemeyen

ke;:ıdisinin miidürL't~ünü

;:!L:tbilir [';ibi

çok güzel

gayesiyle sevl-;: edilmü;;tir;

bil[~isizliklcr

sevk

yüzı~::ı.rasıdır."

Erdo[1;an Bigat•a, dedi ki, "hEYAK bir

şekilde

ek

Bigat

ilk

bohça haline

yapandan dahn. fazla
balaşta

ol;ıbilen;

sinirlendiren,

fG.kat bunu

anlaşılır

plnna indirgo;yerıeycm btrtG.lam karışıkı u;yç~ulnrınlara inl:Eln veren Kanun
olmakla,

tişitsizlik

yaratm::ıl:la

yoratnnkla, gelecekten emin olma

gf)ll.ellikle ele

nlınmasını

istikrarsızlı~ını

ve bir yeni tanun

hazırlanmasını

- 99 tutulmnsını Komisycınur:ıuz uyfjun görmüş-

ve ahenkli bir düzenlenoyo tabi
sayılı

tilr. 657

Eanuna

Kor.lis~ronUiiJ.uz

demol~rcı.tilrtir dol:unuleıasın

diye-

miyor.
İlhan nrlrndrtşıruzın

Cengiz
Yalnız

bir

dıK.ım,

Danıştay

Dn.nı9taya

ve

kısmı

boyanının

mikrofondan gc,üdi

., gelclii"'·i

dinleyorrıedik.

kadnrıyle
bnzı

Kanununun içinde yer c:.lan ve idarenin

su;,ması

Arıayasn

okumıdılcır,

önert:;esini

anla-

belgeleri

ve bu belgelerin de tn.rafa verilmemesi gibi mevcut

Komisyonunun da

mez bir

şel:ilde

hurı

buna dn

katılnocak

derpiş

Anaynsityn
elden

Bu itibarln

ettii'!;i bir husus, bu

nyln-rıdır,

eıünakaşa

götür-

demol~ratil~tir,

hem de anti

gel~cz.

sanıyorun arkadaşlc:ı.rınızın eleştirilerine

Komisyon

adımı. verdiGirıiz cevaplF.ı.r tatminkÔ.r olr:mştur. Tatninkar olrıuqsa ne
ı,ıutlu ..

~A~;)L'!.N-

TUHHlı.l~

fiimdi iki

taJ.~rir

ÖZGÜl' EH (Mersin)-

dnha vo.r.
ÖBel Kanunlar Komisyonunda

görüşül

mezse ve onların raporunda yolcsa l917'ye o hnlukarda katılırlar mı? ••
Orada

görüşüldü

ve rarora

alındı

zannı;yla

harhangi bir beyanda bulun-

madılar.

BA~·E'AIJ-

dikkate

O

tal~riri

Özel

Krı.nunlar

Komisyonu raporu

okunurl~en

alırız.

Buyurun Sayın Ümit Do~anay.
tl1\-1!T DOGAI:AY (!stnnbul)- Ana;yasa Komisyonunda Milli Güvenlik
Kurulunur•un kurum ol aral(~ Aniıyasayn aylarılı~\ı haklanda lmrar vermiştik.
Sanırım

bundan

li~kilor

Banırım

sonr::ı.l:i

ko;:;is;yonlnrdn da bu

olduf1'u gibi çe-

çıkabilecektir.

Ni to kin bu

E..oı'iis:.'onda

birnz dnhn

ba0lnnrıçtn

da A.nsyasc.;va uygunlufc,u
Barolar

Birli~i

diriniz yetki için do bu mi.ndcuiq. ">'Öyln ld,
lerini burad3 biz üç
ntmi c:;.

Koı:üs;vonda

..-..1rı.,."+,,.m.,,,
T

lü~üye 1-::nrşı

ı:;I.h-..,

'

şe1di

geldi.

YBnotim Kuruluna ver-

Amıy~\SD.

h.onisyonunun ilke.-

bü;y-i.i}:: l>ir oy çovunlu[';u ile kabul

· '·'3n sonrn gclocel: lwr k:)misyondrü::i çolisld

_,".;~y 01 ıı1~·i1lD }-'lrc~.rl:.ıTır:ı.n

nyJ.:ıl':t C.ti:._~n,~·ı...r~·-u'-.4.

----··~.....

-

-

- 100 r.ııı;;tır

ve Yönetim Kurulumuz

bunları

Her

deL;.sındn

bu

kanısında de~ilin.

meseleyi getirncnin gerekli olduru
BM,-KAN- Yani, oylar:myn

cwıkL:ı.yncaktır.

konmrcsıı:ı

diyorsunuz.

t!M!T DOGAi'AY,e'Devnr:ılo.)- Tnbil. Orada bi:r: Anayasaya ayları olduf't:una lmrar verdil-:, şimdi 1dnre .i:lukutu balamından bu mesf:de zaten düsmüş
der.ektir, burada

görüşlilnesine

gerek yok. Bunu

day~)nai=ak Yönetirı Kuı·ulurmz yı;pacaktır.
çelişkiler kalı:ı.bilir.

Oysa, bu ilke

b~-tün korrıTsyon k:ornrl~ı_rı
sındayır:ı.

Do[ru

BAŞKAN-

olanın

arc::tsında

dn bu

verdi~imiz

yetkiye

A1:si halde e;örmedi[1:irr..iz

ıçırtında yepılacak

bir

b~u3ka

ayıkLma

ile

SEc('i;lan::ıbilir kanı

bir birlik nncal:

olduğunu sanıyorum.

Genel Kurul dHhn önce bu lwnuda karar

almıçtır.

Bu

bir tekriri müzakere konusu olamaz deniyor.
Buyurun

Sayın

Ahmet Harndi Sayar.

!DARE IIUK1JI~Lll1A 1L!f,ıKI.U YASALAI:' KOI\iİSYOFU BA(,E:ll.l'I AIIIv:ET HJ,.l·D!
SAYAH (!stanbul)- Annyasa Komisyonunun Milli Güvenlil;: Kurulu hakkında
ki ll nci madded(" sevk
"Devlet

ettitı;i

yenilil: veya sevk ettii':i hükÜI!l

güvenli~ünin satı;lanmasında Cumhurba:=;;knnı,

Parlnr.ıento,

şu:

yürütme,

idari ve aslcer:i l:uruluşlar görevli ve yctkilidirler. Bunların koordinasyonu her

zar~:.m ı;-ıümküncJür.

siz görülr'lekle,

Ayrı

bir Ann.yaFHÜ

kuruluş

oluşturulrmsı

kurulım Amıynsadan çıkarılması u~.rc;un rc;örülıaüştür.

raporumuzda Anaynsadan

çıkarılıp,

çıkarıluadı[l:ını

gerek11

Biz

der;erlendirmiyoruz.

Biz Anayasa Komisyonu deP;iliz. Biz Milli Güvenlik Kurulu hnklnndo.lü
Kanunu Anayasada Milli Güvenlik ı:urul u varsa, o zar.1an o Kn. nun arı ti
demokratil: gördük,
ama Anaynsadan
yoL, Kanunln
kallmca:·.

bul~tıt

çıkarsa

di.~zojılenir

Şimdi

bu

oylnmado. el;:seriyet anti demokratil: görmedi;

zaten bö;vle bir

Ko.num~-

mallal lmlmayacaL,

deDe:rocok Annyc•.sa, o hnld8

ba~~ıFıdan ı~nrıştırmuycı.lıın.

Karıunun

Komis;yonuı;mz

atıf

du vücudu
dirtmç içinde

de(:tildir, aynı e;örüşteyiz, lwtılıyoruz ve diyoruz Jü, biz rililli Güvenlil
Kurulu Annynsnda var olursn , ki aksi karar

verilmiş, bakı~roruz

anti

demokrntik hüb.ira bı.ıl:mıyoruz; .::ı_rJa türDüyle An:ıynso.dnn çıkınca, ki şahsi

-

--- - - - - - -- - - - - - - - - -

- 101 beyanım çıl:m.alıdır, o zrman bu rfıilli Güvenli};: Kurulunun kanununda anti

demokratik bir

hübir.ıe

rastLmadık

eJ~seri:rot

dedi arlwdai]lar

i tibariyle.

Biz bunu ifade ettik; ama Milli Güvenlik Kurulu Anayo.sadan çıkarsa
zaten Kanunun da teneli
yok

kalrı::ı.yıncn

kalacnktır

muallal::ta

ve Kanun da

olacaktır-.

çıktı.

BAJ:,>EAll- Yani, bir usul meselesi ortayo.

Oylar.1a hususundo.

Milli Güvenlik Kuruluyla ilgili önergenin oylanıp oylanmaması hususu.
Buyurun Sayın Ümit Doğanay.
ür.!T DOGANAY (!stanbul)- Ben sad o:ce Milli Güvenlik Kuruluyın
çelişki

ilgili

için durunu arz etmedim. Bütün

çelişl:iler

için ilkedir

bu. Kaldı l;:i, Anayasa Lorıisyonunun verdi~i karrrr bu l\'lilli GüvenlH:
yolunc~adır.

Kurulununun anti demokratik oldu[;u

Ni tekin dG öyledir.

Bu gerçei';i knbul etı:ıok.lnzımdır. Yani, memleketin yüksek menf::ı.atlerini
koruyan Kurul olamaz. En büyül<: Kurul Türkiye Bü:yük Llillot Meclis i dir.
Onun üstünde bir Kurul durum.unn
demokrıüik

anti

niteli~incle

Bu

valanyı

olduı";una

olan bu

hiç

I~urul,

p;ehel~. istido.dı

şüphe yol~ tur.

gösteren bir kurulun

Kararları.

tavsiye

bup;ün sanki icra kurulu gibi

kabul ediyorsunuz. Bir hukul-.:çu olarak bunu

kararı

çalışmaktadır.

nasıl

anti demok-

rHtik cörmeyebilirsiniz. (Alkı~lar)
BA(:IillNböyle

Sayın konukl:.ırı uynrıyorum,

li.:tfen

alkışlarJayıPız,,

dc:.vranışlarda bulunmRyıınz.

Buyurun efendim.
Üli:!T DOGANAY (Devamla)- !kincisi, bu tabii anti demokratik
olunca burada anti

cler:ıolcratH.: detı;ildir

etmek

ist•~dif:;in

artık

hiç bir bundan sonraki· kararlarda

sını

ile

nokta bu_.

yaparak vakit
çelişen diğer

yılmaktrı.d:ı..r.
caktır.

Anay.:ı.sa

krı;}rbetme:c:ıize

komisyon

sözü

Komisyonunun

oluyor. Benim arz

kararını

çelüşen

Sayın Bcı.rollır llirliği

duruı:ılar

nasıl

kabul

Yönetim Kurulu bu

çalışmaları

için

kabul edince

bir hükmün

gerek yoktur. Çünkü

raporlRrındalü

Bundan sonraki l<:omisyon

dü~müş

ışık

tartışmR

olsa Anayasa
edilmemiş

ayıklaraayı

tutuyorum.

sa-

yapa-

- 102 BM)K.AN- Anladın, teşekkür
öner~eyi di~;er

Bu

ederim önorinize.

çelişkilerle

birlikte dikkate

alm.ası

için Yö-

Başkanlık Divanı

netim Kuruluna raporla beraber gönderil esini

uygun

görmektedir.
Şimdi,

rum.

başka

önerge

oloadığına

göre, raporu

rapor

hakkındaki

değerli

Arkadaşlarımızın

eleştirileriyle

söz alan üyelerin
üzere

Şimdi,

birlikte,
alınmak

birlikte yani onlar da dikkate

edilniştir.

Ekonomik ve Mali Yasalar

EKONOMİK

Sayın başkan,

ilişkin

Komisyon

def;erli dolee;e

komisyonun ele

aldı~;ı

taşıyan konulardır

temelinde yatan nedenleri

bulunuyoruz. Bu

kaynaldamın

şiler€

insan haysiyetine

sözcü bulunuyorum.

G.rkadnşlarım;

konular

ekonomik ve mali koVeyahutta az-

sınırlıdır.

itibariyle

azlıfl;ına

ve bir noktndo.n bütün hukuki

görüleceği

p;iriş,

üzere, konuya bir

sosyal devlet

rasinin ilkelerini dile getirmektedir.
sinden

adına

oran-

sorunların

oluşturnaktadır.

Raporumuzu inceleyince
başlamış

özetlesinler.

k:ıpsanları

Ancak, nitelikleri itibariyle,

la çok önera

görüşeceff;iz.

raporunu

VE IOIL! YASALAR Kmi!SYONU SÖZCÜSÜ !LHAN IlliTAY (Ankara)-

Ekonomik ve Mali Yasalara

ilişkin

Kor.ı.isyonu

raporlarını

Lü fen komisyonun ilgili üyesi

dır.

d;.işünceleriyle

bu raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ••. Etmeyenler ••• Oy

çoklug;uyle kabul

nulara

sunuya-

oylarınıza

sosyal demok-

kavramının,

Kısaca,

Anayasanın

2 nci madde-

sosyal devlet, 41 nci mnddeyle Türkiye' de
yaraşır

bir

yaşayış

seviyesini

girişle

yaşayan

sağlamayı

ki-

üslen-.

miştir.

Bu tek hareket

noktasıdır.

Anayasanın

devlete

yüklediği

görev-

lerde bu noktadan hareket edecek olan devlet, demokratik rejimde seçimlE
oluşan çoğunluk

bir deyimle,
hini
ona

çoğulcu

Anayasanın
aykırı

grubunun bir poli tilc torcihi olmaktan
demokraside

devlete

olmamale üzere

yükledi~i

çoğunluğu

çıkmaktadır.

Baş k;,

sa(tlayan grup poli tilc terci-

görevleri ifa ettikten sonra ancak

kullıınabilir.

Binaenaleyh, Türk

vatandaşına

- 103 asgari insanca, insan hn.;ysi;yc-tine yCJ.rn::;ır ynşeyış seviyesini sa~le.Lmk
hususunda

Anayasanın tnhııil etti~i

cörevlerde bir poli til{ tercih ola-

maz. Bu açıdan ('le alındıi1;ında bu gör,:vlerin Devletin el:or..omil: ve mali
imkanları nisp8 tinde yerine p:etirilebilece[.1;i yolundald kaydı i tirazi

h"i.ikmü hiç bir zaman sadece parasnl lmyna1darn dayam:wmalüa, Barolar
Birli~ini:n çeşitli

biLirilerinde dile getirildiP;i gibi, ynsa

lw;;rı:ıo.,

tedvin yoluyla bu c;örnvlerin hiç olr:ıazsa hutuki daysın::ı.klt~rını hazırla
mn. hususunda dahi Devlete görevler
Koı:ıis:yonurıuz

bEızdan

bu

düı:_-:İ:ıel:tedir.

ekonoırı.H:: ve rrı.ali konul::ırı ele alnı~,

dirlerinize

konwoıuz

Banknlar Knnunudur. Gayet

tir ki, nemleketin ekor.omH:
bankalar kar:m güvenine
belli

ölçi~ler

hayntında

knlkım~aktn

kişinin

günlük

fintn;sman

d:wew~rnk kif.~il<.:rin

hayatını

olan ülkelerde, bilhassa

hayatından

açık

oh~rak

oluı;w.n mevdı

sahiptirler. Bu
de~il,

sosyal

k<ı.H:ınmaJ(ta
hnyatınn

tutun da, toplum

bir r;erçel\-

kuruluşlnrı

tnsnrrufundan

olnna[l;ına

içinde kullo.nmnlc

bankalnr memleketin sadece ekonomik
hele

tahlil etmiş, eleştirınir ve talı::

sunmuştur.

Burnda bir

atı

başlı

hareket etmek suretiyle belli

açıdan

huyntını,

olan 15lkolerdo
kndar olu:'llu, olum-

suz etkiler yPpar.
Rnporuuuzda görüloccvi
sapnış,

kanu

yararım'

ters

üzer.-~,

düşen

bL-

bugün Türk

E.urulı:nun derlc~me

tir. Bilhassa Banlmlar

l\nmınunun
iştirakleri

aile

bc:nlmcılı~ına

ctı kişi

ve aile

yol

açnış,

yararına

crcı.acından

uyf~uln.rrıaya dönü~,:ı;i.istür.

sunulan Birlik Yönetim

yani kredi ve sernnye

bankacılı'!;ı

38 ve

raporunda da dile

48 nc.i maddelerinin

bugün Türk

mily1Jrlc.rca

Bu

c;etirilniş-·
uygulımıası

bankacılı~ında kişi

liralık l~i.içi.ilc

ve menleketin ekonomik

sizler~:

ve

tase.rruf mevdu-

kalkınmasına

ters

düşen ve sadece kar fonyesine yönelH~ yntırıml;ırın i.inansmanında kullo.
nılr·wya bnşlu.nrnr;tır.

Binaen::ıl ey h,
Anayasasından

o.şatı;ı

evvel 1958

yuk n rı 20

yılında

yıldl.r

u,ye;ulntnada bul unc1n ve 1961

yürürlüt-;e konan Ban1::alar Kanunu tür1i'_

le bu konudn. anti dr;mokr,..._tiktir. Qünl{Ü, bünyesinde

t'1şıdır;ı

bu kamu

yarorınn

terk

düşen hi~künlerlc

-

1c~

toJılur:ı

l:nllr.ınn•sını

ve toplun

haklt:trını

ihl51 eteektedir ve o nedenle anti d~rokratiltir.
Banlwll::ar

Kanunund::-ı

bw~·(jnki..i hnstnlıJ<

ileri gelmemektedir; fakat

asıl

sermo.ye ve kredi konusu teç;kil
mektupları

ları

ti

ve kredi

r:ıorhozini

ve

nsıl

bahislE::rindc;

serrEıyı'den

bu

hastnlı~ı

Ancak, uygulm.1adn

ctrıel~tmdir.

sözleşrrwleri

ter:ıin:.'.t

höÜZ olduk-

bnnk3.ların

insiyatif li'Okabeti karma ekonomide ve piyasa ekonomisinde rekabe-

tekelleşme

istikar::ıt:tinde

Raporumuzd:ı bunl;n'ın

dn

l;ald.ıran

gerekiyor ve bunu si.ira tl e
ılinde

tröstlq,;r:ıe

lnyamo.m;:sı

knldırrank

Banknsındo. l:uruL:ın

Merkez

vardır.

bir fonun

hnlinde bunun Devletten

açıkça bilr.ıorrıiz

Bunu

i c ap ediyor. DiF>·er yönden, tasfiye
bank<ının borçlerını karşı

knrşılanmcısı

li.:sü halkn külfet tnhmil nden bir sonuç
Şu

olnal;:t2dır.

uygulanolara sahne

açıkLımnsı yc-ı_ ıl;,.ı;ôtır.

Bankalardn bugün bir

h

n~ırlık

sadece krndi ve

ver~;i

r;ibi yine

yi..i.küm-

yaratnaJrtndır.
durur:ı,

nebmizno. içinde go.yet kristal olnrnJ·. görünen

demek

ki üç beş tüşinin ra2vcut kanunun irJl::nnlo.rından ve birt;:kım boşluklardan
yararlnnrn~:l:

surı:tiyle

vere i m:ükellefi

büyük finans lmpi t::ü

V3.tnndaşın

de Banl;.nlnr Kanunu

sırtındsp

göstermel~tedir.

ekonomi hul:uk kongrcsindodo

haline getirmeli ve bütün

na;Sını

te1ıkil

Sayın

eden bu

konııda

bir

riski etti?ini en belli bir f?el:il-

Znnnodiyorun

kısr:ıen işl<"ncm

~graşı

nek1nizBRsını nnsıl

r:ıetüeh:t

gerd::li

l~i,

Dc>.rolnr J3irlif1:i

bu konuyu

dcvanlı

sorunlarının

uynrılrırı

olnrak bir

cml1 olumsuz kny-

yapmnlıdır.

ar kada f} 1 arım;

Bankalar

Krmunurıdnn bazı bazı

muzdA ;)'ine nnti dc,mol<crntiklil:arz edeyim, ölçünüz

escsındo.n

başlan~ıçt~

arz

den harelretlc birinci maddesinden

nazaran raporu-

ayıklrunalo.rımıza

hGrolcetle, ki

bur:-ı.do.

etti~im Anayasanın

l:c.ynrıklanın

tekrar

ikinci Qaddesin-

}:ar-ıu yararı

esnsıdır.

Bu noktndan ~id~rek; B~ne~in Devlet ithll~tının aracısız yapılnnsı
hususunu dile r;etirni::;;
Z2t Dovlet

bulumıyoruz.

tarafından ~·npılr:ı.:lsı

DF'er yönd·m D8vlet

[:ert.ğine

inşaatının

biz-

düf1:iniyoruz. Bunlar ilk nnzard:

- 105 fazla teknik veya hukuki konular dır:; ında görülebilir; Lü.nt bur·1daki
çalı~mnmızın

Anacı,

liyetlerinin ve

k~l

hulind8

l~işi hı;};:

karn~ y~rarına

döntiL bütün Devlet faa-

talılilidir.

ve özr:;t:rhi,· lerinin

O

bninrı,·

an biz

Devlet açısından ithal&t ve inş<;at konularında mevcut uyfjUl'Jr;ı:ı.nın terl~
k::ır:ıu yararı

"dilnesinde

~örnektcyiz.

Önemli bir ditı:er konu; yabancı serm< ;ye ı.:onusudur. Bantalar
önerıli

Kanununa kadar

Yabr:ıncı

lükte bulunun
lüğe

girniştir,

Yebo.ncı

bir konudur.
Sermaye

TeşviL

bu~~ün

yürür-

yılında

yürür--

sPrmnye en son

1954

ı;,öre

Kenununa

ıncrıh;J:etin kall:ınw.~sın:-ı katkıda

bulunncak

ynbancı

scr.-

no.yenin gelPes i öngörülnol·:tl:dir. Anc<ı.k, bugün Türkj_ye 'd(; Osı:nnlı hıpr.· ·
rd.torluğu dönerünele Cur:ı.huriyotin ilnrıınd:m itibaren Türlc l)ar2sının
Kıymetini

ve

1954

bcmcı

Korumn Knnununun yürürlüP;e girclii5;i tarihe lmdarki

yılına

kadar olan döneMda p0riyodik üç

serr:ır.yo V<'lrdır.

(':den ve

r.-ıemleketin

lak sermayeler

Bu

y-:ıbancı

e)ronoı-1il(

vr~rdır.

s•·rr>l<.t~/C

dönernde

içinde tükotir::
hiç bir yarar

}~alkıN!ltısına

Knynakları

ayrı

sınırlı

döner.ıde
celr.ıiş y~--

m;.ddı'l\:ri

ir,mJ.

s;:(·lc-.rr:~<:c:;.·::ı.n

asc:ı.·

olan bir ülkenin okonoLük

kalkıncasında düyunu unumiyenin tnsfiyosindf~ oldııttu gibi hulnü:i ı:-:s'uÜ:.,·

içinde bu üç dönemin fuzul:i yabn.ncı seriii .y!'Sini tasfiye'si zoruı'ludur v·
bu

tasf;i;yı::de

yr:\buncı
işrıret

anu il.l:e kuç1msuz yine ::

·.r~m y:crurıdır.

serm; ye tnsfi:resinin behemo.h::ü
etniş

yupılırı'-'rn

Diz raporur.mz.dt.c 'o_,_

lüzur:ıunn lıal:lı

olar:~:~

buhınuyoruz.

Enerji ile
ön planda gelen

sorurılnrındo.ndır

maddesiyle enerji ve
c.ltında bulundu[urıu

ve

An~.';)'"S'.r:ıız

dotı;al lmynaldarın

ift:clf)

etr-wl~lc

bili.ndi":i ·Liz, re 130 ne; . ~

Devletin hi.-;kÜEl ve tasarrufu
c;irü;ir.ıi

bur:<dn özel

iJ·inci

]Ürınn

itmiştir.

Yine

kalkınnnkta

patln~asından b~0lnynrAk

rörçük br; :.sel
sorurıunun

nular terl;-

tı:[;r,bbüsL

çöz-t5nlcnmcsi
edil'c~:-oz.

olan bir ül(:e olarak ve hatta
her gün

çı~ ~ibi bUy~yen

rlo do(fLJ.l L..cyne}.. lcrın

bı:}\lro:nEl10Z

Kor:üs;yonur.ıuz

''t; bu

f~ibi

sorunları ni;~·v-

bir tilkada bölGk

işletEnesi

lcısır

ve ener,ji

tc:~>tdJbüslı:ro

bn k

enerjide tan bir nillil(;;,tirns, do•'>_,:_
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işletne

kaynaklarda

tm:1nrııen rıut~>bıl:

ilkelerine

olocısı

hnklarnn trmar::., .·n Dc:vlete ait
bir

gibi

pror~ronın olu~turı.:lnesını

Anayasa

zorun 1 u görmek-

tcedir.
Di~er işledi~iBiz bir konu, nnonim şirketl~rde k2r dn~ıtınının

ertelenmesi uyt;uLFo:asıdır. Kn.r drı.P:ı tırıının er.t,~lennesi küçük tas::ırruf
s<::ı.hiplcrinin

anonim

çılm.cısımı.

bisse sun<:; tl erinin elden

şirketlerin yL>.y;c;ınlnşn:tsını

önlemekte ,

açıl:

ve bö;vlecn ho.lkn
dii~er

taraftan Devletin

verr:,i tahsilatının f!:ecihnüsin~; yol <.ıçr:ınl~tadır. Bu münf;;rit olay de!Ulyaygın

dir,

bj_r

olaydır

ve

y::ısRl

bir d:l.siplinc

zorunludur. Bunu du biz bu yasnl
d s ip line

bn!'!;lanmasını

ları

Konisyanda

düşüm:wkteyi

ı:anununda

Gelir Vereisi

boşlul::

tartıştılc
di)şen

Bir

baP;lnnBnsı

açıdan

bu

nedeniyle zorunlu bir yaual

z.

birkaç uuddl;ye

de;'ünrıek

istorirı,

uygulnııadrı. hakibıtt.m Anrıy!~sanın

ilkelerine

aykırı

tatbik;ıta rastlanmaktc,dır.

aile reisi

boynnının sist0uleştirilrııiş

oln3sıdır.

bun-

belli

Bunlardan önemlisi,
Karı

koca

ıırasındn

müterakki sistc·min e;eretı;i oldu 1",u dür~üncüsiyle konulan bu sistem,
kadın ve erkek 0fŞi tlir'ı-i ve Bedeni Ranunun mal ayrılı·"ı sisteDi karşı
sında

ailn reisinin

eşiyle

olnn gr,l ~rini birlcstirmrek verr,ilendir-

r:ıesini

hulmk sisteninL:doki teuel

dir vo verf,:i hu1:ul:u de bö: le bir
kuralı

ilt~:lerlo ba~"~de,::;tırr:ıak r:ı-liHkün

birloç.tirr:ıeyi

gurekli Jalan hiç bir
Verr~isi

ihtiv:J. ctmenvkt•':dir. Bu bir tnl<::dir unsuru olarak Gelir
F,irr:ıiştir,

Kanununa

bu

tnl~dil' hat2lıdır

düzeltilı0.esi

ve

de;"':il-

e;croklidir,

anti demokratiktir diyoruz.
En az geçin indiri~inin asgari ticret seviyesinde tutulması
krızançlurında

gerekr.1ektudir. Tnlif

20-30 bin lir,n olrtbilir, mesele o
del1;ildir,

lnı.nunun

okur'ın

yazrnn

oranının

Lclcctte bu kndnr önleyici ve
mak

anl.·~rıını

taşır.

O

henüz

~:,

telif

bir lad

v~ırdır.

kr<zrmçlnrının rrıütnlna

Telif

knzancı,

Bu

r:ıesolesi

Hesele bir miktar

odilmi~tir.

c11~•dırıcı

bokındnn

liralılc

d,.:.,~ildir.

düzcnlE·nf:lüSinde telif

ilginçtir, yani çol: hafif Dütalaa
kiyf' gi lıi

lO bin

turzı

hele Tür-

60 düzeyinde oldu(:u bir

r:ıerı.

ters hükümlerle tolifi bal te.ln-

ke.z~ın(;larının Dcıvlotin nüsarn~üıası

- 107 ile hiç bir za.ı..1nn bunL,ra ticari knzonç nP zarıylo b:-ıb:ıı:ınyız. Çünkü , bi
fil~ir ürüm:clür, t-c r:;vi~~ c.:dici tı_;ırlbirlorin .üımrıGsı lazımdır. Hepimiz

bilmektc;yiz l:i,

uygulm:.ında

ş::ıhsr;n

görmekte;riz,

belli l:onulcr.da
muk suretiyle

bazı yoll~~rı

de

l~üll~cyc.t

şı~ldinclo

ne'?ri;yntlnrını

zenld:ı.e

anti

denol'~ro.tiktir

En bariz anti
lirlerinin w:>it

kır.~ındrın lıir

hl.rk

ki tap

mıc;lc

r;cliri

ı;ı!li ri

bRkınındt-m,

hususıı

verL;i

kitlenin,

dır

dnlın d~.ı'i:iıcmek

ı;ıer,mrlnrn

selmt

dc~il,

m;:ıkul

balo.rıındtın.

versilendirBe batcr.ı·.ıl

b-::r:ı;drıı;;rrındıi'i;ını

bnz~ır.al:lı~·"lnrı V•:O

toyılunun ;yararını
tı.'\t1cır.ıını

istiyorur:ı,

tnnınan b<ıf,ıışıl~lıl~

sak2tlı~ına

g5re

orr~n

ilkelere

zannediyorum ki
erasında

nr.c

etnüş

diliılı fnrk~ı

qalışnn

olııaJ;: bal~ır.nndo.n

erbcı.bınn tnr:ı.ınrrıalı

l:is.inin kimliitine

bn~ışıklıktır.

cr1)abınr1nn

bu

teşır.

istisnalarında

!'1esle1~

, serbest

bir

ve

s<~~:"lnrwL enlntnnı

r:;olir Vergisi

setirilniş

muru bunu hacrüdip, serbest nnsle1:
menin

oran

bc.p.lancıçtaki

diyoruz Konj_syon ol n rak. Çünbi, bu dn

gBre

bu dü-

O i tibarla enck geliri ih• sermn.yc g·3liri

Spesifik olno.kla beraber
bir

dolayısıyle.

kArşısında

c.rasındn knnurı l~oyucu

e;ör;ilm'wl;:tedir. Bunun

ldı-i_rw buzı

lıklo.rı y:ır<lt':ınL

ısrar

Bu

böl-

bir esR s, emek geliri ile sornaye ge-

birin

tutulrınsıdır,

(~crd: yol~tı.ır.

nuşrc;dr;cf;k ol~mlar yıll:cra

diyoruz.

dnyannrn:k sosy;=.:l devlet ill>:eGiyle o.slo
iz.;ha

biz do

etrıd~ ısrc:ı.rınd:ı hılmakt8yız,

bulunan gerekçeler

derıokr~;tik

Emek seliri ilc scrncwe

takip

söylemelı;:tedir,

da

bueiktirr:ıelı;:tndirler,

k~znnçlnrının tabintında

Telif

dostlarırnz

yal:inen

O halde me-

bnr:ı0ıklıK:ı

esirc-;e-

bir r;er.kçesi yol:tur.

Con olnrnk nrzım, Veroset ve !ntik~l Vergi~i Kanunudur. Veraset
ve !nt} ı~SJ. Veq;isi Kanu-ınında zaman aşıını müesstıs8si kabul edilmiş
dep:ildir. Eu bi:.' l:ere genel ill:uyo
ba~ışıklı~~

açısından

şunu

aykırıdır.

Dir<er tarnftan vergi

öncriyoruz, sosyal konut normu esas

alınmat

surotiylc bj_r bnf;ışıldık t~etirilnolidir. !rsen intikal eden taşınmazım
do. sosyiü l:onut nornu esc.s
li0ir.

o.lınmot

surrtiylo bir

T>ır.uı:c dc.şındrtlci baf'ıçıldıldar

bo.!""ışıklılc

toorilı;: lw.lı:ın:ctadır.

getirilme-
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Ekonbmik ve mali konulara ilişkin ynsnlarla ilgili Konisyan
çalışmamız

etmiş

burada size arz

Yalnız şunu

oldur:ı;ura ~ekliyle

tanrı.ı lanmıqtır.

ffade etneL istiyorUiil; !stanbul Barosundalı::i nrkndaş

larımız hakikat(m dün geç sc.atlert; lmdc-,r büyült bir ç::ıba g~sten;rek
raporl~rı

ra~men

tape ettiler, teksir edildi; fc.knt buna

tırmalı tetlü1~ etmel: inkRnını bul<ın:-ı.dılt. O i tibRrlr

size takdim edilen
bai'Tıql'mnnızı

teksir edilmi::; notlnrda ta.shihi ger·.:l::en l:ususlnr var, bunu
rica ediyoruz.
anlam

ı;üphesiz

çıkacaktır.

olarak

'l'eşeld;:i.ir
BAŞKANBA~JJı..H
açıklamalar.

Sa;yın

BirlH:

çol~

gerçel'::tcn bizleri

asıl

e;etirilirso büyük

~rctld

daha

nydınla ttı.

isteme~:

Yrünız

ibtiyvcı

'ld.:ılc~ti

eşitlik

çok gürevli devlet haline

l:atkısındnn

belki adaleti
p,;olniş,

oldu~u

Yönetim Kurulu
,>öyle ki;

nçısından

ele

Mınma-

ölçüsü daha ['Öz·..; çarpar bir hale

s:~ıtlay·!.bilecelçtir.

pnrczsal

;yapmış

içiııdeyiz.

Anaynsa ve anti demokratiklik

fn~rdnlar

vatmidn.çın

~aknQca

edilmiş

Bac:l~n.nıı:ıız.

iXRUK EHEl\!1- Dct<:erli Konisyan sözcüsünün

gerel:li ölçü; y:mi verGi

edersek,

bunlar tashih

f?dc im efendim. (Alkışlar)
Buyurun

Ra· orda

görevine,

yayınlarırken

olncaktır.

olarak sizlerden bir

sı

ynnlıçlr.r,ı ro.i";ı.wn cür::ılcnin. geli~inden doğru

bu

Esnsen ilerde

ynyınlanmış

knrsılnş-

biz

hukul~

E['ter Devletin yürütme

iburettir vergi

sn~lnr;

ama

ça~dnş

trmımını

1mbul

devlet, bugün

dt:vleti terimi Anayasal bir

müessese şil:loni inkilap etni~tir.
Sosyr-ıl

hul~uk

devleti deyini içerisinde hukul:: dr:vletini

somut bir halde sörobiliyoruz.

Kanunlarırız,yar~ı

~z

çol'

meraileriniz ve benze-

ri kuruluqlarla hul:ul: devleti anlnı;aL~bilir bir lwvrı:ır' hal'.ne gehiiştir.,
'

Aco.ba sos;yal devleti
O hnlde

aynı

Anayrısr.,yo.

sorrıutluktrı

çok

c; .rebili;yor rcru,yuz? .•

uy~un nl.~esse:sı:;leri

sni'!;lmnak ist(:yen Genel

Kurulun çolc görovli sosyal hulml< d·3Vleti , i.izellil:le sosyal hul<:uk devlet
amacını

gerçeklef)tirebilne:si için vergi ado.leti

icap edocel-:tir? •. Ver,.-ü

kr.nunlarır:nzır.,

2-nn

o.çısından

neler

karıunlarınızın.

yapılnak

hepsi Amwnsn·
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dan ev-vel yürürlüi1;e

çnP;daş

ki, vergi adaletinin
te~{

tarayınız

Bu itibnrln e[1:er bize görev verirseniz

anluyışı

t<çısından

ve Komis;yonun r1:1porunn bu

vcrf,i

kanunlarını

el,_hmtiler

Bçıdan

tek

yapınız

derseniz, zannederim ki rapor do.ha dn nükemmel lwlc ri:olebilir.
Arz edcrir:1.
f,.ıtfLRÜ

AD:i.JI..HSOY (Bursa)- Sayır; BirlH:: Başknnının e;örüşüne

Komisyon tamamen

lmtılıyor.

Kendi

Başl~anıncı

Binanenaleyh, Birlik

görüşü

olarnk

şel:linde

yetki

ortcıya

de~il,

lwyuyor.

Komisyonun

görüşü olarak ilavesini istirham ediyorum.
EM,J~Arl-

yon

oldu'ı-u

lik

Baştanırnzın

Oylarınıza

gibi

Efendir:ı,

benirı.ser:ı.iş

söz

Buyurun

Birlik

lhşlmnır:ızın

bulunmatto.dır.

nçılı::lm:ıasının

sunacar;ız,

arkadaşlara

Sayın

;yalnız

ışıttı

açıkl::u:w.sını KoLıü:

Kornis >on rnporunu

altında

oylo.rınıza

bundnn evvel bu konuda söz

Sayın

Bir-

surıarız.

rı.lr.ıal{

istiyer.

vereceğiz.
Sayın

Erdot,an Bigat.

EilDOGi\T B:i:GAT (Ankara)- Snyın Bo.ş1-::ıın;

Ekonouik ve Mnll. Yasalo.r Korüsyonunun çok zor bir çalı.;;;ma içinde oldu[.;u muhakkak; yani bu kadar kısa süre içinde Ew.ll. ve ekonor:ıik
sorunlarla ilgili yasnların taranıp layıkı veçhile inceleni11 get:irilm0si mümkün

de~il.

Bu

bakından Snyın

l;irlik

Bnşlmnının

Kcm.isyonun da

katıldıttı ilaveler ynpma yolundaki önerisi gc;rçekten yerinde. Ancak,

ben bir iki

nolı::tııdn

tereddütlerini dile getirnek

istiyorurı.

Anonim şirk~tlerde kar da~ıtılnAsının ertelenm~sinin anti dekuşku,_yla lcnrşılı;yorum.

mokratil{ oldui";u yolundaki görüsü ben
diyelim;

katılraakta

zorluk

çel~iyorurı.

Yani

ÇÜY'l:ü, Ticaret KEtnunundn

şöyL

anoniı,

şirket.lerin bir otofinansr.ıan suretiyle l:::endi bünyelerini bu yolla kuv-

vetlendirrnoleri raünhündür. Bu versi

k::ybınn

do. sebebiyet vermez

görüşi.:

deyim. Çünkü, fevknlade ihtiyatlar"' nlınmrı.k suretiyle ıdirın zmmediyorum ki, vergi
tuldu~u

kenunlurına

bir 0erçoktir.

r;öre tevzi t.:dilr;t";

şoklinele

vE-rp;iye tn bi tu-
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nlindeki konularda bir

şey

sBylcciyorum; Dncak yeni

derıol~ra tik

sebepler, ynni u3rGulama o[::er kötü ise, bunu 2nti
rı.liml,lir;

nitcümei1:

içinde bu yolun

dc~ildir.
kapan~ası

Sonra telif
bnzı

kanunlarda

mi? •• Yani, o

rn tik

ke.nunlnrı haptaı:w.l~tır.
olnar:ıaldn

Onun

beraber

dıqındn
haY.sız

lnra indirgemek de

da

Sr:.yın

olnnnksız.

Di(:er

ni, ::;roks::.

n~ti

demek-

kı:mununuzdn ;y;uılı:;;

hiü:ünlcr

vo.rdır tu·.~}:usuz.

Korüs7onun
bnl::ımdrm

llu

bu.

~~·,,tirdiler .

görevi

s~.steı:; __

birçol<

ln:ınunl:.~rln

Ama, zannediyorur! ki r.;örev, anti donokrn'CiL
bakından haksızlıklorı

cs~s

Kurulun

olr~rc::.t

ko~u

cl;~nolcre.tilc

o.ma bunlar anti
~enel

bizim

D~rinci

di..yc

;:,z

~ibi

otofirıo.nsr:'.t:n

bir

olur cu? ..

lO bin lira

şoyler ;;mptılnr;

de~il

anti demokrn tilc

do~ru

acaba

bızn_ncınd:i

z~~ar

ı:ı.çıdan

Yani, ;ynso.l

y~tırı~lar

r:ı.poruncb

1

ile·;ilidj_r. t:·

bolirtti(;·i b .uu.:

L:: tap no [;iri üzerindE: durduL:.:·

Sayın !lhan Kutay ve senelere ayırdılar VP. tubi:_ buradn bir- ço;yi dile

getirmeir istiyorum.
!'1Uc:]c:;~;i

'JDtirkiye 1 de ki tap IJCs.ri bir telif hal:t.L

Li.d;_r·: ••

''...!'.•
.·

çekten üzerinde durı:ınk luzın. Özellikle lıul:u~: :~L=:.:c.ındn çıl:nrılr.m k2.tapların

ne

k:1d:J.rı

teliftir, rw

}~~dr::. rı

r.ıl:.tn.rcı~tClır,

r.ıo

l-~cCl:ır:..

lıir

y>-rn

eserdir, tnbii bunlurın Cln Uzc·inda durul~0sı ı&z:.ı•. 0zalli1le be~
hakirüerin ki tap çıl;:nrı:ır.ünrınd<.n y:ctkınıyor1;.rı. 1h'?.c.. r:.oti:c.lcr ol tı:cn

bir tnlif

(~seri

ol aral'

görr::ıeL

znımcdi;yorur.ı

J-i

nür:ıl~lin

dsii;il, 1)ir derle-·

raeden ibo.rettir. Burn.da tico:ı.rl. ru.ıeç (5n pl[·n:.c LÜJ.nClJ.t~ı iç:i.n telif c::;eri:.·miş

gibi muafi;yetin

rilr.ıeli;

tc;r.:ım:üyle

çünkü bir ticari

ben

1c:ı.r::;ı.s: .1d::ıyın.

l:~1znnçtı::-

söz

knıı1...:n

nunlar

yetki

da önerdi, ekonomilr ve
zannediyo~·un

verr.ıiştir.

ki, burnc.a

ToşeJ~kiir

erl.••r,

ınnli

](Onu~;ı.rJ

a

e.;tl~-1.

:i_lp;i:ı...i.

bolir~;ilonle:_'dcn

say,;ıJ~::-

tur;ı vc:·cg:Llc.ıı<ii-

cl::.n.

ı,:::ı"Unl

kendilerini zor bir J:onu ile incel::;dE:Jorin:·.
Başkanı

12:L'i1·:1rı

Suyı.n j~ü·L'.'

c:i1·:~i.dor'tokro.·cik

:iJ:: ·.:ı. ı.··:: t (le~:ildir;

sun:J.rn.

k,.·

L'.l:~ı-~

- lll BAŞKAN- Sayın Bigat'ın açıklamalarından

Tunç söz

almışlardır.

SEV!~

sayın

sonra,

Sevim

Buyurun.
Sayın Başkanlar,

TUNÇ (Ankara)-

Şimdi ilişece~im

sayın arkadaşlar;

konu zannediyorum sosyal güvenlik konusu o-

larak çalışma ve sosyal güvenlik konusu ile birlikte mali komisyonun
müştereken konularına

Ba~-Kur

mesi

açısındandır.

Yalnız,

bir benzer yönlerin

arasında

sosyal güvenlik

ların

şimdi

bazı

size

rın eşit işe

emeginin himaye edilrn.esi ve bir de

dikkate

şu:

Enekli

dul ve yetimleri söz konusu
göre konu

sının

çalışanların

eşi tl:i:k

olamaz.

konular uy-

Anayasa

iU:eleri

açı

açısından

gerekiyor.

alınması

Birincisi

şuna

ücret,

eşit

tarafönlen-

iddiamız

işaret edece~im

konulo.rda

konun-

düşmelerinin

o.ntidemolcratik

başko. açıdan

Sandı~ı

birleştirilerek

durumlara

açısından eşitsiz

Yoks.:ı,

gun görülürse bunl
sından

şu:

olsun, Sosyal Sigortalar olsun, Emekli

olsun, bunlar

ları

giren bir husustur. O da

Kanununa tabi olan

Sandı[tı
oldu~u

zaman

kişinin

degişiyor •. E~er iştirakçi

durumunun muhtaç olup

iştirakçilerin

erlcek veya

kadın

erkekse ölümü halinde

olnadıgına bakıfumaksızın

emekli

olu-.

karı

aylı~ı

baglanıyor. Eger iştirakçi kadın ise, erke~in muhtaç halde olması lazım

ki, kendisine dul

ı;?;in

aleyhine

oluyor. Yani
re emekli

çalışan kadının
eşit

işe

açısından

ko.dar ana veya baba

hatta

yaşına

boşanmış

lat, Emekli

Kız

alıyor

Sandı~ından

Öte yandan, hem
kil eden
gişik.

kadın

fazla kesenek
alması

Şu

halde bu durumda erke-

ödemiş

olması

söz konusu

gerekirken, ondan lüzumsuz ye-

oluyor.
da söz konusu oluyor. Erkek evlat 18

iştirakçiden maaş alıyor.

kadar.
ise

baglanabilsin.

ücret

eşit

kesene~i kesilniş

Evlatlur

yorsa 25

aylı~ı

evl3.t ise,
ve sosyal

yine

maaş,

kadın,

Eg;er yüksek e[J;i tira görü-

evlenmemiş

bir

sigortalı

yetim

maaşı

alıyor,

ise ilanihaye
işe

giriyor

kız

er·ıekli

Biri Sigortaya, biri Emekli

sandı[J;ına

Sandı[J;ına

ev-

almaya devam ediyor.

hem erkek; bir evlilik birlig;ini

ve erkek ikisi de

yaşınr:

teş

tabi ise durum de-

tabi ise durUM

degişik
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oluyor. Çöyle:
Kadın

mekli

diyelim Sigortadan

emekli

olması

maaşını

halinde,

yalnız

bnbayı kaybetr:ıe

lışması

kate

%5

he~

de

'Ölününde

kocasının

leendi

her.:ı

Emekli

e-

Sandığın

Sandığına

tnbi

birisini tercih edebilir.
babanın er:ıekli

da; çocuklara ana ve

% 25 ödencbilirse ikisi; bird.en

ölr:ıesi

kese-

halinde % 30 giçalışan

ana ve

nedeniyle eve giren gelirden ancak% 5 gibi, hntta% 25

gibi bir

katkı getiriltıiş

olur ki, bu da iki

kişinin

ça-

halinde birinin aleyhine bir sonuç doguruyor. Bu hususun dik-

alınmasını

Yalnız

kocasının

karısı kocasının

Halbuki ikisinin de Emekli

alır.

açısından

ise,

verilir ki, çocuk evine giren gelirden hem

birşey

in üstüne

halinde,

alnaktadır,

kadın yalnız

Çocuklar
ne[:;inden

olnnsı

sigortadan

maaşını

dan kalan dul

bi

emekli

sandıg;ından

e~ekli olmuş

komisyondan ricR

Sosyal Güvenlik Ko:oisyonundan

istemiştik,

yoruz ki,

SandıP;ını

Emeldi

Herhalde gerekli görmediler.

etmiştik.

değil,

ilgilendiriyor

tabii

!1~ali

Komisyondan

açısından;

ama

şimdi

görü-

ve sosyal güvenlik konusundan bu komisyon içeri-

çalışanlar

sinde mütalaa edilnesi gerekirdi.
Saygılarıı::ıla.
BAŞKAN- Sayın

Bu konuda
Olmadığına

göre,

gili komisyonunun

Tunç,

başka
sayın

teşel:kür

ederiz.

söz almak isteyen
Tunç'un ve

görüşleri

arkadaşıoız

var

mı

efendim? •.

sayın Bigat'ın açıklamalarıyla

il-

varsa lütfen bildirsinler efendim.

KOM!SYm: stiZCUSü !TıHJı.l'T KTJTAY (Anlwrrı.)- Sayın Başlmn, değerli
arkadaşlarım;

Sayın

Bignt

arkndaşımızın

kar

dagıtımını

antidemokratiklik durur.nma. yönel tti[1;i i
mız hususları

ihtiva etnel:tedir. Onlo.r

tirr~z

ve ertolenmesindeki

bir yönden

kRtılar:ıadıf;ı-

şudur:

Kar da[1;ıtımının ertelemnesi niçin antidemokrntiktir? IIakikaten
yekmızarda

belki bir

antideuokratiklik

kavramını

fazla

yaygınlaştırmak

suretiyle

kapsartı genişliğinin bazı duraksm;ınlar yaratmasını norPıal

kar-

- 113 şılamak

belirtti~in

gerekir. Fakat

gibi anti demokratik ilkesini biz

çok cephel i, yani bÜ1:yesinde ekonorük, m1lll, hat tv. l:ül türcl bütün
alanlarını

toplun faaliyet
bir

tavrar;ı.

olarak ele

ve gerel:sinnelerini sint:sinde toplayan

nldıf,ırnz

lmvranın

için bu

kar:ıu

yönüne'le ve

ynrarı ill:osi ışı?i;ında kar dal!,ı tınının ertelenraosini dnhi telmilr bir

tabir gibi gBrünon anti demokratiklikle tafsir edebiliyoruz.
Niçin anti denokratiktir? .• Çüntü, karın ortolenr:ıosi, bugün
bj_rçok

şirl:c:tlerde

piyas2sının

tesetkül edip

nadı?;ı

ı~üçül'

için

serr:ıaye

görüldüf;ü c;ibi vo r:eyJlr l(etinizde henüz
h8H:rı

hissedar

açıl::

şirY:otler

nnonir.

gruplarının t::;.sfiy~:-,sine

ve

yaygınlnş

pet

sc~rmnye

ço[f;un-

lui'i:unu ele gcçircnlerin kÔ.rlnrını ihtiyatlilra almak suretiyle ve bunu
ertoleı.,cJ;: sureti:vle vcrgi dıi]ı J:nlrmk. rreseln Gelir Vergisini vermeormünrı düşürnel:

mek. Belli

cibi Ju:nunn

krı.rfiı

hile, en

azındem

huku-

ki deyirüylo l:anunn k<:~r0ı hile ve l:üçülc his;>edo.r gruplarını tasfiye
amacını
açık

uyr~ulrı.::-m

p;üden bir t,:rs

anonim

şirketlerin

mesini Komisyon

haldı

tnbiatına

düE;>ünüyoruz.

veyn

derler:ı.e

Kitnbın

veya aktarun
a}d·:ırm:ı.

bir derleme, bir

yas:ıl

uycun bir

açıdan

düzenler~e

halka

getiril-

ol <trnl: dij şünniiş tür.

Til:ılif knzançlcırı
ayrı

rsösternel:tedir ve biz bu

Sa;yın

hususunda
yc:J,ut bir
oluşu

yepıtın

Bnenli

dr>hi onu

Bigat' la manlesef

tnuatıen

dor';rudan doftruya telif

de~ildir,

bir fikir ürünüdür,

ynpnnın şnhsıncl 'ın

bir torldp, bir

sentez arneliyesi görubilir. I•,J...;slcf':ir:ı.izde bunlnrdım prı.üiJ:::te çok yarnrlam:ıaktn.yız,

kilde ol uquna

ayrı

o

bnknıyoruz.

aleyh, Devlet, hele

ynpıtlnrın şu veyrı

konu. Biz prntikteki
Yapıt yrıpı tt ır

okuccı. yo.znrı sı

ve bir fil:ir

bu

ürüııüdür.

şe

Binnen-

hcmüz ';'- 60 seviyesinde olan bir

I.10Dl7 kctte fil:ir ÜrÜnÜnÜnÜ verr;ilendirr'lc:::de nctil ve tes;vil: edici
olmalıdır

diyoruz. O y5ndcn denohrntik bir

cs~sa bn~lannnlıdır

diye-

ruz.
Emekli

Scmdı•--rı

önerisine Konisyan
oluuçtur. Ancnlc,

lconusundn

k~~ tılnn1~tn.clır

birc:ı.z

clrt seri

Sayın

Sevir·, s:'unç

o.rk0daçınızın

ve bmo ilcriyle bu konuda

çnlı::mm:ıız

bu

ter,nsır::ız

t.;rcıasın Kor:ıisyon

raporuna
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belli bir m<;tin

katıldı~ınızı

olarak

Teşekkür
BAŞF:AH-

adınn ynpılan cıçü:lmcıadcın

ı;şı2:ı

olr:ıal>:tadır.

S 11 yın

Biraz öner::

ol tında ro.J>oru

neye

üyeler;

bafŞlıyoruz.

Basın

sonra
Bo.c;kcmı-

Birlik

oylnrınıza sunu~roruz.

Kabul

ediloiştir.

edenler •.• Kabul etmeyenler •.• Oy birlif'i ile lcbul
Sayın

Koınisyon

ederim.
Efendim, Konisyan

önerileri

kıln:wı:;,t::ı.r.

arz ederim efendim.

konuşmalar tnmamlamnş

mızın

Düakün

ve Haber Alna Komisyonu rarorunu görüçI:oıaisyon

Konisyan üyelerini ri en ediyorum ve

sözö.ü-

sünü kürsüye davet ediyorum.
BASIN VE HABE:r; ALMA I:Oh1SYüH1J SÖZCÜSÜ Z!YA lTUR ERÜN (!stan-

bul)- Efendim, Komisyonumuz çnlJ..şr.Hüarındn İstccnbul Brırosunun ve
baroların çalışrrıalnrını

dif1;er

eski metne göre
ro.e.larını

basınla ilişkili
yapnır;;tır.

buna [-;Öre

almamızın

almadık.

Çnlu;malarır.uzda

Es1ü r;Ktinle ilr;ili

hnreket ucle:rok

dürşündi.if1:Ü'nüz

dışında

lmldırılPmsını

ceza hukuku

sarıtr-ıdıle

snptadıl:

sn.hnsınn

ilı:elr~rin kaldırılması

escı.s aldık

ç:iren,

ile ilgili

prensibine vnrd1k, onun

mr.ı.ddesinin

rine

(f)

aykırı

kısıtlı.ın<ünrdrm

fıkrasındal;:i

olarak sorunlu

prensiplerine uye;un bir '?e:
laştırdık

isleııdiE:i

kntıldık.

ve

Bu
basın

kı sı tlaynn

Basın Ya;;nsının

bnsın öz;;.~iirı-l.i(çürıü kısıtla;ynn

çünkÜ onu ceza. hukul;u ile ilgili Konisyan
Ynsası

na zara

n};:saklı1dnrı

vo özrc;ürlü(';ü

ve bu nrada

çalış

örıerisine

ı,ıetni

ve buna

hnsın Yc.so.sındnid b::ızı

özgürlii~ühü lası tlayan ilJ~eleri

maddl:lerin

için yeni

ve

m::ı.dd• l<~ri n:ızc-cra

basın özgürlüt:;~ürı-ür

hilhnssa
gör"iişiin\i

Yönetim Kurulu raporunun
görüşten

alnış

maddelerini nnznrn

nedeni, biz yeni netnin Annyasa Konisyanunun

göre eski hale' dönüşecef;ini

Anayasanın

cözöni5ne alnaf? ve bu nradn

detayımı

hallotıiÜ(?tir.

birincisi;

inrıedil:;
Ç.i:-rıdi bnsın

Basın K::ınununun

16

ncrı.

,3orunlu EJ.Üdürün ceza hukuku •prensiplettıtulıno.sı,

~~lde

ve yine o.;:rnı Kanuntın

bu sorunlulut';1m cezn hukutu

yeniden
1.1-

trmzir:ıi

p;erekti!'1:ini lmrar-

ncü fıkrs.sında lür ceza sorunlulut~U

- 115 tnrunr:ıış,

silsilesi

yazar,

yn3•ırı. ~ a;yıcı

diye.

Burcdc.ıki

silsilerıin

n;ynrı:·ınrrın.sını

de belli bir ceza hu1:uku prensiplerin:: F;Öre yeniden
öngördük.
r:ıaddedc

31 nci

dışnrdo.n

Balmnlar Yurulunde verilen
nçısından

p;ülen

y8yınlo.rın yo.s8klannnsındD

krır;:~rın ko.ldırılEmsını basın özc.ı;ürlü!";ü

gerekli gördilk.

Yine B11sın. K-:.~.nununun 33 ncü nadCtesin.de adli. olayl&rın ka:muoyuna

yansıtılması

masını

bazı kısıtlamalar

yönünde

var,

bunların ko.ldırıl-

öngördük.
Kanununun 34 neü maddesiyle getirilen

Basın

kısı tlctmalarının kaldırılnr•sını

Yine

Basın

bazı

savunrrıa

önr;ördÜk;

Kanunu ile r.;etirilen abcnelerin

b:ı.zı

kontrollere

tabi tutuluşunu Anayas ay o. aykırı cördi.il-::, bunun yalnız· ilan dal1;ı tıtıı
konusuna hasrt~clilnesi korıusuı1dn görür;. bir lif"- ine vardık. B::ı.sın Kcı.nu
nundaki

ihıw.li

suçların

hapis

cc1z:'sı

bulduL, bumm pnro.

cez:.sı

ile

cezrüo.ndırılr.wsını

dci+.ü~t:i,.:rilı~!esini

olrtrek

tı;eJ'eksiz

öngördülc.

Bundan sonra Bcı.sın !ı0-n Lurunu l:onusu~,d.;cl~i Kr:.nunun teşekkill
ettirdiği Basın llnn Kurumunun tcşo1;külünün do.ha demo}-::ratik esaslar

içinde ve
den

Anay::tso.nın

teşekkülünil

bilhassa 121 nci

al tırıda yeni-

öngördük.

TFT Kanununda
kaldırılmasını

r:ıaddesinin ışığı

ı 972

öngördük.

ile getirilen k ısı tıcmaların ve

Yrünız

bu konuda

arkad~şln.rln

tadİllerin

orm:ıızdo.

bir

ihtilnf oldu. Bu husus rapora. birrız cnlnşılı.wz şctilde geçniş, bunu
açıklaronyı

gerekli görü:rorum.

Ben TRT Kanunundn Milli Güvenlik nedeniyln hi.iküraetin THT
yayınlnrını

yrJ.so.J:lm. ıo.sı gibi bir

sım~ tr:raftnrdırı.

bunun

r:ıutlnlm

knlkma-

Çürıkü, milli güvenlik gibi sınırları belli olmayan

bir nedenle hiç bir
kndn.çl~ırım ynlnız

hi..:kür:ı vnrdı,

bu

za~an böyl~

bir yetkiyi kimseye verernezdik. Ar-

komıyn nünlwsır

kalnak

lwydı;yle

!.'ıuh•üif knldı

lar. Yalnız bu konuda Üni t Bey' lo, lı.ydın Bey arl;:n.daqın benicle birlik
olduldnrını beyalı

ettiler, di(f;or

arl:·1dD~;leı.r

bu konudo. bana nuh; lif

- 116 kaldılar.

Brnıu

da böylece belirtiyoruw.
şel:ild'-='

Yine TRT 1 nin özerk bir
daha

do~rusu

siy::<.sal

şeldlde

leyecek ve onun özerl< bir
hükütllerin

kaldırılınsını

BA~;I:.iül- Teı::el:kür

etr:ıeyenler •••

yr~pabilece[!;i

çalıçmrısını

öngö:-·dük. Bu

oylarınıza

karşı

l ÇekiLsere

hükü11etin,
niid~.ı.h·:lcleri

öc-

engelleyecek bütün

durı.ır:u sayc;ıyle

arz

ist~·yEm

Bı?

ederin. Söz nlmalc

Komisyon raporunu
Kabul

TRT 1 ye

il~tidnrın

çelışnosını,

sunuyorur:ı.

var

f~derim,.

•• Yok.

Kabul edenler •••

oy çoklu[:;uyle kabul

edilmiş

tir.
Çindi Özel Hukul:a !lişl:in Yasalar Komisyonu raporuna geçiKor.ı.isyon

yoruz.

ediyorur:ı.

üyPlerini rica

Koıııisyon

süzcüsünü kürsüye

davet ediyorur.'l.
ÖZEL HUllJKA tL:1:C.~ICtN Y.Af'JAlJAr hOI :!:SYONU ADINA

AYDII" AYBAY

(!stanbul)- Sayın Ba::;l~an, s~.yın üyeler;
Bu Lonisyonun r
Do~anay yapacaktı;
lıştı!h

için ben

~portörlüğünü

faknt

kısaca

Jçer:ı.disi
rr-ı.porda

ve

sözciihiğünü arkc.daşımız

r;u anda Bildiri Kor1isyonundu çayer alo.n

esasları

belirtı'1ekle

ye-

tineceğim.

Kor··is;yonumuz

çıüışnularını

tespit etmek surr;ti:rle
kurnllurı,

anla.wını
ışığı

önce

bo.şl2trınştır.

Bu

teunl hak ve hürriyetl,•rc ve

çıkarr:n~tır l~omisyonumuz

mıti

deDokratik

}~;wranıdan
eşi tliJ:

kavro.nını

hulmlmn üstün

ilkelerine

ı:qkırılık

ve bütün incGlemesini de bu

görüşün

al~ında yapmıqtır.

Buna göre özel hul-:ul: o.Lmında ilk olarak Medeni Ko.nunun
hiikür:ılerine bakılmıstır

sine

aytırı

düşen

ve bunlar nr ..•.sıncla özellilde esitlil: ilke-

ve özcllikl(;

kD.dın

ertek

arasındn kadıııillar

aleyhi-

ne eçi tsiz p.urunl<:-ır yarntar:ı. hiil-:ümlerin v<ırlır;ı S'1})t&r:ı..nı:;.tır. Örnek
olarak meslek ve sanat

icrusı

için

kocasının

iznini

nlsasını

ön~örön

Me eleni Knnunun 159 n cu moddesi hül:nü, evli kadının lnzlık so:~ ncıını
taşıma balnr:ıındnn birt~.üan

cngellerle

l:arşılaoransı

ihtiwo.lini yaratan

Medeni Kanunun 153 ncü maddesi hülmü, yine Medeni Kanunun mal birliği

- 117 rejir:ı~nde

rızasını
kadın

luıdının

ah~nsı

kenclü3ine

ÖE(~Ören

r;erei:tii'fini

eşi tli[i:i

er kcl<

demokr::.,til: hül:ciinh:r

rcddetacsi için

cı:_\~::G~ı rür~:sı

200 ncü r.w.ddesi hüln::ü, bu

nçısından

ilkE; si

koc"sının

meyanında r:ıütalr;u

G·~rtık!

de(:iç t.irilmeni

i anti

edilrıiştir.

Bu:-ıcicm b<u:dc:ı. Konisyonunuz, ;yir:e Medeni Kanunun evlilik dı::şı

dof:an çocutlnrla, evlilik içi d·>(';an çocuirlar arrı.sındoJri hulmkl. staayıran

tüyü birbirinden
o.şi tsizlik

sonuc;trı.

ve

h(:r iki grup
dcı::ıokrntilc

donur<m hükür;1lcrinin :mti
açısından.

eç i tl il·: illeesi

açıd;;.n

Bu

evlilil:

dışı

r:.rasındc. ııutl:-:11;:

bir

saptm:ııştır,

olduf;unu

çocuklrı.rın

dof1;an

tanınr.msını yn~;aklayan ticd '.-:ml. Kmıunun 292 nci mnddesi hl-ikmü, b::ıbalık
davası

açılnasını

ve evlilik
aynı

dışı

lnsı tlrı.yan

310 ncu

rıEtddenin

çocuklarlA, evlilik içi

do~ap

fıkrnsı

ikinci

çncu~lar

arasında

nirasta bir araya gr:lnelcri halinde ikili birli tnksirr,

Ör•gören 443 ncü

r;ıacldc;si

hükr..i.inün

8Şi tlik

hül::nü

esasını

ohıadı§;ını

ilkosine uyr_;;un

snptnr:ııştır.

1

!-'ıedıiml. Kanunun dıE:ınclc:.
Kor:ıisyomr;uz
özel olı;_ra1<: Dernekler
'
'
Yasnsını

da özel hulml:

Gçısınorm

da hnler" yürürlül:te buluncn
tilç oldu0;unu

incc~lc::ıiş

hüi::iirür:rdı.,n

ve Derndeler

hir

bölürıünün

Yasrı.sınrln

anti demokrn-

snpt:-ı.r.nfj tır.

Yine örnek olarak,

Y3snnın

üçlincü nacldesinde Derncpin tüzel

lüqilik kazanıansı için TüzüfJ:üni_l lwruldu~;u yerin r:n büyiil: nülkl.
nn.irine vernosini önp;ören
li\~i5.ne

a:'kırı

hülrürı,

açılc:ça

Ana;ynsayn vo clernd: özgür-

nütnl:m edilr··istir.

Öf,rencil<;rle ilgili dernelclı:rin [';Orc.'k nd t~1GHW., p;erek aynı
yüksek öitretim
ları

da yine

aykırı

bırununda

birdon fr;.zla

l:urularırma

Anay,lsnnın durnt;1~ 1:urn::ı. öze~ürlLif!,ürıe

şeklinele

ili5;;l:in

kısıtlama-

kur:ıllnrıncı.

sayılnıştır.

Bunun gibi,

knrıntılnn

bir

dorneı":in,

nnhk~,r:ıc

lç::1rarıyle

kapn-

tılan bir dernt:(:in bütün rnnl vnrlıt~ının linzineye intikalini öngören

mu tlo.k vt:

r;eni.ş

kapsm:ılı

hükün de, 46

ncı

madde

hül::r.ıü

de

a:rıti

demok-

- 118 Kor::isyornı;~·uzun

Sonra, tma bizin

y~1ptırınız

birlikte ceza Hukukü Konisyonuyln
saptadıf,ıLnz

arz

ettitı:i

için dernc:kler

Yasusının

oldu,'"mıuz

knnaath•de

zikretrrıek zorunlulu~unu

çnlışr:ıa al:=mına

t'-'I:ı,:ı.slar

w:ı.ddede

d~wr:ınışın

sonucunda

anti dr;nokratilc bir ni tolil;:

tar:ı

74 ncü naddesi

du;ydul:. Bu

girmemekle

hükriıünde

bildi(1;iniz gibi dernekler

Yascı.sına aykırı

herhanf:,i bir

ması

öngörülnüş

'bulunuyordu. Ceza hu1nll:u prensiplerint3

olan

cezalandırılncak

belli bir

fiili tavsif <JtLi•.,den

bu·:--ada yine

ceze.yı

ce~ayn

tnbi tutul-

te.!'laı:;en

söyl0yen bu

nykırı
hütür;ı

anti denokr&tik niteliktddir.
Nihnyet son olarak

ı:onisyonur..ıuz,

dırı

sayılı

arasında bazı vnlc.ıflar

Kururauna getirilen yenililüer
ayrıcalıklar

903

eşitlik

ilkeslyle uyumlu

önerıJ.i

lehine

sa('t;layan hül:ürclerin de denokratik esnslarla

ve yine özellikle

vakıf

K2nunilla

batl;daşma-

sc:.yıluayacafl;ı

.

görü-

şüne vn.rnıştır.

Bizim inceledif;irüz özel hulz·ul'

yr:,salnrı

bunl:>,rdan ibarettlr.

Takdirlerinize arz ederiz.
Te~ekkür

ederin. (Alkı~lar)

BAŞrAIJ-

Buyurun

Sayın

HÜSEYİI'

AYDIF (!stanbul)- Sayın Başbınlar, nuhtt.:ren <lrkadaş-

Hüseyin

Aydın.

lar;
!ki nol:ta hariç dit~er hususlarda Konisyan rrıporu çok yerinde.
cer:ıiyette

AncaL, her

olcluii;u gibi bizin ce!'liyr:tiuizde de nil e, cmü-

yetimlzin bir r'lillctin tnr.elini
evlili~in

unsurlRrından

temin eden
lık

soyndı

soyndını

kocasının

evinde

biri olan

ncsElesindo

taşıyan

bir

teşkil

oden bu unsurdur. O

eşlerin

Koı:isyonla

birbirine
aynı

kadının bubnsının

bakımdan

ba~lılı~ını

fil:ird\7 detilin.

evinde

olnası

Kız

gerekir,

do~il.

!kincisi, zn ten rr:e.hkornclorco izin vE:Crilne durumu olan o
kadınla. ra verr.ıiş

nG.tla

iştigal

olan k2nunlnr ncvcuttur. Ynni, bir

et:.wsi veyahut tn bir rK,slekte

lmd.ının

çclışı~ası,

bir

hiç bir

hatkı
s~
zm:ıan

bC.!;'(:lı

kendi arzusurw.

olı~~wını

ll') -

kPdının

öyle zan'1nln.r olur >:i, bir

c~

l:cbul

1

ilc eel~ bir durun dor;il. Çtinkü,

bir m:.'Jlel-;t::-t

çnlı'}FG.sı

ıüle

70 •e

birlisir:.i ;yıl;.a.cal-:: dururJ~.ı k2dc;r ~~elir. Hutt;n. lmdınLı.rının ~ 1•
nı

otı..ır

çok yuvalar
O

serbcstçı:;

yr:znr olns;;ran ülbmizclc lJöyL; bir h:.;J:

bal:ırıdtm

yıkılnbilir

bu H.:i nndcle

o

lmnlnrın

örncl~lcri

t·mınır:.w.

nonlr-:b;tir:izde

;ızeriııd(· Korıis;;ron üyelı:)ri71G

yakı

a~rnı

çol~tur.

düçüncode

def.'f:ilir·.
s~ıy:;ıylc

tırz

BA';LAl~-

edcrin.

Buyıırun

Dnyın

BUrı;:AF KJüu.çı:::ı,:ti

Durhnn Karnçalit.

(Zonguldak)- Dc;\;rli Başl:nn;

I:orıis;yon rrırorunn

ben bir oldenti

yo.pılr;,ısı

için bir

Önf~rge

sunduk. Önergcui kısncn nçıl:lnynyıu.
1326 tarihli bir
ölçüde

p<ıd işrı.h ferc.ırmıyl,;

sınırlandın.l:ns tır.

Zoııvulda.J-;:

r{ülı:iyet

ikti s ab ı

ilinde çol\: 1:üçülc de

ÖnC:r.ıli

olr~nLla

beraber kısnen Knstrnonu ilinin Cide böl-Linünde bur:;ün zm1~n nf)Hnyle
il~tisap hcncı' he:r.wn iı-_oJ:unsJ.z }ı,-18 gr-;lr."!ü)tiro
bnşlnnıQ

olanak
oş i

zily0tli~in isp~tı

kalrıedı.

:Siz

tli ı~ ilk;;sir!c

:ı_)2fı

ny;:ırı

den bir:Lsi de c:;itljJ,
göri_::yoruz. Bunun

~crokiyor.

tnrilıli

oldıJ•'"un<'

ÇJ-~::::rıl!.ın.sı

Buna dn

şahadet

y5ntinden

P""diışalı formmını Amı;y-Gsanın

bu

r;örü:,roruz.

Çünl;:ü, 13:E6'dG.:rc ovvel

DeuoLro.til:lF~in

r~örr·,

biz bu

o.nn ni t• liklerin-

fcrr.mnı

nnti

için Konisyon r··pcrunn ek

dc:r:ol~rntik

yarılunsını

arz ve teklif ccl:i;yoruz.
Bl1L1:Jü:-~ Th:.:.rur-un Srı.yın

A~~'DEI

n:::E.. (İs:.Jnjıht_ıl )-

Aytcn DiL o
Vere;i r:ıovzcLctı ile Iiedeni h.".nun h'l'Lüm-

lr:ri ~ırasıncJr~ bazı çclü,;l~ilür oldi.ır;u lGınısırı(-: nyır;;. ~Jyr:;uLum dr, bu
şc,kildcc',ir. En 2i~yh·~rcc\;:"'i:ı husus I··;clcni Knnunl:ı ı:ıı lv:.llcr1ilir, yoksa

Verr:<;i Knnunu j_le ni h:tllcdilir, onu
rine

Yönetin Kurulw.1uzun toJ.;:di-

bır<'tıyorur:ı.

Mesela
ken

Sayın

şu:

bcyann<:ıır,nin

Ç~lışnn ver~iyc

,_üı.-_

:ı:-ois:i

tohi bir

t:ırnYı.rıcJ.nn

kadın

ir:zrı.l::-:.nrnsı

gelirini bildirirr:ı._,sel<

si bir ;yerde

- 120 kadının

kişili]ç

özgürlük ve

Öte yandan Iuedoni Kanunda
kabul edil:Jesine

b.-ı.r:::;ı

bir çclis,Li

rejirıi

esas tutulnral:

f'ltÜ

ayrılı"'·ı rejini esas oları:ı.l~

Verf!:i beyannmüssi.nde

lirini:rı, birleştirilerek
C"ırasındn

tec::ı.vüzdiii.r.

hr:Jdann

Bu hususun dn

ynr~trınktndır,

kocanın

ve

tutulrmsı r:ır}selesi

ver1<iye tnbi

halh:dilr:ı<;si

b.ı.dının

~erelctiK.;i

r:ıH.l

ge-

iki lw.nun

ayrılıl'i;ı

k:mısındn;yıro..

Sayr,ılarırün.
BAŞEAN- Başlm

~iir:tdi

söz isteyen vnr

mı?

.• Yol;:.

iki tnkrir vo.r. Birisi Burhan Karaçelik

t'lkriri, 1326 tarihli
ZonguldRl{ vo
zarw.n as ını ile

paiilişah
kısnen

fern:mımı.

Kastmwnu illerinde

iktisabını büyül~

ölçüde

padişah fernanı Ana~rasm.nın eşi tlil·~
Eşitlik

ilkesi,

ilişl:in.

oldu?f,una göre, bu ferr:t<::n anti

olmtuyoruı:ı.

r.;ayrirıenkullerin

kısı tlo.yarı

ilLesine

do~okrntikli~in

Bunu

nrkadasınızın

1326 tarihli

açıl:ça ayh:ırıdır.

niteliklerinden

başlıcası

dcıwlcrati1:tir.

f'ozi tif hukuku":uzdr.n 1326

hı.rihli

padişah fornanının

çıka-

rılnasının Özel Hulmhı. İliş1':"en Ynsnlar Lonisyonu raporuna el:lenrae-

sini arz ve

t~klif

uderir:ı.

Saygılarımla.

BA:,J:AH- Korüsyon bun.

(İstanbul)-

DiM:er tcJcrir de olmnsun, görür.;üui.izü

BAf;,I:Jü- Di[;or tn1:riri

5917

katılıyor

Burhan Karcı.çelik.
Zonr;uldnk
mu? .•

sayılı Knnımun

açıklayalım.

oJ~utu:yorurı.

yürürlükten

kn.ldırılf'l.asının d:üıi

yon raporuno. el:lenr,wsini öneriyorun.
Turhnn Özgüner

ediyorur.ı.

Komis-

- 121
kadının

KOb:SYON ADIHt, AYDIJf AYBAY (!stanbul)- Efendin, evli
daşırnda

çalışmasının kocasının

ratik ve

eşi tl ik

ayl:ırı

ilkesine

yor. Binaenaleyh, bu hüknün
gımızı

oldutı;u

hükmünün antidemokısrar

hususunda konisyan

edi-

deFoiştirilmesi gere1cti~i kanısını taşıdı

tekrar ediyoruz.
adı bnkır.J.ından

Soy

bir küçülc

aslında

gerekiyor. !Jiedeni JoEanun
mnsını

olması

iznine tabi

anlnş:r:ıazlık ·v-ırr,
kndının kızlık

evli

Meden~

engelleyici bir hükün ihtiva etmiyor.

kocasının

adını

soy

taşır,

bunu

soy

belirtnelı:

adını

taşı

da

kadın

Kanuna göre

bazı

hülmü var. Fakat bu hüküm özellikle

nüfus memurllı.arı tarafından yanlış telakki ediliyor tat.bikattR. Böyle
yerleşik

bir gelenek de yok !sviçra'da olduf,u gibi, yahut Fransa'da
düşünerek

oldugu gibi. Biz bunu
kadının kızlık

soy

adını

madde hükmü ...

Eğer

soy

adını

yapıldı,

hanımın

olduğu

Şir:ıdi,

Teşeklcür

kadın

ol ur da,

dersek o

dokundui";u nolctn ise

evli

hayır

zarıan

buna

sorun

kor:ıisyonda

rağmen kızlık
kalmıyor.

müzakere konusu

ve ekonor.ük yı=wnlar konisyanunu ilgilendi-

mütnlca

ZonguldRl~

hususları

r<ıp orur:mzda;

engeller nitelikte gözüken 153 ncü

değişikliği

fakat bunun nal i

ren bir konu

ilgili

taşımasını

·evli

taşıyrı.bilir

Ayten

yazdıl~

i bnreyi

bu nitelikte yorumlanncaksa bu hüküm antidemokratH
yorurı

tir, diyoruz. EP; er

şu

edildi~i

durulr.ıadı,

geçildi.

fahrıiyesindeki Padişah fermanı

Havza-i

arlmdn.şırnz

için üzerinde

ile

Doğaney cevaplandıracak.

ederin.

BAŞKAiı- Buyurun sayın Dof;anay.

'

KOivl!SYON ADINA Ül !T DOGANAY (!stanbul)- Şimdi efendin, bu
Havza-i fahmiye, bu 1326 tarihli
lık tnnıyor.

Ni te kim

ki

belli gayrimenkullere

ayrıca

Bunun AnayasRdnld eşitlik ilkesiyle hiçbir alakası yok.

mevzuatımızda

lar dEl. var;

ferı:ıan

zn man

aş ımı·

örneğin vnkıf r:ıallar

değişikliklerle.

ile

knzanılannyan başkaca

gibi, yeni

Bu nedenle meseleye

tcışını7ıaz

yapılan Vakıflar

Anrı.yı:ıso.dnlci

sadece

Kanununda-

ldşi

ter'lel

122 bnkır:nndnn konulmuş

hak ve özgürlükleri

mazlar için de. yorumlama]{,
şeklinde

dn

taşınınazıarın

eşit

taşJ

ilkesini

muar.eleye tabi ol mas::.

snnıru1 do{:ı;ru değil.

anlauak
Bu

eşitlik

bulunen

bakımdan

açıdan

bu

nykırılık

Anayo.sayn

veya antidemokratil

lik biçiminde yorumlamRya imknn yok.
Kaldıki

lüyet

ynsanın

bu

hakkı bukımındo.n

kırnından

degilde,

belki
ncı

36

antidemokratik
yaklaşıma

farklı

rünmüştür.
mış

bir anlama

Bazı

bildiği

korunnası_ bakınından.

gibi, 1961

Anayasası

i-

toplumsal bir mülkiyet biçimine 1:·:·

gayrimenkullerin, her ne kadar yürürlükten
Tarır:rı Reforr:rıu Yasasında

ise de, Toprak ve

r:rıülkiyet hakkı

kavuşı;:ıuş,

meselesi birde mül-

götürebilir; o.ntidemokratilç ba--

maddedeki mülkiyctin

Oysa, yine mülkiyet de yine hepinizin
le daha

olnası

oldu~u

]{aldırıl-

gibi, üzerindek·

sınırlarıcüı:ıra

çok büyük özel mülkiyet, çok büyük

tabi

tutulabilmektedir. Hele milli r:rıenfaatların söz konusu bulundu~u böylü
kömür

havzası,

kör:ıür

sınırlamasının

ye de uygun

cevherinin

da toplun

düşecel?;i

bulundu~u,

yRrarına

olması

bir yerde

aşırı

r.ıülkiyct

bir

nedeniyle yine 36

ncı

l

madde-

kanısında korıisyonw1uz.

Bu nedenle bu
rakik

bulundu~u

ne de

forrannın

ne

eşitlik

bakımından

ilkesi

rıülkiyet hnklanın tanımını

veren 36

antidemok·

ncı maddey~

aykırı düşmedi~i kanısındayız.

!kinci soru, 5917 snyılı Yasaya. yapılmış olan i tirazıardı. Se-·
nırım daha uygulamadaki arkadaşların bu yasayı bilo.kis sevneleri lazın;

bir
lara

açıdan eleştirme
yapılmış

rırsak

olan tecavüzü koruyan bir hülrum. Eger bu

her tecavüzün ne n' i

lerin de. günlük

işlerinin

rir:ıenkule yapılacak

larca beklemek
zır
f!;ı

yerine. Çünkü, bu daha uygulanaya, özellikle

r:ıahker.wler

ne kndar

aracılığıyle

.a~ır

olduf,unu

rınl

yo.sayı kaldı

olacaktır.

düşünürseniz,

Mahkerıc-·

bir gr ·-

olan tecnvüzü defedebilmek için belki günlerce, a~

durunundrı

lmlacnktır,

zilyetlif'l;e itibar ederek

belkide senelerce. Oysa, haliha-

zhbıtn nrncılı~ı

ile,

rıülld

mür

o.rncıl:.

ifue tecavüzün def'i pratik ve evvelki.zilyedi koruynn çok uygun

b~

t-

r

- 123 çözündür. Bu nedenle 5917
mnınalctadır.

Ayten

htmının

bıiı.r y~~sa

olarak

sorusuna

Aydın

ederiı:1

bilr:ıiyorur.;

efendim.

BM;ıKAN- Teşekkür

ederiz

Burhan Karaçelik

Kor:ıisyon katılr:ııyor.

LUT?.ELN

bey cevap verdi ni

konuşulrıuş.

Teşeklrur

yorurı.

koruyucu

görüşündedir.

~aten

Çir:ıG_i

Komisyonumuz antidemokratik bu

ınülkiyeti

Pr'Jtik nülaho.zc:ilnrln

kaldırılnaması

ama mosele

sayılı YRsayı

Klı.RAÇELİK

E'1.sıY'".J.. N-

Geri

sayın

Ümit Do/tr-mny.

arkadaşırnn

alıyor

(Zonguldak)-

önergesini oyunuza sunu-

nusunuz

snyın

Karaçelik?

Hayır.
(Anlaşılmı.dı

Oyunuza sunuyorun. Kabul edenler •..

ses-·

leri)
Padişah Ferr:ıanı;

'i'ol:-.'nr cdeyin: 1326 tarihli
bildiP;i
ortaya

birşe-y değil,
çıktı

''~~ 1.. cnnesini

istiyor

katılrnadı,

Komisyon sözcüsü

1326 tarihli

aykırılı~~

ilkesine

hepir:ıizin

arlmdaşlarınızın açıklanaları

oldu~u.

böyle bir sorun

Anayasanın e~itlik

sinin rapora

de('~; erli

fakat

yani

snyın

nedeniyle

Padişah Fornanının
kaldırılnası

Burhan Knraçelik

gerekçelerini do

ile

tamanni-

arkadaşır:ıız.

açıkladı.

Ş~ ndi ou ·cakriri oyurıuza sunuyorur:ı. K~~l edenler ••• Kabul et
ncyenler •..

çc:~.ıı.nlukla

İl:inci

reddedilniştir.

önergeyi oylayıJ.calt,ırrı. Sayın Özgüner ısrar ediyor musu·-

nuz?
'i:Gü1;t.U ÖZGÜNER (:!çel)- Evet.

DLÇ:=-..1\ "!'I- Turhan Özrjüner arlmdG.şwız, 5917 sayılı Kanunun yürür--

lülrten
diyor

b<.l (h rJ.lm:ı.sının
5~e~

olur~k.

Korni~yon

sözcüsü

::.:u önergeyi
Çotunlukla

dnhi konisyan raporuno. eklenmesini öneriyorum,

katılnadı,

oyun-.:ıza

gerekçesini do

iıah

etti.

sunuyorun. Ko.bul edenler ... Etneyenler .• ,

reG_~adilniştir.

Konis~ron rnporunr.~

ler ••. I:L· çcL:insor oyn

o;yunuzn sunuyorun. Kabul edenler ... EtrJeyer _.

!~ırşı

O"J' çokluğuyl8 kabul odilrıiştir.

-

Efendim,
larır:nzın

var,

sonuna

onları

şi~di

12l~

g5rtiş~eler

r2porlar üzerindeki

ynldaşıyoruz.

bitti.

Çalışma

Bu r;tinde1.1 naddesiylo ilgili iki 5nerge

oku tuyorur·1.
Sayın Başl::anlıtı;a

Avrupa Sos;yal
sının

Çartına ilişkin

r\f:!af;ıdr-ı.ki

olr>cra}{

lwrar

tasarı

kcbulünü öneririz:
Avrupa Insan Ra~ları SBzle~nesi klasik insan hak ve Bzglirlükkapsanaktadır.

lerini
dc-cha

Sosy<=ü ve el:onor··ik

sorırrı hnzırl.::man

ek

protokoll<ırle

hal~

ve özgürlüklerin

sat"~lanr:1aya

korunmnsı

çnlı,;ıılrııf)tır.

Av-

rupa !ns.an Enklr~rı ve tenE:.ü özr;ürlüklcrj_ni koruma sBzle::;r:ıcsinin asıl
tnr:ır:ım.layıcısı
Şarta

1965' to yürürlür,e giren "Avrupa Sosyal

l:onusundı:t

göre ekonorük ve sosy·ü hak ve özr.;ürlül:ler
Bakanlnr Kurulu 2/3

Eonse~.ri

ço~unlutla

bulunabilneL,tcdir. Türkiye bu

~)'ırtı"dır.

Bu

Avru•'B

gerekli gördü[i;ü tnvsiyderdo

~;,•:ı.rt.:ı. lwtılnmnştır.

Genel Kurul, sonyal ve ekononik hak ve özgürlüklerin uluslarnrDsı

bu

bir

güvencn~,re

l:::ıvu,;rH'.sı

Ço.ı:ta kntılnak konusund::ı

İlhan
Küşür

Baykent

orrı;anlarını

için y<:lsann ve yi.irütne

c;erel:li

ir,lorıluri

Eleren Öztunt

Kaya Canpolat Erdof;an Bigat

yapnnya

çn[!:ırrıc:ü;tn<J.ır.

Morih Sezen
Orhan Arp;i..1dnn

Burhun haraçelik

Orhan rarlas

BA~;'j:JI.N- İleinci örıerr~eyi okutu;yoruın. ·
Sayın BaqkGnlı[i;a

üyeJ,eri
maya

arasında

drı.ir

1950 tarihli Avrupa

t~.ırnf

oldu·'~u

4

inzrılanan

"insn.n

hal~lrı.rını

Türl:iye 'nin

sözleşr:ıe"ye

ilir;kin

olarRl~

Knsıu

ı:onsoyi

ve ann hürriyetlerini };:oru-

o.şaP:ıdrı.ki

tasarısının

karar

kabu-

lünü öneririz:
Hak ve özgürlüklerin
sovunulr1'<Sı

nınnda

bireylE:crin ul umlar:ı.rr:sı hukukun

rına doğrudan

dor,ruya

başvurabilrıcsi

bugüne del: birç3rlerin lwt ve
lararı:tsı

uluslurarası

aLmda

yaptırın

ile

snt:;l:-ıdıf"f;ı

r.;üııküncl.ür.

Özf;ÜrlÜJ':h~rinin

getiren

etkin bir biçinde
denetin yolla-

Bu konuda Türl:iye,

çi:'!:w::nnesi durununda ulus-

anlnr.;.ı-::nlnrclnlü

özel hük\.inlcre

katıl-

- 125 maktan

kaçınmıştır.

mesinin

Avrupa insan

25. mo.ddosi gerçek

tanır:ııştır.

durununda da 48.

r:ıaddeye

taşırnkto.dır.

Sözleş

kişilere, Avrupa !nsan Hakları KrnGisyonu'na

başvurncı hakkını

yetkesini

korunaya diar Roma

ha}:larını

Ayrıca,

görv insnn

necburi kazn yetkisinin
Avrupa

Rnklnrı

Divanı yargılnma

25. naddcye

Türkiy<) bug-üno dek

tanınnası

ilişkin

ihtira-

zi kaydı lwldırrıanış ve !nsnn HaUharı Avrupa. Divanı mecburi kaza yetkisini ko.bul
ni korumada

etr:1eniştir.

S:ıvunr.ı.a ı:wslurinin

insan hal{ ve öze;ürlülderi-

uluslararası

::nahkeneler.do görev

yapnasının nesletı;in

mesi ve etkinliP:i yönlerinden öneni

geliş

açıktır.

Yukarda nçıl~lanan Gerekçelerle Avrupn !nsan Hcıkları Sözleşme
sinin

25. naddesinde yer alan

kişilerin Avrupa !nsan Hakları Konisyonu

na başvm'ması hakkının lmllmnlTinsını önleyen Türkiye' nin ihtirazi kaydının kaldırılr.ıası

ve !nsan Hakları Avrupa Divanı'riın r:ıecburi kaza

yetkisj_nin knbulü için Genel Kurul y<lsm,m v,:; yürütTic

organlarına

ça~rıda bulunmaktadır.

Ekrer:ı

!lhan Baykent
Müşür

Kaya Canpolat

Merih Sezen

Özkunt

Orhan Argüden

Erdo[l;an Biget

Arhan Darlas

Burhan Karaçelik
BAŞKAN- Sayın

BirlH:

Başkanı

söz istndiler, kendilerine söz

veriyorum.
BAŞKlılJ

FAllUK EPEI-

Bu önerilerio bir

Sayın Bo.şkanırı,

kısnı dalı::ı

evvel

aziz delege
Yül~s,;k

arkndaşlarım;

Lurulunuza

Yön~tim

Kurulunca takdin edilen rnporlrı.rda da yer ahııçıtı. Özellikle !nsan
Ha1dnrı

Konisyanuna ve Divana

tılarıyle

kişi

olarak nürncaat lwnusu bütün

ayrın

incelonr.ıişti.

Hatırl2naca~ı liz~rc o r~porda
ynsalarırazda bnzı

dl~r:;işi1diklerin

al{si takdirde bu yola giclildiP;i

bu yola ~itnek için evvela

r:ıutl:cıka y::ı.pılrınsı

t:ıkdirde

içap etti[;i,

birtakın nhyhcı hükürılerin

de tecelli etmesinin r'[imk-ün olduX;unu &avuncuştuk.

- 126 itib!ı.rla

Bu
londirilen
m~sini

evvelce

raporların

da

rnporlarClc:ı

ışı~ı

kararlnştırırsnnız

nltınd~

yer alan, bu
bu Bnerilerin

daha isabGtli olur

açıdan

de?;er-

de~erlendiril

zannındayım.

Bir do Yönetirı Kurulu olnro.1{ bu önerilere şu kaydın da ilrı.
edecetı;iz:

vesini is tirhan
işçi

Bw,;ün bir gBçGon

ihraç eden IJtmlcketiniz için

(-)nc~li

işçi

problemi özelli' le

bir konu

gc.lr.ür<tir •.

h;~lint.;

Hukuku Beşer Beynnnmwsind•m !nsan Halds.rı Bildirilerine kadar henen
hepsi göçmen

işç.i

nedenle mevcut
p;öçmen türünü

sorununundan d[\ha evvelki

be;;rnnn:~mr:lnrin,

Önf~Örmorıüçtir.

ai tt ir. Bu

bildirilerin hiç biri bu yepyeni bir

Bugün özellikle Strazburg' da vaki

malar milliyeti ne olursa ols1u1 göçmen
lerdeki o m.onloketin

tarihlı?re

işçilerin

VRtandnşlarının haklarına

çalış

gittikleri neolol:et-

e0i t halclara kavuçtu·-

rulmo.sı çabaları yor;unla<;ırıçtır. (Jzellikle !svoç, Norveç, Finlnndiye

vs. gibi ülkelerde p;Bçroon iş~iler mahalli seı.imlere vatandaşlar gibi
katılmaktadır.
b~yük katkıdA

sinin lüzmmnv.

Çok güçlü bir
bulunan
ilişkir

akıo

ki~ilerin

o mLnlekotin ekonomisine bu kadar

siynsal

bazı hnklnrı

da cldf: etme-

çelışrrHtlar yoF,unl<~fpnştır.

Bu itibarla, göçnon

işçil0rin

insan

haklarının

yeni kurallara

baf;la:r:ımnsı yolundald bir tenonuinin de bu önergelere il~vesi pek

isnbetli olur

zannındGyın.

Arz ederiz.
BA~1 KAI,;- Teşol:kür

eclerüı.

Önergeler lwnusundn
Şir:ıdi

başl:a

her iki önerge birbirini

bakından

BAŞLAN-· ~iir,di

düren anti de;1okr[l.til:
inzrümnıştır.

yo.salara

r:ın.ddt,sine

.. Yok.

aykırı.

Günden

dışı

aylanaya konulonaz.

pi;Ündeniniz pozitif hulmlmnuzdn
yrısc.'lo.r

varlırt;ını

sür-

vo hükünlcrdir. Türkiye bir sözleçme

Bizin Anayasn Sistcniw.izc cörc

ynnsır.

nı?

tr:.nr.u:ılıyor.

B1H DEIJEGE- Kanunun 88 nci
bir meseledir. Bu

söz isteyen var

sözlr;şnuler

iç hukuka,

i')nerr:8l>:r-de konu edilun sözln<?moler c'e Türkiye tnra-

- 127 fından iuzalo.nnıq

ve yo.snna

mış,

orıaylanr:'ısı

di~erinin

de

orp:r:.nınca

Bınılarlu yApılnnk

isteniyor.

alınn1:1sı,

bir güvenceyt::

onnylnnmış,bir

tanesi onaylan-

isteniyor. , bir ynsnl tasarruf

ynpılnası

haklarının ulusl~rnrası

ist0nen, insan

hnkların

bir dl;nokr0tikleGce sürecinde

güven-

ceye alınnnsı bizim hulmlrun asli bir r;örevidir. Bu bala:.:dan günden
dışı

oldu?<:u

hakJ<.ınd11l~i

Sayın

verilmiş t;ir.

Bru,;:knnı

Birli.k

raporunda, anti

görüşünüze Bnşk::mlıl:

deınokrn.tik

yıl:ne

ynsaLJ.ra

bu konu

yaşadıP:ı

t~·nnrnlıyor.

görüşleriyle

l~abul

Sayın D<::v1iı.t

lı

Birli1':

Başkanı

Birlik
Başkanı

:::ı.çıld :nıştır.

Kurulunun
bunun

olı::mzdan

önce

H\.r ilü öncr3e

tm;ennisiyle birlikte,
oylarınıza

Bir çekinser oya

sunu~rorum.

lmrrıı

oy çok-

Selçuki.

(:Aydın)- Snyın Baışkan;

eııdiçerüzi

dür Türkiye Barolar

g<::tirr:ıoL

dile

Birli~i

saptnnnr:sı

ve

isti;yorur". Bili:rorsunuz üç gün-

OlaGanüstü Genel Kurulunun
varlıt'i;ını

pozitif hul(ukuuuzda

ve hüküm.lcrin

Sa:;rın

Bnç;lmnıııın

etmeyenhır ..•

DAVUT SELÇUK!
Bir

Di rlilr

bu Lonuyn yer

dFı

edilniştir.

Buyurun

toplantı

vurdır.

def';erl<';tıdirilncl: ÜZ<~re

birlil:;.te

Kabul edenler •.•
lup;uyla kabul

Srtyın

Esnsen Birl:i:j:1;ir

torılnntılarında Yönetir:ı

bir m.i.icadoledir, filcirler::.rü

birbirini

raporda

j_lişli..in

!.tdaradır.

mücadelesini yapan bir bilin

k::ıtılnıyoruz.

r~;örüşl,)rini açıldarnçtır.

Dahu önceld Genel Kurul

sundut!;u r.:;porlnrd<J

ol11rak

bunlurın

bir gündem •. Halbuki biz burada

yo.pr,ıalrtu

olduı't;u

sürdüren anti deL1okratH: yasa

kaldırılnnsıdır.

Çok

geniş

kapsaL1-

b.s.zı k.:ınunlnrın bc:~zı hiilı::ü:-1lerini,

mesela ~Jıedeni Kanunun srı.dece kiqi il o ilgili olan hülzii.rıılorini, di[i;er
b:ızı

kanunların

bnzı

hükiinl( rini ele

aldık.

Çok geniç

.t\.ongronin sonucundn çok dar ç<orçevcüi bir sor.uca
ridv Tiirldyo Barolnr birlif,inin
leyecek

nit~lik

çrı.lışnslnrını

lmpsmüı

ul:-u}C".ca(l:ız.

bir

Bu, ilc-

gölgelE.;yecek ve engel-

arz edebilir.

A;ı:c1:adni?lr-,rın

oldur-unu :ı: öncrr;e bu

hahni Magat ve

Hns~:m B~sri

ihti,.:ı·üi bnrtnrcıf ~~der

Bey' le beraber

ni telil::te oldu':;u

vermiş

düşünce-

- 128 siyle

verilmiş

dikkate
ve

bnkıT1dan

bir önerge idi. Bu

alınması s1.ırı:;tiyle vare.caf:ımız

bunları basacağımız

bu

önorf'_:eıün oylanr.ınsı

sonuçta,

çıkarnca[i;ır.ıız

veya

teblitı:de

zaman Yönetim Kurulunun elinden geçerken

bazı

ilA.velerin ve çılmrtılrınların gunel olarak yapılnası konusunun ele
alınmasında

odi~roruz.

fayda mülo.hazc-::.

hntırlatnak

Bu hususu tekrar

istiyoruıcı.

BAQh.ANkapanm·ıyor.

Sayın

Dnvut Selçuld,

Dirli~inin,

Bizim Türkiye Brrrolar

sız hukukçularının

şunu a~z

ecleyirı;

bu konu burada

yani ülkemizin tüm.

batı;ıro

örgütü olarak Türkiye Barolar Birli~inin görevi,
kapanmıyor.

bu konuda devam edecektir. Burada

Bu çoJ.c güçli.i bir

adımdır.

:çlu devam edecektir.
tartı~ıldı.

Çiwdi sizin takririnize gelince: Bu daha önce
Sayın

Birlik

Başkanı

sizin takririnize paralel

snyılnnayacaJ:::,

aynı

deRerde bir takrir verdi. İki takriri Başkanlık Divanı olarak de~er
lendirdik ve ilk önce

Sayın

Birlilr

Başkanının

önergeyle sizin sözünü ()ttir;iniz nolctnlar

Burr:~da nlınan

kararlar.
aldıt'-ı

Kurulun~n

ilkeler

ll)rla daha dn

baj:!;llfl.Yıcı

ele

nlıno.cc.lç.

ilkeler

genişletilebilir.

açıktır.

o;yladık.

belirle ölçülerde

Sınırlı det:ı;ildir

yalnız bo.r.;layıcıdır.

Onu yü

Yani,

cönüş

vazgeçilr:ıez

yolu

burada

alınan

Genel Kurulun
çnlışma

adınlar atılrııştır

kapalıdır;

~sek dikkrı.tlerinize

O

oldu. Bu lwbul edi-

niteliktedir. Pakat bu bidnyetteki

ileriye dönük olRro.k, goriyü
çalışmalar

çözülmüş

tasarılarda çelişkiler

len metinlerde, raporlarda,
Birlik YöDetin

önergesini

fak8.t ileriye dönük

sunuyorut'l.

DAVUT SELÇUK! (Aydın)- Sayın Bnşkan, rıüsaade ederseniz bir
lconuyu bir cümle olarak ifade edeyim.
tebli€1;

hazırladılar.

Alihanışlar

Arkadaşların

Toblii1;de bu konuyu

ise ileriye dönük

c:ıle

çalışnaların

aldılar

zannediyorun ki bir
mı

bilmiyorum.

devan odecef!;i konusu

tebli~i

mize bir cür:ıle olarak ilave edilsin.
BAŞKAN-

Olabilir.

i,)Lıdi

Bildiri Kor'lisyonunun

bittiyse Bildiri Konisyanunu davet edecef'Çin

çalışnaları

Komisyonmasnsına

ve m.etni
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burada

okuyaca~ız,

Şir.ıdi

tartışacaF,ız,

alınabilir.

tanarnıanıyor

maddesi

hazırladı nı?

Bildiri Kor.üsyonu bildiriyi
Sayın

o da ele

scl~izinci

gündemimizin

Buyurun

~

bildiriyle,

••

Orhan Barlas.

ORHAN BAHLAS (!stanbul)- Günden dışı bir noktayı arz etr.ıek
isteriQ gerek

sayGıde~~r

Az önce
defa

Öf:1'rendi~iL1

sonunda bir

Sayın

Burhan Karaç•:lik

yalnız

de~erli

arkadaşının

olı':la.:ır:ı;ı

arkadaçlarım

özüyle deF,il,

yapılış

fernrmın

demokratilc ol ur veya olnaz. Bir

, gerek Yüce Genel Kurula.
önerisiyle ilk

Say1ndnf;er Do!J;anay'

anti denokratH.:

bir hal oldu. Oysa, tüm
ki, bir yasa

oylandı.

bir lwnu

fernanın

Eaşkanlı~ına

Divan

ın açıklanaları

sonucuna

vardık

gibi

benden çok iyi bilirler

tarzıyle

ve biçimiyle de

douokratik oldui1;u p:ibi bir

k;1re.ra Genel Kurulun k:ırar vermesinin do~ru olup olr:ıadı~ını, bende
böyle bir lmçku

uyandıP;ını

saygıdeP;cr Divanın

r:ıahiyetinde

BAi;IGiN- Temenni

takdirlerine arz ederin.

ni efendim? ••

ORHAN B.ARLAS (!stanbul)- Hayır, bu bir hu}:uk sorunu. Fernan
taşırsa taşısın,

özünde ne kadar -demokratik anaçlar

nihayet fernan.

!yi bildi(:iı-:ı bir konu det!;il. Benden iyi bilen arl~adn<;larım açıklarlar
sa, herhangi bir

ferrrıanın

Buyurun
BAÇıLAIT

akader:ıilc

Say'ın

inandırırlarsa

duyarım.

bundar çok büyük sevinç
BAf,;K.AN- Bu

demokratik olabilecef::f;ine

bir konudur.

Birlik

Başk<nı.

:B'AI/1JK ERE1VJ- Ufak bir hususu

hatırlatmnk

istiyorur.1.

Biliyorsunuz sizlere dnhc.. evvel tal:din etti!'f;iniz raporlardR
Osmanlı
sı

döneminden kalan kanun ve

ve yerlerine konulaca}{

kanun önerisinde
her halde o

rıotinlerin

bulunr:ıuştuk.

çalışma

ditı;er metıiınlerin

Sayın

de

hnzırlanmnsı

K2rnçelik

BAÇKAN- Buyurun

Sayın

hususunda bir

nrkndaşırnn

çerçevesi içerisinde nnzara
Burhan Karaçelik.

lmldırılr.m

ortadan

bu dilekleri

alınabilir.
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BURHAN
1974

yılında Başbakanlı~a

Başkanının açıkladıkları
fermanının

Birlik Yönetim Kurulunun

sunduru bu konuda bir
tasarıda

gibi, o

tasarı vardır.

bu 1326 tarihli

da Anayasaya ve demokratik kurallara

aykırı

Sayın

pad~şah

oldu~u,

kaldı

rılnası gerekti~i belirtilniştir •

. Arz ederim.
Komisyon bunu

BA~KAN-

ölçüleri

~6r::')kre.tik-anti der:ıokrntilc

içinde inceledi; ama bir de icaplara uygun olup

olnnmo.sı,

tarihe nazaran Türk toplurmndaki

yeniden bu konunun

ele

alınması

Yönetin

de[1;işiklil~ler,

gerekçelerle bu

~ibi

.t... urulu Sayın Başkanının

Yasanın

da

açıtladıP;ı
lmrarı

her an yapabilir. Yani, Genel Kurul
içinde tetkik

O ölç-liye göre

etrıişti.r.

kaldırıl~ası

çılmrıldı(f;ı

çalışmalarını

esaslar çerçevesinde

bunu

engelleı:ıiyor.

burcıdcı. düşüncesini

Bir ölçü ·

ortayai:koy-

OU§tur. HHr an Yönetin Kurulu bu konuyu ole alabilir.
Buyurun
MERİH

Sayın

r:Ierih Sezen.

SEZEJ.\T (!stanbul)- Bildiri Komisyonu
Sanırım

ve daktilo edilmektedir.
miş

yazısını ruuıırlarıış

ki 15-20 dakika arn verilirse

bitiriı

olacaktır.

BAŞKAN-

Elde bulunan nüsvette kÔ.g;ıttan okunabilir rapor.

Sayın del~geler,

esasen Seleneklorimize uygun olarak,son

derece yerinde ve güzel geleneklerinize uygun olarale

Sayın

Başkanıtuz

ni teli(l:in(:edir,

resmen

konuşma yapacaktır,

bir

kapatmadık;

Buyurun

ama bu arnda

konuşmasını yapacaktır.

Sayın Başlwnır:ı,

yapaca~ım kısa konuşmayı

dnha ibabetli
diye

kapanış

Sayın Başkan.

BAÇIJU\f FA:RUK ERUJ1Bu

kapanış konuşması

Birlik

olacalttı;

ama

arcı.daki

aziz delege

çalışnaların
fasılndnn

arkadaşlarım;

sonunda yapnam belki

fo.ydalanmal: da iyi olacal

düşi.indük.

Yönetim
ayrıca

zapta da

.t
Kurulurıuı
alındn.

tam kadrosuyle bütün

Kısa

görüşneleri

takip etti.-

bir süre sonra zaptedilen fikirler de
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dahil,

notlar da csns tutularak Gçmel Kuruluouzun gerçek
UY[~un

maaç ve iradesine en

bir

çalışr:ıa

içorif?inde çok

yakın

bir dönem-

de bizleri görebileceksiniz.
Yönctirı

Kurulu isteklerinizin ruhuna
o.yrılnayncalctır.

lardan hiç bir zanan
dı

asıl

ki,

kavramış

açıklaı:ıalar yapıl-

O kadar güzel

bugün pek

açık

uygun taso.rruf-_

şekilde

bir

bizler

durur:ıdayız.

Bu itibnrln,
dışında

oldut~unu

iradenin ne

tnı::mrtıyle

davranr:wrnz

çelişkiler

olanatı;ını

arkadaşın

hususunda hiç bir
düşünmemesini

hiç

bilhnssa

yetkimiz

açıklacak

istiyorurı.

Bütündelege

arkadaşl2.rınıza Yönetirı

Kurulu olarak sonsuz

[

teşekkiirlerir:ıizi arz ederiz. Uç bütün gününüzü bu işe' hnsret:cıek lütfun-.
ortaklaşa

da bulundunuz." Gerçekten

ditf,ini Yüksek Kurul bir lwre dnha

1meğin

ne kadar yüce ürünler ver-

lwnı tladı.

Buruya geldif:üıizden i tibaren şu ana kadar !stanbul Barosu
yöneticilerinin

bizler~

unutarnnyaaae;ız.

Özellikle Genel Kuruluı:ıuzda gün geçtil:Çe peleleşen bir

konuya. veya bir

gözlerıo

Birbirine
li biçinde ortaya
tartışunsını

gösterdi~i yakın,

işaret

karşıt
atıldı

yapnbilecek

sıcak

etnektcn kendini

ilgiyi hiç bir zaman

ı:ı.lamıyorum.

fikirler de o kadar seviyeli, o kadar itidalki, Genel Kurul gerçekten en üst düzeyde fikir
dururıdn

şüphesiz Sayın Başbmırıızın

ı:;österdi.

Bunda

idı:ı.resindeld

büyük

olduP:;unu bir kere dahn

Genel Kurulunuzu sevk ve

olgun dirnyetinin de pc-~yı pek büyüktür. İstanbul Barosu Yöneticilerine
ve Snyın Başkanımıza peleçok teşekl:ür eduriz, sa(;i;olun. (Alkışlar)
BAÇKAN-

Sayın

dt: logeler;

Snyın

Birlik

B:uşkanının şahsır:ı

hak-

kındnki iltifatkar sözlerine karşı bi rm~ do. muhc'ıbiyet duyarc.ıl: teşekkür

ediyorum.
Biz !stanbul Barosu
ıaroa

olaraiı::

büyük ltonulcsevorlil: gördük. O

kadaşlarırnızın

kentlerinde

di/Ser lcentlerdG
konukseverliı";e

ynptıj'1;ırıız,

gördüf,1i:ıüz

y11pılan toplantı
erişebildikse

ar-

konulcseverliQ;e biraz

.ı

-~.
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olnu~tur,

Kusurlnr

orgnniznsyo;-,da nnatörüz. O
arkadaşl:!rırıa

delego
etr.ıek

~utlu nddodeco~iz.

kendimizi çok

.

zorluklar gösteriyordu.
uygulanıyordu.

Bu

bakındnn kusurlnrır:ıız

Genel Kurul

E:msıi'da

istiyorun.

bunun için özür dilerin. Birçok konularda,

bu

BirtPl:ır:ı soruıllnr vardı.

korıul~ırın ve
sanıyarurt

sıylE'

r.ıürılcün

uyarılarıyle

daşlarıwa

göstE_:rdHcleri

don ötürü

teşel:kürlerir2.i

söylüyorurı,

ndına teşekkür

ki siz clor;erli

yönlerdon

!lk defa bir

çılcan sorunların

ort;c;ya

çözünü

bizir:ı

tür:ı

nrlw-

yrırdınLırındo.n, hoşgörülerin-·

ve b :ize

şükrnnlnrır.ı.ı sunr.ıal:

ve

yönteı;ı

o.rkadaşlarımın müsaw:ıha-

olnbilni:;tir. Biz Divnn olurale

ar;lnyış tnn

Yine Gnnül Kurul
li~ir:ıln

oln.rat ve Di van

Ben bilho.ssn

çr-ı.lış:,trılr'rın idı..-..resi birt::ı.l~uı

dirayetirüzlo de(;il,
,

Bnşknnı

oln.uştur.

Bar;;l:1mı s.ıfntıyle

isti;yorun.

Genel Kurulun tüm içten-

belkii dünya hulmk tarihinde

s:::ı.ygıyle

n.nılacal:

büyük bir görov ifa ettif;i, tarihl bir göre:v yn.ptır;ı kamwtindeyirı.
Türk

huku}:çularını

onurunu,
yönü

avulu:tlık

tensil eden yüce bir heyet, Türk

T'leslef'dnin onurunu yücel trıişlerdir ve

bakınından mesle(;irıizin

insancıl

r:ıesle(';inizin

yönünü

hukukçulo.rının

bütün üli;:e

kmmoyundı:..

koynuşlnrdır

ortaya

insancıl

vo dünya

knmiıoyunda

ve bu görev gerçek-

ton çok öner:ıli bo;yutlara ulnşacaLtır. Önünüzdeki günlerde bu çnlışnalnrın

ürünlerini

çalıGnn.lar
ceğ;i

görccetı;iz

uluslnrnro.sı

lcırınızın

Bunlar

denr~e

ürünlerinin

pozi t1f hulmlru

frılw t

uzun vadeli

Türkiye' nin içinde buluddul't,u iç

içindeki

y•:~ri

hrü:ı::ı.ındo.n

biz1T1 bu

k·ısn z.amınd.:~ olınacn.g;ı l:anantindeyiı::.

dorı.okratH:lGşecoktir;

ane> bu soyut lnwrnnlnr

sonu t olarak söyL:yocnt,ini z hulmk buc;ünkü
etti11;iııiz

esrısında

p:;ibi f:ÇÖzül:e bilir, yahut tn hedeflerin uzun vadeli olabil e-

f?Oklinde gözi.ilwbilj_r;

lar ve

smııyorurı.

hc-ıJ;:sız

ve

insanların

inso.nca

c

çalıçrıa-

Türk
dışında

rı.dn.lotsiz ıliespit

düzonin tutucusu oln::wncnk, aksine hukuk, bu düzen1n

mosinde ülkeDizdeki

şart-

y~~nnti koşullarına

dep;iş-

hnk ve öz-

gürlüklere knvuşnnsındrı. etken olC>cQl~tır ve Yiice Genel Kurulun

çc.lışr.w..t

- 133 ları

bu konuda

Başkanlık

başlı

bn~ın~

Di van ı ol nrnl~

bir etken nitoli(indadir. Ben sizlere

toşr;U:ürlc:rini,

rünniJtlcriıü

sunuyoruı:ı..

!stanbul Barosu Br$kanı ~ıfatıyle do bizi onurlandırdınız, şerof verdiniz istanbul Bnrosunn, onun için de şükrnrl11rırn arz edorin. (Alkışln.r)
Efendin, bildiri

hnzırlannıştır.

Çindi Bildiri Konisyonu

adı

na sayın Uı:ı.i t Doğnnay nrl:n.dn.şınız bildiriyi okuyacnklr,rdır.
BİLDİRİ KOl:!SYONlJ li.DINA üH:::T DOGANAY (İstnnb-c l )- " Türkiye

Barolar Birli~i Olağnnüstü Genel Kurulunun Konuoyuna, :ılınan kararlarla ilgili açıklaonsı:
Toplununuzun çnlıçrıa ve yaşan lwşullarındn de' "Qokratikleşne sürecine girdiğini, son yıllarda artan baskı ve engellerLn bu süreci hız
landırdı~ını açıkca

gören, çok partili hnyata geçilnesine karşın yasa- ,
larınızda ve hatta Anayasanızda dn cmtidenokrntik, ter:.:ü hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı insan hakları sözleşuolerine, denokratik hak ve özJ

gürlüklerin koruımasını anaçlayo.n hukukun üstünlü(;üne a.ylnrı hüküm.lerirr
oldu~unu saptn.yan, bunu deno~~rntil~leşne süreci için b"l'JÜk bir tehlike
sayan Türkiye barolar birlif,i, hukukurmzda varlığını s'.irdüren bu ni telilcteki antiderıokratik yo.sa ve hül~ünlerin belirlenr:ıesi anacıyle ı 7-1819 Haziran günlerinde İstanbul' da yaptıp:ı olnf;anüst~i toplantısında aşa
(!:ıdaki kararları nldı~~ını lwnuoyuna duyurur.
I- 1961 Anny,::ı.sasında çe ::şi tl i tnrihlerde narncü olrı;'!yan koşul
larda yapılan de~i~ikliklerlc terel hak ve özgürlill:lerin kısıtlandıgın~
gören Türkiye Barolar L>irlifl;i, topluL:ımuzun fielişr.esin.L engelleyen geriye dönüş ni telit';indeki bu clet:işiklildere lmrşı çıkrnş olr:ıakln birlikte bunun ötesinde J~nnyns~mın tm,ol he:~k ve özgürlüklere güvence saglaya-.
cak biçimde yeniden de~iştirilrnesine karar verniştir.
II- T.~.B.Türk Ceza Kanunu ve Ceza Yargılana Jsulü Kanununda
bulunan antidonokratiL hül:ünleri strpto.nış ve özellikle insan h[tysiyeti;;
baçt[t idnn coznsı olnal: ü::oor:ı örgütlenme ve
düşünce özgürlüC;ünü yasaklıyan hükünlerin kaldırılrıası, ceza infazının
insan haysiyetini zedelonoyocek biçinde yerine getirilıesi, savunnasız
le

bagdaşmayan hükür:ılerin

yargılana yap~_lY.Jannsı,

savum:ın~:rı

kısıtlayıcı

ı

hüküıılori.ı J:o.ldırılrıası,

siyasi organlnrın r:whkcnelcrin l:uruluşuno. ve görevlerj ~-ıe değinen antidemokratik yetkilerinin kaldırılnası için çalışnnlnr yıpılmasına karar
verr:ı.iştir.

l

III- ÇalJŞDn ve sosyal güvenlikle il~ili yasrı :_arın, !ş Kanunu~.
Sendiknlar Kanunu, Toplu Sözle:,>no, grov ve Lohı.v~ Kanu ıu, Sosyal Sigar-
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Tüm çalışanlnrın çalışma ve yaşana ko-şullarını düzenleyen bu
yasalar 1961 Anayasasının deuokratik anlayışına aykırı oldu(!;u gibi, bu
konudaki uluslararası sözleşnelere de aykırıdır. Bu nedenle yasale.rdald.
çalışanların örgütlennesini engelleyici, toplu hak aranalarını kısıtla
yıcı . hükürnlerin kaldırılnası, çalışanlara grevli, toplu sözleşme ve
sendikalaşua haklarının saf:!:lanr.ıası ve referandum hakkının verilmesi, ça
lışanların sosyal sigorta kanununda köklü de~işiklikler yapılarak yönetiminin demokratikleştirilnesi kabul ediluiştir.
IV- !dare hukukuna ilişkin Sıkıyönetin, İl !daresi, Belediyeler, Köy, Pasaport, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunlariyle di~er
idari yasalarla idareye tanınan, tenel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı
ve idareye takdir hakkı veren hiikümlerin, can ve mal güvenli~i~i zedeleyen esasların yürürlükten kaldırılması ve bunların yargı organlarının
güvencesine bağlanması, atanmış idarecilerin seçilmiş mahalli organlar·
_ üzerindeld geniş vesayet hakkının kaldırılması ilkesini benimseyen
T.B.B. bu alanda gereldi değişikliklerin yapılmasına, e~itim ve öğretirr
özgürlüğüne fırsat eşitli[:!;ini zedeleyen ve kısıtlayan yasalar hükümleri
nin yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir.
V- T.B.B. Genel Kurulu ekonomik ve mali yasaların Anayasanın
sosyal hukuk devleti ilkesine ve ekonomik ve sosyal hayatın adaletli
tam çalışması, herlee s için insanlık haysiyetine yaraşır bir. yaşayış
seviyesine uygun düzenlenmesi esaslarına göre yeniden gözden geçirilmesi gere~ini kabul ederek devletin ekenomik ve sosyal amaçlarına ulaş
ma ödevlerini, ekonomik gelişme ile mali kaynakların yeterliliğine baglamak yerinde görülmemiştir.
Kamu kesimi dışında kalan bankacılığın aile veya kişi bankacı
lı~ı durumuna dönüşerek, kredilerin belirli kişilere aktarılması olana~
veren Barucalar Kanununun 38 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,
devlet ithalat ve inşaatının aracısız yapılması için gerekli yasal düzenlemeler getirilmesine; yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun, memleketj
ekonomik kalkınmasına katkı ölçüsü esas alınarak yeniden düzenlenmesine; Enerji ve Doğal kaynakların devletçe işletilmesi gerektiğine karar
vermiştir.

VI- Özel Hukuka ilişkin kanunlardc; temel hak ve özgürlülüeri
kısıtlayan ve eşitlik ilkesine aykırı düşen hükümlerin bulundut,unu saptayan T.B.B. özellikle hied(mi Kanundaki eş ler ve çocuklar arasında eşit
sizlik yaratan, Dernekler Kanunundaki kişilerin dernek kurma ve üye olma haklarını kısıtlayan, 903 sayılı yasadaki bazı valaflara ayrıcalık
tanıyan hükümleri antidemokratik bularak bu hükümlerin değiştirilmesinj
kabul etmiştir.
·ir rf"i
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kabul eden T.B.B. Basın ve TRT Yasaları ile ilgili di~er yasalardaki
antidemokratik hükümlerin kaldırılmasına ve kurumların demokratik işlo
yişe kavuşturulması için yasal düzenıemelerin yapılmasına, fikir özgürlüğünün sağlanmasına lcarar vermiştir.
VIII- Türkiye'nin taraf oldu~u 1950 Tarihli Avrupa !nsan Hakları Söz1eşmesinde yeralan, kişilerin uluslararası insan ~akları ve
yargı mercilerine başvurma haklarının sağlanması, Avrupa !nsan Haklar:L
Sözleşmesine ek olarak kabul edilen Avrupa Sosyal Şartına, Türkiye'nin
katılması için yasama ve yürütme organına ça~rıda bulunulmasına karar
verilmiştir.

IX-· T.B.B. Genel Kurulunda
Kurulunca kabul edilen ilkeler esas

alınan kararların

T.B.B. Yönetim

alınarak gerçekleştirilmesine kar~~

verilmiştir.

T.B.B. Olaganüstü Genel Kurul
Başkanı

Av. Orhan APAYDIN"
F:\ŞKAN- Buyurun sayın Ayten Dik.
AYT3N DİK (!stanbul)- Efendim, çok çok teşekkür ederiz. Sadec~
ben bir noktaya temas etmek istiyorum. "Kanunların kaldırılmasına ..• "gr
nellilde bu tabir kullanılıyor cümlenin ortası:r,ıda ve sonunda. "Kanunla
rın kaldırılmasına karar verilmiştir" değil de, bana kalsa "Kanunların
kaldırılmrisı gerektif:!;ine karar verilmiştir." Çünkü kaldırmak yetkisi b:i
ze ait dc:f;il. Gerekti~ine ancak karar verebiliriz biz.
BAÇKAN- Birde sayın Dofi;anay, başlangıçta"Türkiye Barolar Birliği" deyL::i var. Onun " Türlüye Barolar Birli(:ti Genel Kurulu" diye de11;iştirmel~ gerekecek zannediyorum?
ÜM!T DOGANAY (!stanb-..ıl)- Evet, onu düzeltelim efendim.
~)ayın meslektaşım Ayten Dik'in ikazına gelince, bazı yerde
"Kaldırılması için çalışmalar yapılmasına" denilmiş, birkaç yerde sizir
dediğiniz 3ibi kalmış. Onu da düzeltelim.
BA~.JKAN- Sayın Ayten Dik' in görüşüne göre, sayın Genel Kurul cJ.ı
bunu onaylıyor sanıyorum, düzel tme yapılır. Birde"Türkiye Barolar Bir·lğği GenGl Kurulu" denecek.
B.:u,;ka var mı efendim?
CI:i\·JtLETT!N GtiÇDmrtR (Gaziantep)- Sayın Başkanım, başlangıçta
"-Baskı ve c:nf5elleme" deniyor. Burada baskının ben geliş noktasını anlayamadıt;J._c_ı ~~-çin, o " baskı" sözcüğünün kaldırılmasını arzediyorum. Ba
kı neredeJ c,eliyor? .. Engellerneyi anlıyorum, ama baskıyı kim yapıyor?.
':·ülliiAN ÖZGÜNER (Mersin)- Baskıyı "terör" diye değiştirelim.
"Baskı V8 te:ı:-ör" diye ekleyelim •.•

,..
- ~35 Blı.ŞKJu:,_ Cemalettin' Güçdemir arkadaşımız "baslcı" deyiminin kaldırılmasını, Turhan Özgünor arkadaşımız da "baskı ve terör" şeklinde
olmasını

toklif ediyor.

Çindi, "baskı" sözcüğünün kaldırılması yolunda sayın Cemalettin Güçdemir arkad~şımızın önerisini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.
Etmeyenler ... Kabul edilmemiştir.
1\fEB!L VAilliY (!stanbul)- Müsaade eder misiniz? 2 nci maddede
yer alan "örgütlenme ve düşünce özgürlüg;ünü yasaklayan hükümler" diye
genel bir tabir geçiyor. Herhalde bundan kasıt özellikle Ceza Kanununu
141 ve 142 nci maddeleri. Bunun tasrih edilmesinde yarar var. Çünkü bu
slogan haliL~ gelmiştir Birliğimizin. Onun için oraya özellikle 141 ve
142 denmesinde yarar var.
B:~ÇEJü:r- f,)imdl Turhan Özgüner arkadaşımız ın terör ..•
TU::?Jiiı..1 ~-

ÖZGtJNER (IJersin)- Sayın Başkan, kısa da sayılmaz, ama
2,5 soneli}· bi.:ı_· il:cidarın, bir siyasal topluluk diyelim, dört başltı bi
topluluk, 200'ü aşkın talebe öldürülmesine sebep oldu veya öldürdü.
3 bine ynl:ın tt~ ı. co() yaralandı, yüzlerce talebe hapishane köşelerinde
hala ve okur:ı::ı. ol::ı.no.ı'(;ı l:almadı. Dün bir doçent öldürüldü. Böylesine bir
geçmiş kötü c<,önr:ni "haskı" diye isimlendirrnek yeterli değil. "Baskı
ve terör" donek lÔ~:ı::ıdır.
l~i\~:L\l:-- "Terör" sözcüğünün ilavesini istiyor arkadaşımız. Bun
oyunuza s--_ınuyorum. Kabul edenler ••• Etmeyenler ..• Özür dilerim iyi sayamadık.

:)irııdt

ve terör" şeklinde olmasını
Bunu lwbul edenler •.. 19. Kabul etmeyenler •.. Çoğunlukla lce.bul edilmi:'; tir. CAlkışlar)
Üli!T I~.G.tW:L,."I (İstanbul)- O zaman cümle şöyle oluyor. " ... sor
yıllarda or~qn baskı, terör ve engellerin ... "
ç,\ÇK!UT- Çimdi sayın Nebil Varuy'un bir önerisi var. ÖzelliklE
Türk Ceza Yns·u-:ın:.n 141, 142 ve 163 ncü· maddelerine ilişkin, onların
istiyor

'll

co:ı:-0r"sözcütı;ünün yani"baskı

nrl:nO.c~r,;~_rnJ.z.

kaldırılmasına

:iliçkin e;erekenlerin yapılmasını .•. Şimdi onu oylayaca~ım. Ne bil 'fc:.:.--_ı,:" nrf-.:adaşımJ.zın bu önerisini, yani özellikle 141, 142
ve 163 ncü :-.:s.c:.cl()l•':..~i, 'I'ür1: Ceza Kanununun bu maddelerinin antidemokratikliğin~~ tc~rlh edilmesini ve kaldırılması gerekti~inin metinde tasrih edilı:ıesi, clJ1ı 1 :l~mn:'lsı hususunu kabul edenler ••. Etmeyenler •.• Ço[1;ı
lukla ka1nıl cc"Lilmi sı tir. Zaten Genel Kurulların kararı var, ama bildirj
de yer alm:.sı .•
U~!l1T DJG-t,LJA'~ (!stanbul)- O zaman metin şöyle oluyor sayın Baı;
kanım: '' ... baçta idam cezası olmak üzere, örgütlenme ve düşünce özgür
lüğünü :;',l.C.0- 1 ::··"···~-·l
~":ilde '.l:.C.K.nın 141, 142 ve 163 ncü madde hülciimlerinin kaldırıl~c~ı, coz~ infazının ... " diye devam ediyor.
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var

mı?

Bildiri haldanda

başka

ilave edilmesi gereken b'ir husu[

•.

AYTElT DİK (!stanbul)- Sayın Başkan, eğer tensip edilirse, aktü·
el bir konudur ve unutularııyor; yani a;7larca, yıllarca devam etmesine
ra~men çocukların öldürülmesi olayına hiç temas edilmemiştir. Ben bu hu·
susun da nazari itibare alınmasını istirham edece~im.
BAŞKAN- Nihayet kabul ettiğimiz birçol: tasarılar var, metinler
belgeler bunu özetliyor.
Şimdi bildiriyi bu de~işikliklerle, bu eklemelerle; Genel Kuru·
lun yaptıgı eklemelerle oylarınıza sunuyorurri. Kabul edenler •.. Etmeyenler ••• 2 karşı oya karşı oy ço[;unluğuyle kabul edilmü;tir.
Şimdi gündemin kapanış maddesine geliyoruz.
Arkadaşlarım, tel:rar size şükranlarımı sunuyorum. Çok yorucu b:
çalışma yapılmıştır. Komisyonda vazife alan arkadaşlara ve delege arkadaşlara çok teşekkürlerimi sunuyorum; gerek Genel Kurul Başkanı olarak,
gerek !stanbul Barosu B~şlmnı olarRk.
Bu arada bu toplo.ntımızı başından sonuna kadar izleyen ve bu
toplantımıza onur veren Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Fuat Bilgin
arkadaşımıza, meslc.,ktnçımızo. teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu toplantı burndo. bi tmel~tcdir. Toplantıyı, hepinize saygılar
sunarak kapatıyorum ofendim. (Alkışlnr)

Kapanma Saati:
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uy,-;ulc.nr'\csL~ı

v0

;~enel

olsrc;l~

sRvaş

dur<E"i1:1nda_

ht:~n;i hl.i~;:ü:::ıle:.'in

vo i'?lc:ılerin nusıl ;r:ı::-·i..itLilece(;i oıusç ve ao(~e .~o bağlı

oL·r.:::.'c 0z~,i.lrhiklc:: e ~;onoc.:ü;: ~n sı tlaxLl ~rLı. nc.sıl ohcC3~~ı ve s.·~vaş
ve sovaşı .~cre~:tirecek u ir dı.E'urı.:ın ~EŞ •:östcL·r:-ı.~si
için konulabilecek yüküwler l::anunda ;";österilir.
T:UiUi~

1

nin

s1.~ayôn(

kemeı:ıLlde ')Çılaccü:

i;_)tÔ.l

tLü

dev<:ıl:.;rı

D. İl<tisa.di. ve mali

Bu !),;:r;,lJJ.::
eklenen ve

nJ.tınd;:ı

on::ı.ylm:ı.:..~

l;;:·~:r:ur ına

15 :;ün

ho.li~,clo ~:·u::ttaşlar

1;::J.rşı

k::..~:;-:-; s·. l\':o.h-

içinc~c: karar,~ b::.ı':.h<'ıır.

11

cılilı::üulcr

düzenlenen 1961

Ar~~1y1s •:sıc.:nrı.

127, muc:desine

Kuvvetlerin elinde: buhı.arm devlet rııalL;.::.'ının denetlenınesinde o.yrıcalı\: ,,EJti:cen ~~O.E;;rl!il.l971 t..:::cih ve lLk.lQ '-LJılı yos.:lyla eklerlim 3.fı1·:::'<:.' l•tL:ı.ddenen çıkarılr;LıJ: sun:ti:yle ilk t-H:t;ün k::ıbul
edilı:nes i

SilDblı

uy:~un ._;örühı;,i;~tür.

V. kal1'~c~ueler i:n

i,,:.ı.hküillcle1:
~;ıle,r,ı:; U3ulle:ı::i

l.;:uruluşu.

in l:urnht;, u, ;SÔrev
k.n1.iüıls d,.izt;:1lenir.

VG

yet\ilG:..'i,

işle ·,-iŞi

VC yG.r-

-12VI.SG-vcılıl.;;:

Kc:.nun, CumhuriJTt
ü;ıle•:imlc

ya> •

ve

~örevlerini

Cunıhuri:yct

şı:ıda

y8p::ı:.-l,,~·ınd . :ı.

Snvcıl~;IFnn

kcLm bütün

rılmc.lorı

Savcıld:cırıırı

özh;~r

ıa 1 dnndo

teı;ıin::.tc

sözcülc:cin.üı

ôzlül;::

s~~c.:;Lıyıcı hl.E~i.lııler

ıcır ;ı tu.·r

işleri,

Jı:ar-o.r

vr:; lunun

i.i.yelü:ler lnc seçihıclc:.~·i
disiplin cez8l::J.rı ve ııeslcl~tE·~ı

verme yetkisi

Yü1:sel.~ f:LıvcıL:r

lw-

dı
çık:~

Kuruluna nit-

tir.
Cumhuriyet l}:1şsnvcısı ilc J.:luşl-:-:.munsözclisıi ve As~·:c·:·'. Ya.r:~ıtay
D::;şs::tvcıs:L Iül,se\ l•ıiElhl::e c.ler :1u]:l~ındn}:i r.L~k~~·üerc tô.~ü~.irl8:ı:.
VIII.Askeri

Asl::eı.~i

Y.J.r. :ı, Askeri

rafındc,n yürLitı.i.lii·::-.

mu ile
olan

Y3r~ı

sı!'ı.ırlı

:Jisiplin

olw.a.:~

suçlurıylu

uır.: hkeme ler

üze:::·e asl{eri
asker

bwılurın

v.::;

t:whl~enıel,,ci

dıtn:plin

ilc

mc h.::.: ı u L.:J~i ta-

çcılışiich:rı

'1Gh~:eDele:' ::ı.sLer ti:~

kişller

aley~ine

s ... vo.ş d.uru-

.il.:::_ in

veyc aukGri

lerö.e -:,ralıut askc::rli~: ~tiZı,18t ve .:~örevlc.:. iyh il.·r,ili
ri suçL~ı~& .üt d:·ıval : : ._ bubnakla görevl:.i..d.irlu.'.

oı.ı-";::

şile:c:i..

enccı.k

yc:b ilir 1 er.

zamanınd.;:

özel

ç<.ılıt,.an

~ca.ı-ru.ı·ıd:l.

belirtilen

Asl~eri l.iahkcr~e ler in

L_~,.cle;~ yürıün<..i.C:ı

a:3L:e.:..'i

ırı<Jiü:eı;wlE:::::~

nslc:,rı.

2sh:;r
:.ı-;n

olruo.la-

oJ.rı -:y~'~ı

lci-

o·i~ür•, y,,r~-~ıla

suçla:rdd

s :ıvrı ş 'wl le:: i:ıcle

n~hkeme

i9lcdi}··le-

Aske~i ~ahl:ecc üyele~inin hS~imlık niteli~inc s~hip

Savaş

:ısl:eri

_-i

·.;ıç

.L:-n: ,

:ıan,:i

yetl' ili old.n:~u lw. nmLı. '·.ö:>terilir •

.Askeri J.•r •;ı or,;unl-ırı:-ıın 1 cm:nluşu, ü"le 'i::;:i, :cs':s···~i hZü:·imle:cin ô.zl:ik L;.leri Mahker.ıcleritı ba~ınsızlı:~ı, haJı::nılL\ tc ;in:.·cı aske:~
lik l:ı.iz;,ıetinin ·~erel:lerine •;;oJ:e özel ı(~iı•unl.-: d;izenlenir.
H)Yüksek Md-ıke ıeler

Y::ı.r:;ıtcr;r

adliye :;ı.::ıhkeııcleT.'i il•;; s.-ıv~ış z2nonında Dsk:ri ;,ı::ıhke
ve hükümler in son inceleme m(.;rciidir. I~r.munla
belli dnvul. :ı.~.( d ill-: ve so'l d•,;rece ıımhl:ı::ü•c.,;i ola:· o.lı: ba-

i:ıel<Jrce verilccı kei~:-3r

r~i..ıs·i;urilc::ı.

l:o.r.

-13Yar ,ı tcı,y ii~·elGri Iül:sek H8lümler ~Cm_,,üunca, Y :::..'_:ı .r:_,r l.baŞ
k<:,nı

2.Bf\Şk:::Fılnrı

ilc

nel Kuruhmco. üye tam

ve Curnhuri;yet
sz<yılarının

i.L~şs:"vcı.sı,

so. ı t

Yar·.:;ıta.J ~-~Üy~~J: Ge-

ço~unlu;;u

ilc

'E' . ,·izli oyld

seçili::..'.
Yr:r.';ıtc.y l.:Bi,~-?lc.;n

.;örev süreleri dört

ile 2.:3

yıldır.

.ıçiı:> .. ı:ıı

.·.ro

GJ. ..-esi bitenler

Cuınhu:ciyet B<~i:)Scvcısının
yerıiden seçiL~üilirler.

ve
!:;er

m.ensupl2rının

nitelil•,lori 1Gm.unL1 r;ôsterilir.

II-D<:ı.rtışt<.:ı.y

borlde 140
-------

Du
k~~:.:''Üın;-:;.

devleti

maddGııin

fıtr-:sı

son

l"_yl::ırı

f:üşrııesi,

ill:cs:Lı--ıc

ny1a:ı:.'ı

ri sürüldüi;ü ·;ioi

sivil

şu

fıkra

10 tculiGi

dan t:c.lJ,c;-:.r. D1.~

1 :~--'~':

ıle

yo.r:~ı

yönünden t.J)ii
rla:e~ıltı,ı.::;sı,

yet1:ü3ini

olma~3ı cıodcaL;):'i_)'le

D::::nşt·::;rcn j_pt~1llrıe
t2r~f:

;-In.r·ıı-ı.ı:ı

anti-deuol:::ı.'a-~iı~tir.

Bu !il2d.de··c

rın

:cLı;>ilo:c-

asl::er

ve ..:;enel

~':J.ctinden

hulrulr

çe_--,e:::çed~:

ile-

çıJ:::.::.:::ıl:.·.ıç"c;ır.

ol-:lenıaeliclir.

1:<-::rnr verilen işlet.:ılcr .::c:cc 1.':çeli :mr3-

~i2li~tc

··ın ye:'.'i:ıc

ku~:r

~et.irilnLsi

tnr~1indun

JtL~i.Jt:-rıeücm

orta-

itib~~cn

i:Jteniı'.

Eet~ld.e l'-l-1
-·-,-...-·--

I.Kurvluş

·:..üksel~ IC:kiı:ılcj:· KuroJ.lıı
Asıl

üyr::lcrcl,n

lmıca

biri
nı.-~

uoı:uzu.

kenci..i i.i.yele;:·i
Tı):J.

ualt

Jencl

ve· yeüz:]·: üyeler-den .ik:i..si :.:Jr

o.:.:-·;sında.n,

Lucıılunco

ço,~unlu2'.u

ll asil ve 3 yeclel: üyodeı·t J:urubıdur.

ile

osıl

Kuru-

üyelcrdGn ilcisi yecLe:: ·.iyc,lerden

l:endi ÜJcleri

~;izli

~ıt2f G~:J.cl

;J.:C<.:.sıv.r:li:hı

th·e tmn

scı:yıları

o;;Tlu scçili:de:c.

Yüksek JI:'~kimlm:· Kurulu, üye t:r·ı SDJısı;•ın s:ı.lc ç:o:i,u:nlu;ju

'Iükscl~ HÔ.1~imler Kw_~,!ltı üyele:ı.'
B~ic:'csi

bitenle:. ·;-c:Ttidcn see i
Yükset

bi::

iş

ve :)5rov

H~ü·:i.ü~.,r

Kurulu

aL~;;,.tzl:n·.

inin

:";ö:..~ev

süresi cb-.:,t

yıldır.

~cbilir·lc:r.

Üyl~l\?,ri

. ,örevleri süroD iı:!.c .. ·

\)~;şka

-14--

Yüksek hi:Jd~ ler Lurulunu.n }:uruluşu, ç<:üışı.1d usullej:'i bölüm1nı

leri ve
Ü\j~ı

öölümle2inin

iJooLıntı

r..:.. i:irevle:•iylc
<Cqlı\:

:Jw;J:_,n ve ü:;·elcrinln

ve ödc-ncl:l•'ri

ve !.:,\::'cr

.rcts:ı:·

ssyı

k::ı.rcunla düzcınlü:·ü::-.

D.An<.<Y2S.'·. I,:,ah:(emesi
I. Kuruluş

a. lİyt::ll~>:·in s&çimi

AnaJ"1Sa. iılahkeı::esi 15 asıl ve 5 yedel~ üyed2n ]T~ cı.lu ..:·. Asıl
ü;;relerde '- altısı Yc.r:;ıt•:t;- beşi DG.:ı.nıjta:J lsn,.:;l Kı..ır·ulunco ı:(nı.cli başkan
vo

üyc:;lc.:;:•iylcı

Cumhurb<·-~şl:::::nınca

seçilir.

üp::~crde•:ı

:U~ünni

TllLl. J-enel

Ana~ren::.

içLı

15..u~:'ulu.:.D..hı

.:.:ecısı:ıdan ·:ı

s zc isü

t;a;n

Cui·L~rLıru ... :-:;:kanı

s:~::rınJ.nrı

sc.J.t çogun-

lrla;r ar~sıncLm ,;eçer.

i..iç

başl~aı Vi:'

bir

.;re.sııırt:;rı

:;izli oylc·: ve salt

b·.::şL:m vr::~ili

bir

~:cçer.

Ye-

S8Çilmek caizdir.
Anayr:sc~ f,_.cıhi;:cucsine

c.lol<-Lm~·ıu:J bulunr.ıo\
lL~,

b..::şs

VOJ<J.

15

,ı tc;T

.:ı.şl:0.'-1un

üye s oç iLir.

ıiç

]:eadi iiycleri

,_,ciıkomc:si

,rıl

ço(i;unlu 1:::L3- cW::·t

d•.1

-~cistc.recc·t\i

lut;uylc•. ve ,_;izl:i. OJl·i

ni~en

ve J

salt çoğ,unlu'.u ile v0: ;-;izli oyl·J seçilir. Bir üGeüel : :...urulunca teneli l:ınş1:;>.n ve Ü',relej:·i ::rr,:ı.sıııC:L:~n aynı

Suyışte.~-

ıısullc

bu

Buşsuvcısı

iyct

~3nyıle.Tının

ye to.u
ye,

Gı..•.mhu':

.. vcılı1·:,

yıl

l;:;.r·:;ı ttrr,

vu

Ve

~rodck ıi;re

J<ınışta;;r,

b.:ış}::,uunsözciil·L~:i

olıııal:

için '+0

yaşını

Sı:yı~~tafCd1 baş'::,,nlıl~,

ve;r üniversits · l:rdo

hu 1.·:ul~

üyeve

:0\vlü;:atlık

Dtmıştar

2,

nsıl

y·<p;n•; olm;:~h: :;,~ırttı.:-. Aıı::;.:;r-:s ,, La.lı]~cı.:esine Yari lo _;use. :l f'lt;Clüüe::: inin iıer bL: i bi:-:el: ycclek iiye

s eç erler-. Yc.::de;: üycJ c-;..:'in S"O!Ç i· ,inde ch:

asıl lr.u. ının

sc:çi··t.LnC:el~i

usul

uy.:,uL::\!.'.ır.

Anayasa

1'Iahl'::erıesi ü~.releri

II.Görev ve
1 +7
-----.
L1dd;~

resrai ve ozel

1

L~uhkemes

i, bmunl

-:rı ~.r:JsG

im .y .:J.~Yo. uy-

1~alclırıln.J.sın;__~ i:ıcı~lı

oL:].', l: Askeri

derıetlc:T •.

_,_·ıı:ra

2·-As~ıcc::ı:i Yc:.;-:_~ı t.xnı-

Y,ı.r, :ıto.y ü3rc:lc. i -/1,, As:.:e:r-i
y:::r

.u mc c LLslc:c·i iç

1z::ı.~ Jrl-.:ı:ı.:·ın

tüzü':.:lc:Lini ve mccLLslercc vP.rilen her.t-i_i.rlti

tı:;rLc

bir ·:;ö··:ev ala-

yot~ilcri

./ıl:r.~ l-AnayGs

,;u üu;I,unu

'ıiç

,ıL~ıw1·\cı;n

Y:::.c;~ı ta-r ı3~~9ı:Lvcısının Yıice Dı v ~,:_~ sıfa

oıı ::örc~ı

dt::J'lmlü:r

:fıl:rJ•Lm

çıL·r:ırıLıııt:tı ..

-1)-

IV.

ipt::~l Davası

Cumlmrbo.:şk,;nı,

oy

n .•. n

scyısının

·::m ::ez yüzde

po:ctiler

siy.>~i

b(::.;ıi

y;J. dı'

li:.:>.'inden birinin iye

ı;ıillstv..:J:-:ili

r5on

~e>:::ü

l i al.:;n ye:.

d;:ı

se;~i.,ÜE:I

TBlGJI.dt~

.üEelis
cmrunl
-- - --- ---- o---.- ---;

bıaıl.,;:rın

tacı r;ayısınııı

inde :,eçerli

tGıT:si~cisJ.

'rı:
-- "

·rns:.ı.
ı:··:
-

u

bulu-

f!ıeclis-

tut,:I·ınCi.d:i ü~;c leri;

en o.z 1/G

Yi.il;:s..:.k H2ikiırı.ler Kurulu, y,·,r;ı;ıto.7, .Danıştay, Ünive:;..··sitol0r, Türkiye

Barolar

Bi:..~ li;__; i,

IC:;nunhu

lishTc.e veJ:ilG:'l her

ıı:

tüı·L·

.1

yasaı.ı-.::.

ıowclisi

iç

k:ı:c::ırlnrıtı An:ıy,:s.:J:1

tliz.:ı·:lc;..: inüı

v0 mec-

ayi:ı:cılıt~ı

icldiası:,·

ln Anuy ·sa. h:ı;:;iıkewr:.:sinJ., doı;;_·udarı doL~-~·u;-r.1 i_pt2·l dc.v:Jc>ı <->.ça1)ılirler •

..:ı'ıtrn 1-Ar.ıı:..t ;;.• h~ıhlwmesi ko.r::L'l::trı ke:Oindir. Ipt?ü kararı.::: ı' r.Jt::CL)TC

ylli'ÜlUGZ •

!:'ı krc

:::.yk u: ı o .Ldut;undon
iptc•L.ne 1.(:.ıccrt' veriL_,,,. Luıun, iç tiiz;il: ve:fc. k.::.urh:ı:::oın i:ycJ.l .:;dilen
h~U\:0.;~ılcri

2--Au: .. J'- .'>u La hkerw s ine C",

k ..\re.r t::L·i'ünde ;rlirirlül:tcn LD.lJ:r:.:c.

Anay.J.s:::nın

l'ır-<dde

Yeni
.tı.n2;y·csu.

iuı,:qas ·:.yc.

d.cU,i';.ini
155-0la~anüstü

det~ü;c:i.~dit,j

iiıwrilt;r.ıcz

ve

u.ü ve

sıkı~rr5ııetL'

dôn.e;;üc:;rinde

I'ıJ.ıay., ş'. : d,,:~iştiril,:;,.

ez.•

Not:
İstanbul JL~ro3ıcnca ~-:ur<ıL.n Anı:ıvr,sa Ko,;ı:Lsyo

n;:;,n

b<.üirtllt-n

rc:\])Ol~d2

p::ql<J.Şıldı.~;ı
içi.ı 1

miş

özGt

ve bu

:<Yı.Joııı.::u;~_:CJ

ve ::rcr
oLıreJ~

,;erı~kse

::.~:; 1 )0r
.~;enel

dc.~i,~il::lit

:.ıcı.ddcle:

ve

öu,.:o::··iı.ıi:;:;in

h;:\zı:;:·la

3.:~ıkLınul:ır t~i.:yii1~

Yiice Lurulnn
n.Lteı.i.:c:~e

11.mcc.

bil·~isi

için•:lc olduGu

t;~rtışr:ıvlc1ı~n

özGl

;e:•cıJ<:çc.:;i

al tı:.ı:L:; ·'- lınraıştı ~.

arnnda

fC:C

verilme-

:.>'Eıe::llilrle

TÜHKiYE BAlWLAR. BİHJ.oi:ii.lÜN
İSTAi.\!.l:3JL OLAJ.ıUH}STlJ GEıJEL KUT:.JL.:J:NCA UEÇi:.EN

CEZA HJK JIU KOl\!J ls·:wım llAJ?ORJDUR

-ı-

ı

7 .n:, ziran. 1977

çalışın&l?.rınG

;-~ününde

c.öLinıü

r;.-.ir:,v

Genel Kurulca s eç ıl en

yJ.paralı:: ba;şlamış,

l:oiııisyonumuz

I'~omisyon 3aşl:::a:tlığına

Av .NecL-c Fert un, l~aportorlüge Av. Gülçin Çay lı :il' in seçilmesinden
sonra iııcclemesüıe TBB. Y:.:inetim Xurulu lst:?-nbul ve Izm~ır :tıarol<:ırınca hazırlanmış ol::.:' tasarıL:ı.rı esas olarc:~c nlınıştı:c.
Cezı:ı

Ceza ,J'sulü Y;;;rr;ılcim::ünrı Y'-":;ası, Cezah~rın Infazı hakkınd::ki Yc.1sa, Askeri Ceza Yas·ısı, Askeri ı.:ahkem.eler kuruluş
ve yar;,:;ılarna usulü Yus<.L'-Tınd,;ı saptayabildi~i AntidcmoJ.cr:)ti 1 ~ hükümleri kısa serekçeleriyle aşa~ıda belirtilmiştir.
Yas

1sı,

KorııisyonuEıuz

Antidemokratik hü:!.dir.:ıleö:in dışıJda ceöı...ne~;in TCK.nun 50.ıaadclesinde
eşit olmayan orantılarında genel bir inceleme konusu y~:pılmGsı gere~ince inanmakt:}dır. iL""lcak bu Vt": benzeri konuler Konıisyont:\ verilen
r;örevin dışıLda o:LduC;undan sadece bu konuya dej,inilmeklE: yetinilmiş
tir.
Yıllardı:r uy,r~1ıldnalarda Cst:irülen aksaklıl: ve Axıtideı·ıol:ratik
h:-tıd.i~ıle in kaldırılnö.•sı Ç8.baların olU!;ılu bir sonuca ba:tL:mae.sı içten
za

ycsamızda

suçln

sapt,:ıdığı

cezcı.

arnsınd..>ki,

dileğinizdir.

KOL:ISYOl: U::i!.:LElU

B' ats lı oldut~~!:... B~

Av •.'3'uat Alekoyualu
Av.Gülçin

Çaylısil

(imz~)

Güınüşhane

ll

Istanbul

Av.H2san Basri Güder

ll

İzmir

Av.İlhemi

ll

.Anko.ra

ll

Uşak

Güven

Av.İsrıet Çalık

Av.Necla

Av.Tur~ut

İstanbul

~''ertan

Bulut

Av.Turhan Öz~üner
Av. Veci.at Burcuot;lu

ll

Muş

ll

Bursa

ll

İçel

-2'.rÜRK CbZA !\Ai; ;~, J

l\:adde

ı

J ve 12

··-·~---·'"'·"--·--·-~-

:;crekçelo:;.'i nçı~,:l:;:mdı[tı
üzere ölliu cezssı; JC-'l.sU: •~ ll;}klcınıı: özüJı.e doklmdı(~U .)i;)i "insan haysiyetiyle b2t',ds.ş:..;w,ya.ıı" b:S.r cezu old·ı::~m:ıdan An~:yc.;sdnın ll/2. ve 14/4.
TB.B.:nin U. ..ienel

Lıaclt.lGlerinG

"Idaı:ı"

c.J.yJ_rırıclır.

kelimesi ve

Xuj~·ul

Bu

topL:atısındd

ı1edcıılG;

cazaçeşitlo~ini

sayc:.ı1

ll.:::ıc:.ddeden

l2.t1tıddenin tLbÜ Jmldırılmalıdır.

Türk C0z:oı lC nununun öteki 'addole:cimh· ve beş~:c };:2,mnlarda,
idan ccz..:.sı verilec<tino ilişkin hükümler "faile müeooet ugır
hayis cezn.sı v<:::ril:Lr" biçiminde de(;i:;tirilı;ıelidir. (Aw.·yo.snDın C4.
meddesinde TBLI<. ne "L~a:ıkemı:: le re e veri li;:ı kesinleşen cilü:.< ccz::ı.ları
nın yer ı..:le 'Ç8t irilnws ine kıırar vernel:" '~örev ve 7etl:is ı:cı.i ve:- en hüküm ölüm coz,~sı:r.n y:;.s:::L.ı::d;.m çıl~arılm.-.. :sına Dat~lı olnr ,·'~ kc.ldırıl
mAlü\.ı ..•
fıüle

r~ o.dde__4_Q/.1:
Uy·~uı..u.ıJlu,

bulun::b süresi Cto:z,>:lan üıc~L:ilrack
te ise ele k.:mı.m<1 b;ı 'w . ıc:.cL:1 ':ıçıklık :~c;'ci:r;·ııel: için !..t--0/1. ı-aa; cce çu biçime so::·:nl%..:.lıdır: aTu·:;uklul·Jk ve ;~:jz altı siircleri cez~:~d ;:' indirili:c."

Bir
nin

altında

insn~ h~reketleri~de

ortcısı olar.ıcz,

tının serbe::ıtisin:i.

sozcügü

~öz

yJ serbesttir yu deGildir. İkisi
nedenle ıı-.:~;ı. :.ı.:1ddedcki ıı:~uuı.·unun ve7n hereke·m·''''!E'll ~.aldırncnk S'cr;..'ett;;'' deyLünde:ı "ta;·aamen"

LiU

--~

çıl:arıhwlıclır.

Suçu işlediti.i ZFfrtlL'.•. '"kıl hast""sı oldtı.i:u s:.:ı.Dt.ii).LıJ.:) oLuı., bu
neô.enlc ceza. sorwüulu._,u bulumn.üy:uı l:ıir ;üşi; lcıso. :Jir sü:,·c içinde
iyileşse bile oı~u bi:: :rıl uuh:~~f<~Za ve tedavi ,.ı.ltıı•d,~ tutEn 1 ~ hukuk
~~n.l ..;yışı~\'L~ ba ..,(L::ş:.•:··Dz. :Su ncd~.mle, ~~--,~:;3 deki "Y<ünız, uaznune isnnt ohmcm suç clSJ.:c h3l:is cçz;.u-nnı ıc.üstelzLı. ise hu ,.,·i1ddet bir sencclen. o.z olaı.:ıaz." cür;üosi ı~alch:'ılrn.lıctır.

i:H~·
ort::;.sı

ketının

ol;~~n:

insce·! hurol ctL;::'üıJu Ja s;:;::-besttL:- ·r:J. dR det.·.iı. .i:Jdsinin
z. ~..lu ;.ıe:clcnle ll ~iili işlc:d:i;~i zarıe:.1 ŞC.tuj:l.lül::.~· vcçc. hare-

serbesti.sinJ. e:hGnnL'ctli dorcc-::de o.zcıltec.::ı: su:cecce al:ll. mnluli]C:. te müptel:~ ol'~'. "1:irr.w:qe, o.zultıLıro.I: da ols::., cvzc:ı. verilee e-

-3ğini

:.~östere:..1 47.ıc·;::ıdde kuldırılanlıdır.

5'·~'

1\. . adde

te,

~_.ı·;_~~~.: ncdcTıiylc

'J

ınUe~)bet

,J.(;ıJ:l lı;;,ııi::.1

ort se~ıG-y-e,

12 yı lu) indiriliy-or. l:~addo: 55' te ele nüeblJet
h.c,pis 15 fılc.? 2L~ ~;:ıllı!z· al;ır hapis üçte bire l;:ad«rı ind.!.:c:Llc.re:;: l(;
:yıL~ iniJo_.~-. Suçld cez,~ o.r. sı~Ktdki bu orantısız duru·.--ı
:iüccilmelidir.
21~ 7ıllıl: a.;ır :{a::~ıyc; (

Bu nnclde
hapsin dü 3"'clece
~--or.

nltıd:J

lığını

orcu:.~tı

biri

;'lıl;_;,

indirilj_rl:on,

indiL·ildi(~inden

ind,iriı.ı

bu ilüncisimL·l:i

sındelö_

hapis 20

;niieb:::ıet

çoi-;c:ıltılmslı,

o da 20

21.~ yı1lü:: a[tır
yıla

in:riı:;;

r)()-,rlece suçl

olurırc

CGZ2

,s,)bL:"-;_·:' :lıdı:L'·

rierkes; ~endisi h~~hında ya9ıluış olan Dir şik~yetin haksız
is_:)Ut eclGi) i.lnelidü·. Bu, Aıı:::ydSc\]lEl 31. ~;c:;,ddt:sinLı zoı'·cmlu bir

s onu.c-uci.UI'.

Oys,.,, 99/3.!;,\Uclc:de:
re,

o,rcı l,~--·bul

v:.:cz,,,eç: ... e

kiı:ıi l!-:ı.ll<S.cde,

li

olı;1,j ':

du;j,undc:n

rızılı h~Ül(-;r müstcıc:_--!cC

şiı(-~.ıys'i.;tc:ı vnz:~cçPıcnin

oLJbilece,~i

tesıı,_,

nK2nUncl:~

ot.Qe}mı ~<-:<Zni.HW

,:wdc'_;:;dr}~i

iJclirt:i.liyor. Bu

üzc:re"

d·::yiı:ıı,

oltnak üze-

tesi;:- etr~.ez "cle::wıcl: su:;."etiyle,
s::· :ıle ı_,JJ~ü ctr.ıcse biL. ·;eqer"t::ıcıund.::ı.

Arw , __Jse.ıın 31 •. ıs:.,Jesi

y:.zılı

rıül-::nune

h;_, ller
:::r:·/~ırı

ı:ıüs

ol-

:-Lldı:'ıltv lülı;-.

_____... --·----··-·L~rıcldo

1'+1 ve

F~2

.Ju :;:;d.dd.c::: eyleLi de;Sil
Hul:ı.cl:

devlctL·:.de

2. •a<=ıdd&si··ı.e

;ıfikir

Hy1~ı:ı:-ıdE.

suçu"

fik~~i,

cez~~:L:u.ıc1ırı-.wkt3dır.

olon::ıy:::ıca~ınd;:;,a l)u :,E~cl.dch:r Annynsanın

Ayrıca dü~i_'tnce

l.:.ı.ndırdıij,ı!ıclmı AnaJr~r>.:nn

c~~~~ş:_i.nc~;yi

20. ve

ve bill ci

ÖZ';Liı"lÜ;~ünü

2l.ıuaddelel'Llt~

de

cl o

sınır

o.yJarıch:-:.

Bu ne-

knldırılro~lıdır.

denlerle,

bu

Fı::~,ldc

izni:rıe bc::;ıı

rlernc[,e gir'moL ve dcrnc::!';:

tutnc:\lo

,,dı;--~eçen

•ı~d:lc):ı_~ı

l~u:cm.J~

'L~l;:1:ı:)ı

:nrntL;r.ı,,:;:t.:;dı:c

·:ınkü,-ıE:•tin

• .J12 nc.:G.enle

k~·.ldıj:ıLü :ı.lıdı:c.

üzcn·üıdt:
l~üı_ı

0ulun:m r',illi :renl:leri

l:,:~lc~ı-,:c-<u',_:

şitlik

ilkesi~e

cez.C'\ vo:;"en
d/<ı~ıdı~.

h'il:i.iı;i;

bulu:•clu >'- 7c::·den söAn8y,,so.ILJ.."l l2.no.d<losiEc:_;_, 7.-ı.zılı e-

t,1'ıl~ir ı.~ascliyl:::

Türki eBarolar Birliği

-4Çü~1ld.i.,

hu

.;ıad.C::c;

öı•ı1e~~irı.

kulÜb·.i:ıe,

Tü;·].;;: iyE:' d eti
nınw.:ctadır. Bu rıeclc.nle,

forması be:rdz-kı:.:'rnzı

öt~.: 1.:i

''por }mlüplcri,ı,,
lL~5/2. :-radde; "Ceza lL:mı_mu:·ı.un

Tür~':: lı· :;rra~ı,·,cı:cn

'•lD.ksat devlct.i..n

tirilmeli, 145/3

~eldırıln~lıJır.

res~·ıl. bayrot!,ıdır."

Antimilitarist ve dünyrı barışı·ıı,
yônelil: dü:;;üncelE>ri cezr.lo.ndırr1·cı son.ucur.u
tiktir. Knldırıl8olıdır.

JL\sı~ı

suçu:.ıu.n ~ra:·'ı:ıla

~ıü:cı.clen AntideNol:ratü~tir.

.8:1.sı~ı.
H.:~ddc

rıü·:;ılı0.'1

teşekl~ül

iı.1,:lü de~iş

silahsızlc\nr:L:.;rı

et,ııcsi

ilke::;ine

<:L\'l.lnmaya

.illtL'.euokra-

ay'.:ı:::·ılık

yö-

Xnldırılm.alı<iı:.: •

osa:.:.-:larn u:rçun
ruttı·:ıı

ta·c~)i:,:~·,-cında

biç i

yn:r.'atdı[~ıııd::ı•1

öz:._;ürlügünü sınırlayıcı nıtcli,:.,i
old.L.1;. . u~ı.c1 .:m ;r<üdırıLıalıdır.

özellikle elcç.:t.iri

rcmkli o Lr :)ü• spor
:_~öre tıir ıf:cıc:.:\lı:c ta.-

ort:·>do.n

öıç:ilerde

Dçı~: oJ.d.u~_;ucıd~m

ve

-:rer.:.iC~cm d·.izo:ılcnı::ıeli

lwldırm:.'.:r.:c,J.l:

unsu··

l-:;.~

ve
:h;lirtil-

melı·:1ir.

Ko.ldırıl:nalıctır.

Bu :cc.\d(l.e de

lL~l

ve

l4;2.m:ıddeler

:..~ı.n,

:.:j_, d.lşüncDyi C•:;z.ü.cnClı:o:.TıDktG\lır. Anaycscnın
lerine ~•fları5.ı"::. :c,.:.ldı:cıhwlıclı:c-.
ı,:adılc

oir cylr:.:;.ü d•,:;Sil i'ik2. ve 20 •. ve 2l.ı::adde

l 73/3_

Sü:;:>~Ün COZ•:.tsı;

,:eçici 2. lci\ldc:Jiyle ::o.ldı
rıL ıış oldu[;u .w.ldr::, 173/3. ;.ıuclclcdol::i "E::n.i ycti liı'1uini~•c. !tU'; :.::.-eti altı
rı.:-. ::üım.wı.- cczc:\sı'' ;::ür: ,üne üeıızer bir üt•:olD: toşım<.:ıl't~;<.'Lır. ~:~aldırıl
mıs: bi:;.~ cez~y:an öots:]~.::ı. bir adl; sürüp ~;itmemesLıi .sat;;l.;ın~·.;: soııucunu
do~~u:c.c:.n ou fıkrn ta,,ıc.;.;,cn ~:aldı:;~ıım,üıdıT.
647

srı;;;-ılı ~~anıı:nu.c

··5-

Andy~sC::''

1961
t::ı.nımıştır.

"kısmen"

Bu

l::elL.ı.csLıdcn

konması

sinin

::..

~:ü;ıiye

JL.--ı.ayc:so.nın

dokULıul;::ıuL:

t-mıdı,;ı

sonra

dev-~ediluez te;,,eı llal~lar

lı.a}clar naz::r~3

11 Anay2ss.nın

alı~~ 9..~~al-c

,.:;,s.(i.deye

taıudıbı haklcı.rıı-ıı"

cümle-

::;erelü::-.

LayB:t:· _ devlette dinler c.:'aSL:.du :üçbir a~rrı:n ole.ma:;raca€!;:ı.udan bu mad.dGlerCie ceqen mDevletçe ~canıı:ınıı:;, 0l2n dinlerden biri 11
deyiminden "devletçe tanınmış" sözcükleri çıl::c:...rılm.aıı,lı:c.

Anayescı.nın l5.Ll.ı.Jd.Gs:ı.n6
kunulı:ı.ınaz."

";öre; ":Jzel

hayc:tın

,;;izlili6ine do-

bir nede·:'. olııo:::.C.ı:~çc~ sırrı·ı if9e:~sı mutlo.ka suç sayılm.o.l~.<.i.ı:.:·- .::ıırrın; "i:' ş as ::ı...üds. z.c":: ar -::ıel!ıuz olan" ve "olr:ı&yan11 diye çc:,:itl;;;re ayrılr.ıt,sın;:; l\.:'19.')Tc.sa cev~z ver:·1ez. Bu nel..enle
198/l de".

:ı.alde ::ıc~,:cu

u

"ifşasınd::ı.

z:u'n.r

rıclhuz

olc.n" d.c;i::i

k.:.ı..ldırılnc.lıtlır.

t:adde 201
J3u mo.:.lclc

/ı.J.Jc:]·s -,~,ın

t-:.:-ı.ıdıı:.;ı

iççile:r:c

u:r::··:un ;.ro llc:,r l "' 'i'" s end.iJ~~• a.r ~'c ıl ı . t ın ı o.'.
suç says.._ Vf) 2'74---275 s:ıyılı l:.Jımnlc~r:::. ey::ırı

lıul::ul:-c
sını

-:;rev

h2.l~l:ı ..~ı

şvarr,ı.·; 1

i:;.ıçilerin

:s ı :a;:ı UJt;ulamn-

oldu~ı..ı.nclu:ı kaldı-

rılm&lıdır.
2LJ./~

l.addc
-----

,;öreviü
Lötü··c;
kul.
.
~~ırı ka.ı'::.r

veri2sc

ouıı1 ceza.::;ı

ayLı:cıdır.

~lJL'ıc,üıl: ~GJ.l.rlırılı:mlıdır.

24L'-.muddc t:·

)or-c üç

::ıydc::.n bG.şlar.

Bu;

:tdaC::.de ;?0,6
--------

dem oir· kir:ıse~·i .;,uhbirlı.;ie z.o.cl.:;.,rw::
düşer·. l)u ncdcnlG, 296.;: i:,·.ld.c.de "H nı~
1 ' .. ıg::}.:;'--

eder, :z:::.hut l1a

p L:

1\.ı:U./JS .. :;ıı:ı

l(i\::ı

lO.mdC.d.osinc

<\/ları

( •.. ) fa .il ı :;izlc.:ı;:;ye y8rdım

.. 2J;::·rı~::_._n_y_;?JCQ.__te'.rLi.f .,

z~': ~~;_.i:_ cı'.~ :,ı'ılnı9

olo.n

kih:s c. :ün rj::.~ ~Sl~----~~~l12.~.J._t~j_~-~ZSZ..U_i ~d i :;_~- 'ın lde :z.s;_~l~d:.~-:.:::...•ls:YY. j::.l.c:E~

c1e:::hC\]._jL.b'-2:_y.s.:ı:.r.:ı'l.~

ise ( ... ) hc.:pü-3 cezası ıı: rn.:;~:.ktı.m olur." ölçi,ündeki CÜ'nlcrün (Y~ıhn '.) :.>özeU.t:;ünem L•';:;;h:~rıı.ı (HD~'),o,:;_o ve:cuo~;) sözcül:lcrine
kadKr ola~ h~ltiu~ cıt~rılnolıiır
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Bu
c;ı:ıı:ıi~·;rei.;i

çoJulcu

::i;:woye

'>-~ddl:Lle

için

'C:i.~

domo~t:r.;tik

il!~sl- .. l.'e

455. m:ıdde;

•;erH~l

veril.::cC•:ol~

383/2
sonucı..~

"vlü:

ttn ;)::.:ç la:_·.

nü.t iLi·lGi

:ıu~ide:re
vı..ıl:u,'~

An2y~.ts ~nı.ı

ı

a~rkırıdır.

··rıl

il:i

ve

c.d::;vz~t0:

Ldt\;:lcch~;l

:3:1:;.-~lld;;;.·!t."

suçu

çı~\C\rılrc;_-.,ll(~E·.

cı:,zo_

ırıistcıı ~J::ışLıtı:;.',

ultı

n.:rd..:ı~'

3'75.!-<l.dde;ye

b•}r;;l•:ıJ·.

-::;ôre de; yi!l•O) ted)irsiz:u::le

_,E::lir::ıe''

O~.::u

,_;el:m m.:t basn<.lSl j'ÜZ'iin.J.e,). öLü ·li..: soo ep

<.l8JÜ8.'1D

•J:.;:G.,)ırsizli.,in

fıtr _;sı

zcla :kJ.

<b;ur;ıuuun

oL,ra;, todhirsizli?{ ile öl Ül'r.ıe Ledc:n ol::m

ccz:>.Jı

kimseye vcrl.locck

sınıı·ı.~,rır.

''cemiyetin · ;uht,: li.f

to.nl.U~cli Di:..' t&:·

süre i TecliJirsizlikle
olurı

:.ıL.·

vı::rilçcc 1<

fnilc

özel

~)U

J.ı.~ı L•;rinı

-r:·~·,_;ı:J

cez« 1Jir Jll

c•_z

ve.>

botrıu

·.:';ı:c lıa)is

ü ..~.·.. 6.ı::r:ı.,\:.,

için

cıyrı

':eldı.ı·ılr:ıı:lırlı;~.

12. r:ı<::ddes i •w

:~öre;

nEer:Ic.s;

cLı::a;et

;~;u z.:::tı;cl:sizin

ve :;enç e:c·-

Ead.dc

42L~

"i:cJ./;dı..1,! oı.__,ı-"L[ ın içtinı-ü

şüı,ml

clc.~;ü

i

movJs_i_y_f-:__ v:;~z.':'.~J;_e_~-~J.~O. vo tecaviizün
ve na'ü,.·"ti cL:recesinc r·;·:-5re ı:u:ı>ı~'0ı;tecr.; t•:ıkdir ediJ.r:cs:: ·l;c:tZ'llnat
a~Tıce 1 "Üla·ıolı.Lur. n

.:L. .:;ınindcJ:i ,:ıulc cde "ruE:iur oJ.·~.1l ..c: ı" içtim.:3.-

novJ:i ve vuzi/eth:rinc •rr-;

11

1:elüwleri;

eşitl:U~

ill;:osi

_;:.::re!~i

l{u,ldı

r~lr-ı;;,lıdır.
I.i.:~dde L~26

---·--Maddeye:

ttı"'ez~:ı.ı.r

evr:;,L

VE.'

O';>'/"-'

ccıüsı.:;de~~c

ve imhn

ol1.'..~ ı ;r;ı

biçi-

m:Lnd.G yec"Li 'ı.ir fı'::r;_: cklenrı:.;li. A:rrıcr.::. ".di_li:-ı ve San' cıt eso:•·l::::ri bu
m~Hlüe :ı.:a.ı_).':>.':trrı.ı dışındac~ır"

şe1-linde '::ı ir .fı '.cr.·~ da'ı . i10vc oL'.ILk:lı.
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:Ju
ko~ r~k

11 '!-:;:dın"

~.u;dC.crl..:;

kadın

erk~~

sözcülüeriı1in

cçitligi

"Liuıs2"

yGj:·Lo:r:ine

sözcüt';ü

sa2lanmulıdır.

Eşitli];_. il~zasirı.in ,'3t\:~l mııusı içi<:::. bu ;:•adden.in :)İ-:'ü.ci v<.:.· i-

kinci i'ü:rs .:. ;:,rı ç;u b:Lçinc
"Ko.çırıL:m

':\r:.:sı:'ld·

dcn biri

Ze,ı.1c.n
vu~mc,

ve;:r ..ı

alıJconule.n

vukuu·ıJa

evlenmt.

e:,;ııııı

-~eti:·il,;ıü}

sol:ulnclıdır.

1:<;d~l-c,

ho.dd_;_ne

:ıü·

,,eı-)\~:ı_üe

:C:il"J.so ile saul: ve_.'.:, ht['·ün•lülers

.mı\ ·--:ı.ak';:ı·•do.

C:.<::v:::.~3ı

kc:·:tu

t<J.çı ...·r,:.t t:?..r,;fı>ıCl~m lıu 1 ::;~ı:;~

oos·:ııım0.y.'·

:·ııXl~ı.ıedili::.'sE.

ve hü-

ol8.rak

taLib3t :;renile-

niT·.
h~.tirJ vo:~ilni;;,.

Evvcl-:;c

L~odeni

Cez,}

x~m>mur.ıu2

<:t;~;,nı.:::ı:ış;

13

I~c:::iıun;
d.:ı.

CGZ;~·- .l

run

n.

üı-·

et:ıcJ:,

L::cl0rıini

ç~ 1 -::tirilir.

oltı:..tsuıı

ı:'

i;;in 2l

78teL

uzntr'lmlBk, 13

taşını

fd:,.ın

_-::ı.ç.ı'·

sa;yncrr,ıak

ta

J:~;;,ı·,ıı

21

e,,,itli)c

il~cc

o i tai::;.
ir~de

üne

.bu ncdonL:, 11-35 ve 436. ''laddelenle

"21

y<ts'l1ll

fJitiJ.'DL:rÜ~ı

düzeltilQelidi~

.Juhuqu
i:;lirlülüc..:.:i
böJrlc

t)iı:

ı c:ci

kendi:ıc

l:aclı!l.l..

oL:bilir • .3u

n1:3

olunca. sayctin-

serbcstli~ine

118

umo.r:;du-

·)i.ı:

hu'·:tü:

·.:.:..~;).lw.-

~/cl.Şııl.l

hallor-

mılo.yıqı

i.-,.L.\ :·,österi-

!)iti.i.·me,:!if,'' di;::re

•

1 ıcr1;c;;ü,-ı_]ü
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s:;zcülücrindcn i tib:n·c;;n fı\:r~\ cıyııı'.n :-::,~ı::,calr.
1üli

s::Jtı'~

ıı

.,ri..i..dcfii ve

ı3u t:e;:~dirde

232/1. de önerl'li~';iıü z def!;ir;;i1:lü: l18dcniylc 1 UT,UL.:ıç, <Üo.nı kallill;yc-ı,·,

2.cü;~ıle

;~<..:lc.:ı::.:·ıLiiüıdır.
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yoJ~sun bıral..::.F,,·:: A.•ı,:y;::.s
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l.f~~Td ~2lr~lı,

i':inci

·ıÜrc~L ··~de:

CÜ!!Üc::ıi."lC<: C(.Z.ıtmc

siizci.i1rlcrin.in el':lenr1.:·si

Anuycsanın s;:;.vunrr,ı:ı lwl:kın.::ı.
t'\..'!.t"c~~du

ı:.- ;::licL:~i'iinin

ilişl:in

r>fı.U

10:

·::ıulunt:.öilmclidi1:.

su~·cmı dol:,yı
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.cL: si
l:\u

:_,vrı.;[;iı1Ce

W>'-~::·'.18

.ı<:.ciı.l-:um

2. fık-

olmuç. bir

lıü 1 cr.ıün ·;cnlL?lıC;ını
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2.fı~rs

ll~.

şu

VG

o·: t:·~'3. l:oy·k.~-;: :::1l~~::ı.-:dan
31. ,:ı :.ddclc 'Üıc .:x:/~(li.'ıdır. :.:u nede.:ı- ·

biçini

aln~lıdır.
J:\

~r::.pli1!}l,:sı

Je;rlld l bc;rt·.:'.t\ti::.e lc..:::.r.:.'r V\.:Tir."

3.fıkru

lL!-3.

söz-

,·;cı:ı:o>:ir.

"K?;fi ~rctc::~-·li ~:.·---;,ııı t Vf.~l'Sct ~J.al~~-(Ci'lC ~/.S·r.ı_lcll..:~n C11lJ.':U~i
zı~ı_ r·:[...~ı:-~UD.ı-u.n.

bu-

ille: ciinlesin·lc :,13znun.un :>i,scüt:f:Ünden

::üdcıhile"

son:c:: "vc"

sn

kaldırıl~3lıdır.

··.ı,AC.td<::

"h~ü::.iıün llÜSc\C:.Cc

içi:.

ö'ıordit-tir:ılz de;tişlklık U]'c'.:~ıncs.

.so:::ı. lıkradan

:;s i~{l8 n fJOZCÜl~lEri ~~D ldı rı lm;;lıclı ;_'.
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"Savcı

ve ,jidufi

Hu){u\.u · ·;e:n8l
o.~:'arı
dır.

oLn'<:.\l:

üı-:)nt
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il!'.clm·iı-ırien
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çı~.::J.rılaı;·ınz"
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·:ı:arcı' nın der,ıoLrcıtilc
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sı

Ycıc;ıdu

Asl:cri
rı

ilc , . çıl=lı:.:nma

.s~Y·ı!du.:cın

sı::.atı
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:arı düştii;'~ü

~ibi,

Asl<:l}:i:'i Y:r.' ;ı Ano.-;r~s2 'nı ;ı.
i U>: es ini ko]<.·m 12. ü':lddcs ı... ıc de !:J.ykırıclı~:.
As~~eri Mahkeıaelerde h2::cün olr.u:~.::•:ı

''Kcı.nun ihün·~c

oi·:· ÜJcnin

ArıLc:c'i Il~;)·irnl(;;-.:· ~rı:.s.-:ısı.n dik':,_. te c:ıldı(~ıuızcca.,
r:ıac!.dclerino

ı~:u!-ı:c::..uşu.nu

n:/~u:ılıL
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ç~e...:ıo!:r;J~ ik

L:.:.;h~.~c::ıo
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hü>l.iul~:cins
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o.yl':ı:;..'ı

~.:;cııol

v·:.·

r,c üç: l<:t,;.ı.
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14.

uy,;ula:;·:ı.;

nyüı

:;;.c 1 ·~ilde,
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kı.sır.ı

ilde,
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t3tbilr.atı A:.ı::ı;,r1s~dıırı f)&.şLm ~ıç iıi.i~ci·ıl

villc,::-i·ı bL~

A:::ı::.\7-W·)' nın

si vi_l 1:iş__il<2 ·in ;Ü3l':()j_ i....:._:f:.r.....:;_~~d ~

J::.c,\Pu tılı:ı,:;sı
Siy ..:si
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x_o_lu;;±_urı

u.çıl~cn

eşi tl ik"
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;ıda baı.kıl!iın:~tcıc'ır.

An·:\]C.s:

.1L'l i),;:s-lDn·:ıç

·1y~·.L:·ıJı:ı.,.

(1632 S.ıyılı)
ı

r:ndde
-----Olü .: c e: ~;: •• sı, ( TCI;.
"i!:ısc:n 1.ı~.~yı3j.'!c:·ci

il\.

1 ·,üdırılıa.,;.ıır:ı.ı

l).-:,_;d•::şn.::;r;ırL"

i st cu:i. .' i~;ıı z

;o ..:cJ.cc; 0lcr le)

iLi.r cezçl oldu_::unc\o.n, Anc:ı.;_/c.,'J:::aıın

11/2. '''-' lLı.jt~.;ı~:dd·:sin; ''7l:ırı cldu.!;cucLn J:.üdıJ:.'ılıu.-1ıll.ı~'•

Bu ;,nsnrı.ın c.h,.~or ,-,ndth~lc.~'indr:. ,' ;zJ.lı oLm ('JrTc.20, 55, 56,
60.) ölüı·ı coz~,L:rı d .. '~:::.ldırıl•·ı lı, •rcc:-ır;_,_ "lÜvboct h~tı)is c;:z::sı ı.con
r·w.lı<':_ı:r.
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deJişt:Lri1ere~c,

ile

(fiili
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11 Katıksız
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ol-
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!~ladde
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t0cil cdi1me;recc::sine de!sine11 'ıü\:l, t
Nuddcmiı:ı

h~:lci.ulc:ı.:

i:\nılnn

in bEı.~;ı:nsızlı~tı ilkesınz::

TCK. 11.n ve 142.
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k~rşısımL

ım

l:u:.: c.:lıüı dE;

1

0irli:_:i ku

oy 1 arı

'[::ı.r1'~ı

1

nın

Z(.dclcrrıd:tGdü·.

sınırlc:<rıru

nin

bulunuesı,

·cı,

:ııalıken-~:lc:·iıı bD:~ıı:ı.sızlı~ı,

~.~;.tiltt ir.

And::::ıs,_·cla

~ı ;Jir1i~.i

bu

·;;;;niş1ctn(.;:~ı:;e,

yar-

sa.yılı)

iıSıl~ir:ı olm::ymı

yer-ah:n 1(i:;>i L:_o>·u

ncclc~ılc,

<:\ykı:·~ıdır.

lL-:dcle; 3
----

ve :mr

K:üdırılra~üıdı7:.

Ask,;r:ı_ :;,:c~ıb;r:ıc1erin l:ur;ıluşund,},

dolc:ciıe:

-~~creı~tic;,i d•.ışünce

2

·c:,lını

•.Uu

ve

Kdldırı1m.::ı.lıdır.

05:5

c1cxr;.r;ıamakts.dı:c

il~:us:·.:··.o

olu•), l:;;ıl<lı~·ı lm-..~lı,Jır.

nın sı:url::rıııı .:0nişl~tnıekte

Bu madde de; Asl:sri
:_:;ı

Am.t:ı;:<s; .. ;_~ın c::_,itli~c

c~z'-üarın

l:cı1l'CmGlıdı:..'.

zedclc;:ıe 1 ·:tcdir.

Eiı: I~.o.ddc

suçlaı::.:ı verilccc;~:

a;-.ıddolcı'iııin };,ldırılm:ı.sı

.. acldc: de

Askerı Y.:r<~ı

oazı

hl':l~irrıli~~

ı• lı:hzlı~:;ı,

bir

üyeteminn-

C>tÜ)ay

J:ıô 1.cirüik

nitclif'_,i, ::,.:,vrsi'Üc:r-ı ilc b:ı,j
tn.dde Aauy-.sanın 14-. 132. 1:3). 134. ı:ıad
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cezası

Anay;wo.nın lL~.mc:d.dcsiı:ı.c

SJ_· .ırlnndı-

::ı,yları

ol-

clut;u~ıcl..:>n l:nldırılu:::üıdJ_:.:.

r,Iadd(mLt
tE:cil

~nıL~.n

cdilmeyec<:l[;irı.e

h~.lci..ı-:ılc;:

in

:)endindd:i

de:s:inerı

i)Eı(l~ı;nsızlı.tı

ilkes-Lnz.;

TCK. Fil ve.. 142.

si

k2.rşısınd.:
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Askc;rı
l:ıL ;:;lını d~:

.adclc: de
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e::_,itlil~

cc,zula.rın

ilJ:us::_:--c; ve

}:<:üclı~·ıım.:.ıı.~tı:c·.

EK.ıd::lch::c·inin }·;;ldırılm~sı

·:;creıd;i~;i d•.ışünce-

bükmalıdı..c·.

zedolcLıe 1 ·:tcdir.

. ·.:..nışlQtmekte ve yur

~ı

;Jirli~.i

Kaldırılın.::ı.lıdır.

2

Bu madde de; Asl:sri
~irli[i

suçlaL~.:t

A!1i1J:,s;;::.an

Y.:r.~ı 'ııın sı:url~rıııı

E1~ I~~LJ.ddc

Gl

;ı(ü::l: t

bazı

ku~aıını

Y'3.I':·;ı' nın sınırL::;rını

z~dclcM8ktGdir.

;u:ıişlctn<...>~te,

yar-

KuldırılD~lıdı~.

Mc:dde 2
-----

Asb.;ri ~:~&~ıl:er:·u::.lerin lmr:ıluşund,}, lı~1:~ir:ı olm~~yun bir ntüay üyenin bulunuus ı, J\.ı:ıd: 1 ·:ısi.'Cla yer·al:';n 1(ü~i ..:.;.o>tL:: lm,, zlıi~;ı, h2\':inlik teminatı,

:ııal1]ı.:enc:lc:-üı b;:~:;ıı:1sızlı8;ı,

daşQamQktadır.
dclc:ı:-i:.ıe:

Du ncacnle, bu

l1Gkirrıli~;
ıuddo

n:i.tclit':,i, :.:Dvrurıl<.Tı ile 0),~

Anuy~sanın

14. 132. 13). 134. oad-

cıykı:çıclır.

Du

::-atiktir.

.,.~.\(,de;

de

2.;:ıdddc;

ic;:in

uçı1:l-dı~ı:nz
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l"!:..ltıl:tiı~.
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AsJ{cı:
nı
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ön·.::ö:c-Em bu ''V.3Jlc:e,

denlc~le

rı:::hkcr•ı.clcrde yn:::ıL.ıı:ırk~l·1rı

asl:er:l
"~iriş"

kıs·n~1cLı.

aç.ı:::ladı[.;Enz

ne-

t~ldırıl~alıdır.
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2.fıı~r
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ruz.
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mın
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:.'csi un

s.:.ıvo.ş h-~li
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bunc:ı.
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____ __
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;;öz;:ütı

n

i::::-t~si
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yalnızc~

n .. yılı

fiili
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Sı~~l~'l)netL.ı Kuııunuıırı.j1. ld.r:-ıc:ıcld<J:;j_,
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sı~ırlı kaln~k
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de~iştı~il~elidir.
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nedc.nlcrlo

:;.ı..rtü.LJ.R B1RLIGİ

GENEL KURUL BA{KANLIGUTA

ÇALIÇiiA ve SOSYAL G·1V 1~NL1K YASALARI ile ilgili
Küi:'~İSYOF RAPORU

KOtHSYON
-·------

Bo.şknn

Rnportör

Av.Aytcn DİK

n

Söz cü

Av.Alp SELFK

ll

ttyo·

Av .Nüşir Kcıyrı. CAN?OLA.T (İmzo.)

ttye

Av.İ:b.s:-ı:ı.

ttyo

Av.Mnhvor ÖZTOP (İmzn)

SARAÇL/'.Il (274, 275, 506 Snyılı Yr:sn.l..-ı.rb ilgili müznkcrolero k-:ıtıb.r..-ı.k görüşleri
mi ort-ı.yn koyrı.mr.dım.) -!mzrı.-

Av .Azi ı,:; :lohçct ÇOHAKOQLU (İmz:ı.)

-ı-

Sayın Başkanlı~a,

Komisyon

çnlışr.ıtılarırld başlarke-:ı çalıçrru:ı.

ve sosy2l (;üvenlik

yasaıa:~ından:

1475 Suyılı İş Yasusı
274 Sayılı Seiıdikalar Yasası
275 Sayılı Toplu :i:ş Grev ve Lokavt
506 Sayılı Sosynl Si:;;orto.lar

Yasası

yasusını

c;ündem madC:.esi çe:~çevesinds in(:r;louıe konusu ;:;~apmıştır.
AncaJ::: Deniz İş Yasası, l3usında çalışanlar Lı ilgili )'&sc: ve Sos~ral
Güvenli1ı::lo ilr~ili di;_;er ynsalu~-:-a bazı alritler ;ynpııml:lü yetinrnek
zorunda kolmıf;itır. Incelerae konusu yasaL:r için önerilc-m ilkelerin
benzer yasalar içiııde ,eçerli oldu~u ::ôrüşi.inü saptaı:ı.D':L~ :,retindi;iıniz içi:: kı so. ·Jürcli bir Ç"llı;;.madan dolayı J-enel Ku:ı:ulı.ı.:r.ı. Komisyoırvı.ıııuzu bağışlc\yaca:Sını ünü t ediJoruz. Ko· üsyonuınuz çalışmaları
na BaroL•r lHrliU;i, llaşkanlık ve Yö~ıetiı:ı Kurulu rcrpo:·:ı..:.:.-ı~.~, İstanbul
Barosu ile Iz:''ir :3arosunun hnzırL:ıdı;~ı ön çolışnıuları, inceleme konusu yo.saı,_,rı ve And;y..ıs:ı~.rı esa::ı alını:ş, uy,~nl'1nı-cmın ö[~retti(:;i bilgileri 1 1:_\Cl'lGl :.ıukuk ilkelerini ("5ÔZÖ'1.Ündc tutouştur.
Çulışma
tirılmesi

ve Sosyal Jüvenlikle ilt~ili ycısala.rı!l
aşa~ıds saptanan sıra ile ele nlınmıştır.

Çalışmalarımızdu
çısınd.:m

hiH::iiınler

sr:ı.deco

denol.ccatikleş

Anay2saya ay'.a .cılıkları a-

det!;il AnayascıJcc uygunlu,J,u ı:;(.iz~)nüne alınarak incelenmiş
tir. Özellikle uir ölçü dahilinde çcı.lışr:ıalar sürdürülmüştür.
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Ayrıcalık tanınrml:sızırı

nn

slınmnin

rıran

t8oi

Yasanın

:~crel-:ir.

ti.in

ÇcÜı:}e:nı.lnrın lş K2n:u.ı."J.u 1~apsamı

Kişileı.·ın çalıştı-':cları

tutulması Anay;-;s::ıy~~ ayia:'ırlır.

5.naddesi, .J5'J-

s:ı;yılı Y:1sanın

işler b<) 1 :ınında.n

llu nedenl'c

ayı

l'-~'?5 s<~yılı

l.ı:ıaddesi,

sanın

5953 '3'-~~:nlı Yakorunm<:\}'8 de[-~ er ol-

2. ı~ıadde:3i Annyasanın eşitlik, çalışmanın
m~sı illcesi;:;e ayları olup 1w.Lnı:·ılmc:~aı -ierclür (Arı.a:n,s.'~ 1>~.4-2/2,
2,8). Anılan kc.tn'J.nlnrın kapsanıyla il:_ı;ili hüldimleri bu iltsye -;öre di.izenlenmelidir.

Anayasanın L~2. madde s

ine ~~öre Devlot Ç<Jlışn:.<.qı l;:orur, çalışma
hayatının kararlılık içerisinde :;elişmesi için sosyal ve iktisadi
tedbi::leri alır. Bu nedenledir ld Dcvletir.:ıiz 14-75 sa7ılı ~~asa ile
çalı:;;ma hDyatını düzcnlerı1Ü,r, sözleşme scrbcf>tisini sınırl·'':ııs;.tır.
Ne varkJ. bu sınırlandırmacla sebepsiz fesih i•ıüesst:sesi l~:abul edilercl: ço.lışunla_,'ın güvr;;n<.-c.leri tar:ı ~çerçekleştiriler!lcmiştir. ·
Bu ;~E,rçcl:leçme 14-75 s::ıyılı YasadEl aynı zo.mandc. fesih sebeplerinin de belirle:üp tel:er teker sayılrrı:.ı.sı ile ıı1dmki.in ol2c:oıJ"tır. Yani

tarnfl~r

lığı

halınde

iş

Rncak yasada belirlenen sebe~lerin varedebileceklerdü·. Ç-üphesiz tu sebeploJ::in. varlı

sbzlcşınesini

fesi~ı

ğı konusund<.ı t:~r,:dlar arasınd•• çıkncak ~"nL~~w:zlı'Sın çö~üm
i_;ıınsız yo.r;"ı

or

"<mıdır.

Bu diizenl,:o;
leşme

-ı<)

Ancyasc:ı;:ıın

hürri-.rcti hiikünl·:jrine de
l~eddo

!ş

yeri ba-

4-0. r::ıaddesi''lde

yazılı

ç&lV,;L1El. ve söz-

uy·:~undur.

12

KGnunum:m

ı 7.

mocldes indo

y~; zılı kıdeı:ı t:.:ızr::ıinatı v~rilmeden

fesih ssbcoi Uzo~inclc uzun boylu tartışılabilinir. Ne v~r ki asıl
sorı.ın, hcm•',i nedenle olıirs:J olsun işçinüı, yıll<:u::ın (,i';ı,eL;i ile kazrmclıgı kıdcm tnzrıinıc.tı hak1:ınd.un rıahrur·ı cdilrrtesi son.m.udur.
a)Kıdei:ı tc.zı:üno.tı Anc:ynBtı ve Kanunlurdan '~elc:c. obJO~·:tif bir
IşçLıin, işvorcnc vey<~ işyerine l:ar9ı sübje)ctif l:nr davrasonucu i)U 'ı.G.lckını yitin"lcni söz konusu olmmnnlıdır. Bu, kazcnılrnş :)ir haklan ortö.dan l:::ıldırılr:ı:1sı a.nlemına r~olir.
haktır.

nışı

b)Bu, di,~er yönden lermunsuz C('ZJ. l.ıi.ilocnLi.di.ir. Zird ü_cçi kusurlu
davrtmışı ne~- :::niylo 1;:ıdon tnzminntın.d<~n 70ksun kı lın.::-trı:\Ic mal varlı
ğı ilc ccze.L:mdırılmnkt,:ıc1ır.

-3c)!şçinin

lmsurlu

c:ıçcm

zen' :inle,1me;ler irk JOl
l.:ımuk

mümlrun
d)Du

davranışı

nedc:nifL; işverenL,::·üı sebepsiz
bu hül:mü ctu~:ul: ili:cl0;:ci yönündem o:çık

de~ildir.

dLıru,!.

öir

buşlc1

:yi.inder1 de

0:~?i tl E: ilkc::ıin;'j

:;,yl::ırılılı::

ı::;östeı--ıncl\:t~di~·.

Madde 12
Deneuc suresinin s()zleşr.ıe ile uzatılnbilmesi, ör~~i.itlü işçi
ile öre;ütsüz işçi 2J~asındc uy_ırır:ı ,-~e"Girmckte, ör_ı;ütsüz işçinin kı
sa bir sı.~rc de olsc·, Ynscü haklardem yu ·arlo.nı:ıu oL:m;J(;ını o:c·tadan
kaldırı:ı;:ıJ;:tgclır. Du bJ.kuıdmı l2.r·ıo.dcledeki i 1-:ili süre An.o:fdS2 ve hu}:ul~a Uff~un {~ÖrÜlr<lcmiştir. Tck bir süre uy ~ulanm;~lıdır. 2. fü:rn
lmldırılm<.üıdır.

14/l maddede kubul edilen

kıdeô tuzmiuctıriın mik~2rı

0ynı

uad.denin bir dittm: fıl:r::.ısında <;etirilen hükU.r'llc l:L;;yıtld,EnştE'. :ı.ıu
lıliküa k,:;z ,;:ıılrıı~· bir hc>ln ı.:c~rfi bL' t:.:~va:1l<:. sınırl(,Jldı.:~~ıL;ı gibi
Ansvcscnın '+2.;,;udciE.'sindGld ç<:ı.lı:;ımr;.·ı~n 1corunm ·. ı ill:o:3i;fle de bağdaşaınaz.

Hadde 13

A~3GüL.:

IJCL:S'l'

As, __;2ri ticrutin tcsbi ti

sos~,-al

~:d;::let

il].c0lcrinin

An,_:y.~sE,nın

':-1, 42 ve LJ-5.n,,ddclerinin .·;ercğidir. Aynı ;ere:·:, ,.:s -:s:ı:.'i ücret in tı-.ık
dir1 ölçülerle dcsil, objel~ti.f oh:....· ,1>:: tc:Jbitini zoruıilu >:ılhr. Oysn lLJ-75 s;.:;;r:ı.lı ~,r.~,s.=:·.~ıın 33.n·.ddl·si, V·kdirc büyüJ-:: olıu·L:~: tu:uı::ıelcla
bu ZOI'UlÜUt\U o;ıı::m.se•:ıe;rıiştir. Bu b,)};ı_;ıcbn Anuy:J.SQ~r·: uy·•;ud. dc~~ildir,
uygun hc~le ~::: tirilEH::lidir. As ~~ırl. ücrEctin tes!)itindo ohjel:tif ölçüler l;onimsenrıelidi.L. (;tC )'UDd'El, sosy~Ü c\dÜet ilkesıno c~;jrı::, ~S[~Q
I'l ücretin vcr:ı;ilen.dirilıııe:-ıiı:w ~~eçerli oir izah t,·Tzı öuhıak r:,ümkün de~ildir.

AsG;arl. i.krct işçinin n.s·~arl. T:tş;;ıo:ı koşuludur. As, ,r::ri 7c.şarn koşulunun t:.im oLtrel~ haczedilıtıe ıesi ise An3y:;.s:: ve :ıe'1.el liuJ·~ul: ill:elerinin Dir

~cr~~idir.
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ücretli yıllık izin, An<~yus;:nın 44.ı,ıdddosi•'.e; ,:;öre ço_lışan
her

kişinin

ile

or,mtılı

Anayas:.:l bir

b.alcladır.

·'-"~"tı.ıası

oLu :J;:

İ~in

süresinin

ç::ılışrcL:::t

süresi

l:.c;cıunlarlü llüze:ıleı:ır.ıssi

ve bunun

bu a-

n.Jyasa.l hakkın ·)ir c;ereğidir. He vurki, 1L~75 sayılı Y::~~cıdc:. izin
süreleri kişinin toplam ç~lışmd slirssine göre de~il,
son
nayos.:ıya

çalı:;tı&;ı

ü-iyerindeki silreye (;öre

uy;:,un ol ...1o.yan bir durum

l475/49.rrıadde;

le::inin hesaoa
esc;s

di.izenleamiş,

böylece A-

yar~.:ıtılmıştır.

izin sürelerinin kişinin toplan çnlışma süresuretiyle duzGıılem:ıeli, iş hs:fatı, kıdem

lc~tıhwsı

ulııu:c'nk A:ı<.<yi:3.s.Jyt, u~rgun

h,üe

~~etirilnelidir.

Öbür t2-rafto.n 1475 sayılı Y''iSeLıın 56.mnddcsi de (85'+/40) iş
çinin izin hakkını ve ücretini ort:~ckn kaldı~~ı::t'l bir :ıüb.iıııdür. Bu
hübnün I::aza . ıılıuır, 'ı:.:ü:: ilkesiyle ba(;dtıştırılrr..~ısı olı::n~ü:sızdıı·. AnnJi:\SJ. ve (~enel Hulcu.l<.: ilkcleriııe aykı"L ı ol.:m hu hül·::.ıun ':ctldı:~·ılnası
;:~ereği

ta.rtışılaracı.z.

kesin olup,
lWT: Di._ter

iş

K2aun r.;eresi
içine

alınmıştır.

mevzuntı:--;.ın

da.

bun<.~.

gün\.i de

olar,ık C1ınartesi

Eşitlil~

ill:8sini:ı

uy,;un

oldra~: dıizenlcnmesi

h.:ütc:ı

tcı(;ili

:)ir sonucu olorç;k

kapsmn

Cuı:·:EJ.rtGsi

c;ü-

nünun tc~til ol<;r3lc kabulü lş Kr-ınunu hnl:ı andan dcı zorunludur. :Ju
ilke doğrultusı..uıcl~ı h;~reket edilerclı:: ve rilcıJ.url:1r .ile Toplu ~)Özleşme
den ya:ı.:·,;ı.ı laüı.:ıı1l2r ö:cnc~~i de :~özönüne dlıne,rı:J-::: çalışma saatinin haftnds 40 suo.t ve Cum.nrtcsi ır,ününü:ı te.til ol~ır.,d~ kabulü Iş L·.>.:ı:ıunu ile

pekiştirilmelidir.

Niaddenin bu
nal:

şekilde

muh~1f::~zası

eşitlik

duruJ'11una lmLuki

dcı.yn-

snğl8ucımakt:.::dır.

Cez::üandırmc.,

r:;e:rel:en bi:L'
r:::ıfımhaı

halüır

Hukukumuz n (<;Öre :mtlalm yes<-~YJ doy::Fı.dırılmcı.sı
ve unc:.Jk yar ;ı yetkisini lculla~-ıarı oi:c or:,c.:n ta-

verilebilir.

me Jetl{isiniD ve

İşv~_ •.·e:ıe,

ht:::;n

ha.klanın tcmım1~ı,:ı

de tek
eşitli1c

tdraflı

ola.rC\L: ce zn ver-

ill(t::Jinc

<:tyJarı

oldugu

;-!,it)i bir bakır~:-:\ :.ıir }rumu ~retkisinin lmllcıtnhwsı so nıc\mu dogurmaktadır.

Jı.nay ıs::7s.

aykırı

oltw bu

rıuddcnin ln.üdırılrı--;sı

~_;e:.'eh:ıektcdir.
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Öneı:ıli
aynı

Z2!ll2:1d--:

11+75

sayılı

ol::m

s~decc

:·ukkın t::nınırı,ısı

')L'

etl':inli~inin

ve

duzeı·~lenmcsi dt;~il

ve

,;8çerli[~inin sa,i,L:mm3sıdır.

Nitcl:im

Ya. se:: ·ı düzenl.:.di,:,i iş ·,r::ış'ırınr1da :~eti.ı:-di,;i ~mrullerın etl:inli2,ini Sd[~lHm;,;;]{ için cc zni rnüeyyiclE.le:.' cl.:;; ön.·:örriliiş bulunno~:tr.ıdır.
Ne V8.rki, ı:;ii.nd.:ıüz koşulL~rınd::ı, ba c ez.ü:-ır jretersiz ke.lı'ı~~'~lo; yeterİş

sizlik,

Y-1so.sını,ı etlrinli~inin tcı.rtıs;ılı:ıası~liJ. del~ uz.~awı.::üctodır.

Cezaların

koşu.llo.rııu uy,-~un tLÜG

'";Ünün (:;konorük

r;eti!~·ilı::ıcsi

İş Knnununı.uı. ctkiıılicÜrün sa,~Lmm::ısı için :~oreklidir.

İc.If.Y~s3sı,
taz.ıılin:xcı

de!.l.
ceyi

ve

haciz

v~

di:~er tc:.zrünı~t

s:ıi,slayc:a<;Tna.kt2dır.

i~çi

ücretleri, kı
;)c:,];:ı,und~::;:ı ;r;ts: li •::;üveiı

iflu3 hallcrindc,
al:;c;:1~L::rı

ııdczu

Jhlindi(.,l üzc::.'c,

ir;,cir._\~-

le iflas h,: linde· c:-1:.\c:~\kL~l'ı.ı sıri:l:n~ı.d.:: işçL:ün sadece
reti ')iJ'ÜlGi c'nradc. olu;;ı, J~ıde·l ttı.ziJir:utları ve di:;e:,·
cakl:xı:·ı

t(.z,:ıinc\tl.s:rını

tahsil edemcmcleri

~;i•)i

ob.je1,tlf bir

n~yF.:.'k:.J

VG

to.hsili

bakı;~ınd.=:.u

rc-:lıin h;::l:kı

du.

ilc

v:::: di'te:..'
öir sonu<,;

tG(dr.
tılı

c::;rlık

i;c:"·;·j_;:ı.,ıt

ye tc 1'l.i

I'Lll

1 ~_-;ClUüJ.

l

i:;Üphe~üz

ve Türk

T1:,:dtıacLt::;.c1ır.

ücals-

;.:;öre, bu

oldu 6 uıı::

.d<J bu

L:nunu
c..1o~.;rultu

Iş· Yas,.lsını -,
lu};]n

il·:;ili hü~n.i ı lerinin, işçi
:~üvencesi &ltLl.:.;. ulır...ın-:;,sı serekmelc-

bu du '[ete:."li deftildir. Konu :)u uçü,c:.-\ 1

movzuatı

A-

·cuzrür:u::.tın

e~ Lı c ~·-:ı

:.:··.<:3:-::.sı

Icra ve LLlv.s

~7 eterince

Kıds,.ı tr..~z;~ün<.;tı

.~üvt.:rıcenüı .~etirilmesi,

})ekiştirilerck

vr:;
:..:·c,bin

;:,L~co.kl •. rJ.'ll

t:-1z·.ııJut

aL:ı.c;;k lwkkı

del,işiklil.:: Y'-'iıılw:sı

i::Ü-~eakl

.altı

2di &l:ıc:::~l': iŞlF::"".i :::;ör-:;ıektedir-. i:lu de; urı;uL:n c.L, Ç-~lıganla

laden

rın

d.G·recole:ciy-

;_;özönüne

o.lın.J.ral:

•:ıraştır,·ı<:

bir

dt:,~ı.:

ilc

<AYl'ın

çözüınlen

nıelidir.

İşçi
ay 1 ~ıı.'ı

ilc

işveren r.ı.rnsındc:ki hizrıo·c

d..:\vranıı?tn bulunulm:.sı

nel hul:uk

lıükiiı:ılel'ine

göre bir

ve bu

l~di;Je'

~-~Jktrılıl(

t:ı.2:ün·~t:;

h.:J:

iŞV€2:'2:~.

nec.L:mi;rlc
k,~z.,;:ıi.rı.r;c;ı

t

.U'C,fındo.n

işçinin
'ı:-lincle,

gebi-

linJ.ı~';i

üzere, Y·'~r;~ı or·:-;'mL.rı Jorç l:.:ı.r L'.r>E'lsıı.Ll ~~öre hti':üı:1 tesis otLıc:: :tedirlor. Anco.'.:, i9çi ilc işvc.r·en <·lL)sındi~l'ı hiz,.,E;t al·~dindcn ve
iŞVC:reuin

a.kclc

<y-]:ı-rı

chvr·mışırı.<lnn

l)o·,.·çlm·

doi>:m

cÜ8C.1J~,

c.li:::,i (';ibi,

tan1eıwn

bır:;;ı GLÜ

bil' y"\i.J.:ü l1ilü,;, .. ;ı;i olu9t~.ırrıa~~t-lclır.

Ycwfwınclan dot~~.,,\J{t,::

V\.'

~ru}c.·cıd.,,
iıŞ'lt:r0 1 Ün

bE:lirtilişçiJe

-6Uyr5ulnm:'.ıd.:;;
y~

da meslek

sos7::.l gli>Hmlik

işçiye

nedeniyle

hastalıCı

lı:ururüc.rınd.::tü iş

tanın~n h~·ls~ın,

1-::cızcı.sı

hizmet

işçi~in

~kdi dolayısiyle teşekktil etmiş olacv~ı~d~n mahsap cdildi2i ~5rtil

Devletin

nıe}:tedir.

met

dot;.;.

aLdin(li;;ı

kc::·ıştı:;:·ılması,

işçiyo:;

tanıdı,;~ı

alüca[5ının,

aslında,

Bu nüdahuleyi
iş-.rcrsnin hizı.ıet

nı

ola:.::-::dc birbir ine

Jrutsal bi:::- iH:e

ka.ldırcıcak,

düş:.:n(il2tcz

işçinin işverenden

.::ıl;:dine

ay:nrı

.:L-:ıvrc.uışı . .ıdun b:r:mul~ları .:.!

t&stamc:.m ve eksiksiz

ol<tı.'::.:.l~

alrwsını

rınuz.c,

:;eti

:ilmclı

çeliçen yönü

u:r_~uh ..ı

V<:;

.d cı

müduh-c~lcnin,

ol::.qın Aıı__ıy. -F:;ü

~:idde~ do~an

Anayasa ve. Hukuk ilc

• .du

olun vt>

~ü::ıc:..:.l~lnrı

s..ı.;l•ıyc::tca.k ~)i_ı_' hü.:~üm

.··;ör~ilen

o~t~dun kuldırılu~lıdır.

do. bu nedenl.:_,

hiz-

işç:Lilin

akdi 'ı.aklarına bir müd:;ıl;_~,üedir.

lnh~cdk

nedenle, nüd&ho.leyi ortw:lG.n

'süvenlik ile

işv0ı.·en ~h:ı.·cı·ıııa

işçiniü

ha 1 :lı

sosy::ıl

yasala-

il\<:: ile

hnkl~r2

şu

ya

be:\~~dC\ŞtJ.rılt.mıyocaı-

6ı r:,i.i:c-üşünde;riz.
_
_ _ _ _ _ ,__________ =.;:;::;;.;.::.:;:.;;;:
:ı::BR..'-1.
i.Fiı.Zl

ve KAYDI .i]-l.'r

İbrEJ.,

es;it

l~o~,rnll::::~ct .ı :~eçerlilH:

l<>lZ'J.nc,:Jilecek

hulm~:i

bir

illÜ-

essesedir. Bir b~şka dc~işle, 3kit serbestliGini osas elen Kl~sik
Bon;la:ı: Hul:o::ı_:dmi~,:t o.it 1-Ji:c Fıüessesedir.
Oysa, Iş
or<:mlc-; ekono.-;-;ilc

:auı:ul::u,
b·o.kı·

1ş Yas.:ıı.::.rı,

çc:ılJ.şo.nlm:ın ç:üı~tı:..'ılanl.J.ru

dn'1 bti;:{Ük ölqüdr.: r:~üçsiiz olrıoh11:ı ncc,_mi:Jle i-

rc;;de özr;ürlükleri(~in, sınırlı imluridut!;u ,~erçc(Sinden, ;ye1.1i bir deıv~e
sizlikten kJ;ynakL.nmo1~t;; ve Anayvsmnızı·ıl çüı:çnu hı:ıy<~tının düzenlenmesine ilişkin ilk~leri du çulışanlRr ilc çalıştı?u~ı~~ ar2sınduki
bu clen~!;esizli{i;in. ;·,iderılmes.i ,;rmcınn ~rö wlik bulunm;:\~Üt'.dır.
Bir
ekonomik

y:ımdo.:•,

ç<:ılı"'ü.:ı twy;ıtı d•izenlcnıet,

dew:soli 0ir

~içsüzltikleri tartışma

~0türn~z

kişilerin

irndc

öte ;yandan,
se~bestli

Ginc sahip tmlundu 1:Lt ·ını varscy"r~:k l:l~ısik borçl::.cr hukuJ:u:nm ibra
ve_.J~c;x.CLi

i~.ıtirazı

müessesesine iş ilişl:ilor:L··ıclc c'L :~eçc1.lililc tmnme.k, brı.gdaştı:'_'ıll!ıosı çok c;üç bir dı.:nır.'1 J::o:.cut:•1ilk, çelişldlcre çeliş
l~i b,,tn.o.kt ı c·. .du r) :;ı. ıııd:;r;ı, erw ~in s e·L'•J .- T~ ]~:;.~.-~ısı ·ıd o:. \~o::·urıı;ı.~·: ı Dn<.:ı

y:wu ilkc:si ilc::

ibı-.._,

le b

bizce

:<,;,d·J.çtı:.·malc

Sonuç oL.Ir<:<l;:,
kl~sik

ve

l::ıydi

ihti:::,ızi

cıücssesesini bı_ı_.;~5nJ~(1

oL:n-Jk::azdır.

İt;. Y::s:::sı;~:'

.<;:,~ı~c::

--.re_seç:Lk bir· :rl.i.J:LL.t

1 :o~nılo.ra1~

ibra ve kaydi ~liesscsesi ÇJlışGnla? y~rorına Q~zculemQcli ve

işv(:renin

ibr·o. etse ve;

işçilere,

naddi dı;.:.·urau v•. cıl.:ıctd:l~"rını, ibrcd<J,!l sonro. cL·.,
ka u ı tlJ.nclırabih;e k h•:ıkl:ı t -Ynınmnlıdır.

bilnel<:

;Jiçüüy-

Vi.:

ı~<<;Id:i.

i1ıti;~nz1

':o:;''tLSG :)ilc ç.-tlıç:.:m ıcı~ilore,
t~~lep

ede-

-7-

7u~::arıclaki

:;erçeklc:rc,

da doi;er verilmelidir. Borçlnr
ler için ôn-:o·öri.ilen ZtlHan
b::-.ron içlmneps

runlu

zaıuanaşırnnın başl,~n ·;ıcı bc_~:aınndan

Yasasının

sşır.nnın lıizmet

bGŞl'.~ı:;ıa~:n kurclPıın,

sörülmüştür.

İş

Y

l32/4.ubJ.d<O;si·adc

'cıizmetçi

:>.!resirı.in ~)ithnnclcH

i ti-

S':lSında cL.~ uy:~;ul"~mııcısı

zo-

-8-

SAYILI E. :SI! 1HL-ı.LA;. K1'J-. ~;ı; ü i l e

27L~

SAYEıi '_UJ~eLU

275

.t-.,

SvZL};~,IJl!:Sİ,

GBl.V ve LOIQW'J:l _,:~Jil-: Jl-U

HAKKilDA 1:1 A 2 O H

l)Istanbul .Jnrosu turnfınd:m Toplu lş s;.ızleşmesi '/C ·;;rev yaS2Sl ön tasc.rı önerisi, to;ÜS;'/Onuı,mz çalışrıı.:ıL:.rın:ı es us olncc~l:: üzere
ist:::ubul .i3arosunca. sunulrmş bulunmaktadır. J.erçckte·ı, incelemeye değer bulunan bu tc.ı.so.rı Komis~ronurmzun roporurıa eldenmiştir.
Görevinı,

yü..

d::ı

Anay<.. sn

271.1. ve 275

sayılı ı:.ıııunl.:?.rın

hükü,ılerine u:1:~un bulumı.oy:.m

sını::- lı

;';Ören komis,j(Jnu:auz

I.'Ütne:ri

!car.:rrla;;ıtırmı:} ı,re

[;erlendiriluıel:

Li zere

çnlışrrısl n'ını

2.y1n:cı

Anoyqs'.\}d

hi.ik(i

olan,
ss_ptilnakla

Jl<:n'irı.i

bu çe":'çevc

içerüıiı~.de

yü·öne:cisini de-

lstnnbul B::ıro3unun öjı tusa:cı
'l'ürlcl.ye Barolar .dirli;;inc swı.,_ÜiıE~:Jı

•d

L:ırar

vernişt ir.

2)!ş Ynsn.sı

il~~ili uet~erl\)lıdirmemizdc

ile

c:;apt

1d.ı;ıı:nz

üzere,

A:ı:w:y.s.saı:uz çalışw:ıl2.rı korumıaya de~~cr bul:nuştu2.

Anay :se!UZG :~öre
çaJ.ı:;.n.:ı b.cyatı bi:c taraftan Y,wal.:ırl:..< düzenleı:ıip ko:run;..n:•l:cn, öte
yand;,_.,, ç::ı.lışa.nL~::: ın ör,_ditleamcleri v._, '.L'oplu sözleş tlE: VG ;:;rev haklurının etk:Lli !)ir biçi K1c· ~~ullmwr;,<k De~:lotn:,til: yolL..ı.rlc~ };:r:;_,ıdi haklarL1.CJ. kcc.dileı·Lıın se:hip çı1,J::>.2.l';rı nrıucı ;-':Özetilmişti'. Du::ı.1..nı içindi:'
l~i toplu sôzleş;,ıe Japma h<.~kkı ilc ~~rev n·:-kkı Ane.y.c"s;,\1 bircr haktır.
Bir iı.c:kkın iUH'-Y'''s ıde< t,::nınmıı, olnk.n elbetteki -yotcr·li de,Sildir. Bu
h:,klan ~:ullanılıacı.sı:-n. dLizeıü\0y::;n yas'ÜUi.'ın hal:L~rın so,:mt ve etkili
biçimdE: :;oJ'çeklcş;nı:;sino de olnnu}: s~"-;lmı::sı ~,erc~ü:c. Anco.l;: o zaman
Aı.l.HJ"dS,tf-' uy(~unlu~ .. t,m Aıınyns ..mın so mtlaştırılnusınd:::;,:ı sciz edilebi-

lir.
sayılı

275
ele

Toplu

clınıncu aş-~ıd~

UYt~Un olm~dı::;ı

Sözleşme

belirtilen

ve Grev

Karıunu

hususla~ın,

bu ölçiil:.:::c h;ersinde

Anayas~y~

uflrırı

ya da

h& :en t:~örülür.

Gerçekten:
st:.yılı K,~nunun ı. ınddvsi

l-275
ve

;ır:-wc;:ını

çol:

2--Toplu

t:~_a:c

bir

sözlcşıK'

çm:•çı::.vE:

'l'oplu Sözle;;mcloı:·in ;~o:ıusunu
içerisin.;:; :..!lmı:',) bulunr.ıc.~ 1::tc~dır.

fetl-:ü;.i.nin

sapt~c.nm,::.ra!ld(;

"L:.ef,ö;:CD.!1c:ı_um 11 u

her-

türlü t _'t:.:-tışı:ı-ıyı ortadan b:ı.ldır<ıc,ür b.içiı.l(le, açıl: ve sGçi'.: olo.rak
y.:;s;:\1 inıJrfın vcrc;.ok, sorı.Pıun çözümlerıraesi t';crel~ir.
GeçGiŞ

soru:'.un i

IıllG:-ı;ı tccrüb,;le,~i \TC

vcdili~ti

ve· önemi

d.::.~ıo

dzı

örn0lde~;-·i

iyi

de'·

_';cizöcı:mu

:.::.nln::;,ılrnal:tc:ıdır.

cüınıncn,

-9Esc<sen mnhkemelorin -olayların zormılul•ı:_',u sonncu·- U;](~uL1dı(~ı
bu sistea, ihtiyacı en do~;ru ve domo:::rati~~ biç:ı_nde çr)Zii!ÜGJ<C,cek bir
yoldur.
Iş S~izleşmesinin

3-3-re,r, S•ldece Toplu

uüe;r,_,:idEG:i.. deSil, Ana-

yc.s2l bü· ho;.\l:"cır. İşçi-li;ivenm ilişJ:ileri s::dece toplu i3·.Jzleşmc ile
sını .:-L.-..~ndı··-·ılo.r..ııyac&Gına ~';öre,

eyyidesi

olm2~:tan

çılr~,ı:-ıln<_ısı

~m

hal~kı::.'l ·f<Ün.ızcr.'

[~Gni:;,

b:ı.psm,

to;:ıl:.ı scizle~ı:ıe ı:ıü

l:L olr·"r;-;k

tc:~~ııi:ıması

~ere

kir. Bu bokıudan 275 3ayılı Yas2nın 19, 23, 24, 25, 29, 54, 56 ve
53.nciddeleri de;;işt.Lrilme.li, L1;uv~i aüıaçlu olurs<3 olsun ;',enel grev",
"l;::.:,demeli ,_,;rC:'v", "d
lc~r.,~

,:r<..nıçmu

l';rovi"

hcı.kL~rı çalışan

benzeri •::::ev

VG

tc:mınmalıdı:c.

L~-An<:qcs.mızd::.

18.ı~Etddosi do[tiştirilE:r-:'k

·;etir

açıkc

lok,wt

bir ·:ccçektir.

madde yeniden ele
6-G-rev

Hakkın

SS.JJ.J.ı Tasanın

275

:ı:::.üdı. ılrıı;,lı,

lo~:avt

;ynso.cı

uyc;un hulc;; ·r,otiJ.'j_luolidir.

ctkinli2;i, r;rcv :ü . ,nL\rı ile

hald:ının

20.mEıddeniri r~rev aL:ınlarını

dG.:r,üttılsı

h::ll~l=ı

Ller-cı:: dilze~Jlene Am:y.ıs .\y:~

5-Grev
dir.

tanınr.ı.:~mıştır.

lokavt lw.lda

y.:;,1..:ııı_(Lc.tn

ill;ili-

-haldan özünö. etlcileyecek biçiıade
özih.e uy,;un tir d·:lzG üc.lC ilc 20.

:3lınrı:ılıdır.

]6_ı)l:1G Amı.yss•ü

bir

:.uklcın

1 -::ullo.nıln:::ısıdır.

ae'.,~~ı :rın

kul-

L.mılr.F.'SıiH1::\

ise yilrütr·ıc or;;rmını.ı müdc.:ı~~lesi dıişünüloı;1.c:z. Bu bakıra
dan da yiirütme;:.rü grevi clurdurm.u yetkisi t;..;.::cıyon 21. madde büdırılma
lıdır.

bizleşüıe

7-Toplu
lıGını

•roplu

prosedürunü

düzmılı:oyen hli 1 •5inıler,

ort~dan \aldıracük sınırıura vo.rmam~lıdır.
Lt5zleı,>ınt:c

prosedür,:., toplu

sözlt.:ŞL1e

lıo.kkı·.uıı

yacc.k n.i tclikte ·::orülnc ıi:" olup, bu hÜl{Ü~ılerin de
çıril:Lp AncJ;y.~s:ü il::elc·e uyı;unlucunucı sc;~~laı:ınn.sı
c. 275
III) "·
ıd. ı--,,~ı-'
\.u..ı.
u.~.;

···vıl
S·-A
... ;
ı

;;enel çerçeve içersinde
;;;;ykı:eı

oltaı ~(G
1-K<.ı.nm

r,ıcü: 'f0

d._,

2?'~

"·s"._,_ . . . A~l ı rı .·'L-~cel·'
1..1..
t_.:Il'"

uy;~un buluınn:qan

kesirıirı.clc

sendika iiycsi

·:[:o,s&.

d<<

yenic.i.c~.t

hakkı .. ıda.

•:;özden

~~e

·-:erob:ıektcdir.

,~ı··
::::3
.ı. dE·
,::

.... ··"'· ,.;·. ,, a· lırı·on·
r:....

;~OLJ~~..ı.~.,ılı";

L1cclcnrlliş

n.şa:\ıdaki

çalı:;ı:;.nlc.rı !

olı:ır\l;:

275 sayılı Yasonın
etkinliC;i11i sa.gla-

L ... '-..

sacrılı

:c.::l:lan etkin-

1

hükümler

ve

An::~yasaya

sa~Jtc~nmıı;'tır:

bii;.ri.iJ· lıir h:ısrnnı ;:ıcrh.Li'.:o. kuryo~:sun

bı:ı-'•:tı-T::ı

~2.Ek.ıdcl..:.iıirı.

4.

bendi,
2-GEmclika
Li-. madde,

i.i~reli[,~ini

sı,1ırlandı:c~~~:.

ve

(;ercl~siz

on·;cll0r· getiren

3-Işç

ini7l dilcdic_;j_

;;.rıcL,

iy•'

ol_du~u

::.ıc-~ıdH::acL.,:i

;

•.::ıl'"l :sı:"ıı

're ·:m~eı ol_,rck sendi~;;"~ dç~:;L;tin:ıc:--ıiai b·T/if~ ölçudı::: e:ı <::llccUE;i

için 6.mdddc,
4-!ş l~ollc;·;_·ı 1:mctr.ıeli[-;iıün :ri.irütt.ıo or;anı11cn <.Ul~di~;i

oi-

ç Lıde: 1 ev-rensel scndil::ul ill:elı::·::-e ters oL;·:'< J: <le;işti:cih•lC: olc.no{tı
nı s d!~lc:dı::;ı •rr:_ ·;ra s al :~üvenc t:yi ort0.dmı 1culdırdı(!,ı iç Lı 9. n~_;dde,
5-Jlw:ıhtrr:r~Jsı
sınırL1ynı!

ör·.~ütlerc 1~fltıl: bil·ıo

v& özellikle

BakanLır Kurı:Lın<~

ol•:m·sını bltyüJ:

ölçüde

aksi JOnrle .cet ü

veren

1

6-Sendilulo::-ı:ı:-ı
Z.ikô.l<:\rın

b~ncı

feslü veJ. intisa'nı iı,,l'i..ndc uı~llorınLı bu senve üyele:rinin l{arnrların~ı :J;ı.'·~ılmEılmızın, kcnclile}_ i;ıe ya-

örsütlerc devrini sJdlayun
7-'roplu

tamsılci t~yin

sözleş,·w

etme

l3.~~dde,

;ydvm. sendil:a

'e

yo.pmn;ıış

olanctı bal~ıillın~au ayırım

scmdil<:c.~

;apGn 20.uadde,

8-SE:nclil~;.:ılorLı

ulusL:.rar .:.:Jı yardııüurdan_ yoksun
cunu do sur ::ı. b ildif:3:i iç i n ~~2. ınuddenin 3. b cn::.ii,
9-Send:LLal. ·::·-ın mü ll;: edineb il::1c

c.t:c.:ı.sında

oL:mnğını

s ırıır ı

i;:clr.:.J.sı

:.j' :ıı

sonu-

24. da d de,

ço 1( örıeı:li tehlikeler ::E. ciren 30.
madde, deuoJc:.-\tL· GSr:lslo.ra ve Anuy.:;,s .. <:fd r;öre d.yclerc z.:.~~:,cr vc;rmiye11-Sendikal.;:;rın vcırlıl~ı içLı

cek

şekilde

ye~iden diize~lenrnelidır.

12-Gcnel olarok
r;;ı

cezDl.:..rı

··,ctı.~en

Anayuı:ı~1.ıın
t2şıdı3ından

işçilere

hapis

cez3l~rı

ve

işverenl8rc

ise pa-

31. :'lc<ddc,

1, 2, 10, 42,

46.naddeleriıı.:;

yei.'lidcn d.·.: zenlcnmeleı.'i

::.ı.:r;nJ:-ı d.işen

:~cc·ckııe ~;t0dir.

hükümler

-ll-

Gerek Sosyal Sie;ortalar gerek Er.1ekli Sandığı ve ~;erekse Ba~
Kur Yasasından eşitlik ilkesini zedeleyen,çağdaş sosyal 13üvenlik
ilkelerine ve demokratik işlerliğe aykırı ıı:ıırumler bulunmaktadır.
Yaşlıl+lt aylığının tesbiti, ölüm sir_sortasından yararL.:ı:rıma süreleri farklı tutulduğu gibi konut kredisinden yararlaruı1aL, aylıf!)ın
kesilmesi yaşlılık sicortösından yararlanmak için kabul edilen süreler ilgili yas<:ı.larda eşitlik kurallarına aykırı olarcık düzenlen:..
miştir.

S.S.K.nun 53/D.maddesi ilk defa çalışwoya başlan
dıgı sırada malul sayılan sigorta lı, maluliyet si~~ortasının şartla
rını ~rerine getirdiği halde bu sigortalı, maluli:rct si3ortc:sının
şartlarını yerim, [jetirdiği halde bu sigortadan yararlanamamaktadır.
öte yand;:ın iş yasası hükümlü çalıştırılınasına olan;;.:k verdiiSi halde
657 s..J.yılı Yasanın 48/A-5 maddesi bunu enı")ellemektedir.
506

sayılı

506 SAYILI SOSYAL SİGOL.TALAR KUhULU YAi:HilliNif; DEGİi;iTII 1LJ.W.ESI
ve DU~OKRATIKLE;.;.TD,ILMES.t G:ı!:EEKEN fUKi.L\'lLm:t
506 sayılı yasanın kapsamı r-;enişletilnıelidir. Tı~rııı işçileri
ve cv hizmetlerinde çulışanlarda bu JO.sa kr:.ıpsamına alınm2lıdır.
Sürekli iş görmezli(ti tahsisutını % 10 iş gücü kaybına baı:!;la
yan 19. maddedeki sınırla,1a lcaldırılıp her maluliyet o:ı.·..;nına tahsisat yapılabilmeli ceçici iş 3örmezlik ödene~i de si~ortnlıyı ma~dur
etmeyecek ve tam ücretini kar:?ılar miktarda olması sa{;lanmalıdır.
işverenin sorumluluısunu d;~zenleye,ı 26.madde etkisiz ve yetersiz olduğ,undtm yeniden düzenlenıneli meslek hastalığının tesbitini düzenleyen kayıtlamal<::r ;:;en.işletilmeli işçilerin (siısortalıların) kurum
l:::,'lrı:ı.rlarına itirazları 5 yıllık süreye çıkarılmalıdır.
en çok 18 ay olarak süresi artırılınalı
sigortolı kadın:ın ölümü halinde kocnsuı.a da aynı koşulla::.::' la tahsis at
yapıl~rak lmdın erl<::eJ.c eşitliiSi sag;lanınalıdır. 45-'~6-47.maddelerde
k,:'dınlar içın dar tutulan doğum gebelik ve emzir::ıe l:oşulları ça~daş
Sağlık yerdımlarının

laştırılmalıdır.

yitirilmesine ilişkin 5l.maddedeki
yeniden düzenlenmelidir.

Sie;ortalıl:ı.l;: niteliğinin

kayıtlur;ıeı.lar lmldırılurak

-12tialullük için çulı::;:;n;3 gücünii.n 2/3' nin kaybını zo:.unlu ;;;ören
53.maddedeki işlenez sınırlama de~iştirilaeli ve genişletilmelidir.
Yine r:'lalullük uylığına ilişkin 54. maddedeki ko.~[ıtlar ;enişletilme
lidir.
Sigortalının · yaşlılıl<

5000 işgünü
:pirir:ı ödemesine b<it;L;,yan 60. nmdde 3Ürı.i.in koşullarımı ,:r,öre 3000 işgü
nü olar--<k di.izenlenmelidir. Öllim si;joı-tnsından yar::ırlanma.;'ı düzenleyen 65.maddedeki hak sahiplerine yapılacak ysrdıular çoğ~ltılmalı ve
kendi piriminin karşılığını almakta olduklarından işvercrün ödemesi
3ereken maddi zarardan si~ortacn yapılacak yardımların indirilmesi
aylı[;ındnn yar-.3.rlanmr:sının

kuldırılmclıdır.

Sigortcılının

öderaesi :serel{en ve yüksek tutulan primi or<mları
azaltılarak işveren paylurınc ilnveler yQpılıp işvsrenlorin pirimlerini zu~ı<.mında ödenelerini sağlayacak yaptırım ve yeüi di.i.zeülemeler
rsetirllmclidiı.
İstege baglı si~ortolılık
lıyı

koruyucu biçindo
Kurum ve ;y-i.i.ksek

değiştirilmesi

koşullarının

si3orta-

sat;Lmmalıdır.

s:~ğlık

l09.ınadde degirştirilerek

yeniden

sürelerinin ve

kurulu raporlarının kesinliğine ilişkin
bu kurul ka:::--arlarının yarc~ı r;:ıerc;ilcrince

saptanın0lıdır.

Kurulunun oluşmasında işçilerin seçeceği temsilci sayısı çoğaltılmnlı bu kurulda işveren temsilcisirün buhmnıa.sına
sorekli olmadıSırrdan teşkili :reniden düzenlenmeJ_idi:ı::·.
Yüksek

Saglık

!şverenlerin

pirimlerini Bdem~meleri ~eciktirmeleri ve edimlerini yeriı-ıE; g0tirr:ı.erneleri h.::ılinde mevcut yasad3 çok az uikt;:.;rda parJ. ceza::ıı olarnk ·•:etirilen yaptırımların artırılarak ay:ı:ıı zmııanda
hcı.pis cezalc.;rıylG d;::. etkin biçimde Jdptıı'ım uy;~ulanmasını sı;,[~layacak
de6işiklil:lEin ;Jupılması ~erektisi, görüşünde oldu(.tunı.~zu s :.;y~;ı ile
C\Çıklarız.

-12r.ialullük için çc:ılıc?irl3 t~ÜcÜniin 2/3 1 nin lmybını Z0::1.mlu SÖren
53.ua.cldedeki işlenez sınırlr;.m~ de~iştiriL::ıeli ve ::;enişlotilnıelidir.
Yine malullük o.ylığına ilişkin 54.rı1adc1E:deki lw.~[ıtlar :~enişletilme
lidir.
Sigortalının yaşlılık a;;rlı[;ındnn ;vurarlanmı:::sının

5000 işgünü
pırım ödemesine b21.;l&y.sm 60. madde .;ünün koşullarına ~r,öre 3000 işhü
mi olar--<k di.izenlenmelidir. Öllim si;:;oı-to.sından yararlanma,)'ı düzenleyen 65.maddedeki hak sahiplerine yapılacak y3rdınlar çoğaltıımalı ve
l;:endi piriminin karşılı~ını almakta olduklarından işverenin ödemesi
e~ereken maddi zarardan si;,~ortaca yapılacak yardımların indirilmesi
kaldırılmalıdır.
Sigortıüının

öderaesi 3ereken ve yüksek tutulan primi oranları
8.Zal tılcırak işveren paylo.rın~ il2,velcr yilpılıp işvsrenlorirc pirimlerini zu,;wnında. ödeuelerini sağlayacak yaptırım ve yeı.·ü düze.üemeler
r:;etirilroclidü.

lıyı

istet;e b<ığlı sicçortalılıl: sürelerinin ve l:oşull&rın.ırı. si;sortakoruyucu biçir:ıdc değiştirilmesi s~3.(;l:::.nmalıdır.

Kurum ve 3ri.iksek s::ığlık kurulu raporlarının kesinligine ilişkin
109.madde def!;ir~tirilerek bu kurul ka?arlarının ]arcsı ruer<::ilerince
yeniden saptaum0lıdır.
Kurulumm oluşmasında işçilerin seçeceği temsilci sayısı çogaltılmalı bu kurulda işveren temsilcisinin buhmnıasına
Gerekli olmadı~ından teşkili yeniden dtizenlenmelidir.
Yüksek

Sağ,lık

işverenlerin

pirimlerini Bdem~meleri geciktirmeleri ve edimlerini yerine [~E.tirmemeleri h:;.linde mevcut yasad:::~ çok a,z ı:lil>:tc.\rda par-J. ceza:.n ole.ro.k ·>;etirilr:m yaptırımların artırılarak ay:ı:ıı ze:1ıncı.nda
hcı.pis cezal'";rıyl2 d,~, etkin biçimde ycıptırım uy;~ulanr.ıasını s;;,[;layacak
cle6işiklil:leJ:
açıklarız.

in

;'/.Jpılması

~erektisi,

görüşünde oldul,tmn~zu

s 'qgı ile
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Birinci

ı-

Madde

Toplu

Iş Sözle-ırnesinin Tnnım:~;

Bu yasa

anlw~ında

çolıştın:.ınlaı~ arc.:sınao.Kı
ların

hak ve

çalıçma

toplu

iş

sözleşmesi;

i:oşu.L.Larının

çelıçanlarla

saptanmcsıüı

t.:..~raf

borçla:cının

nulax ı, bunl2:.:ın
bir bağı ttır.

belirlenmesi ıi, tc.:.raflurı ilr;ilendiren kouyt~ulanm;:ı_sı ve dencti::ü ile hususlC.L'ı d-Ltzenleyen

Madde 2- Toplu
Toplu
nın

.l3ölünı

İş Sözleşmesi Kaps,:-uıı
i~

sözleşmesi

tüm

çalışanları

k~psor.

Çalışa

ücrut almı.kta olması, 8!J.clcli smıdığın;_: bat,lı
buhmm.:ısı, .tlctisacl.i Devlet teşekküllerinde ya do. Devlet dairelerinde; çcı.lışrıel>;:te bulmıt1de>ı onun Jendıknl:~,şr;w ve sözleş,:ıu ."lüj:ı 1.:12 halckını
ortGdan kaldırmaz.
kadro

esaslarınu

1m:~·şılı&;ı

Devletin ve dil!;er lca :u tüzel kişil,-o;rırün ':.B·;.el idare
r~~Örf, yürütmekle ~rj.Jcihl'i oldukl::.rı b'lLlll g·:5re"~.rlcı"inin :;;e-

rekli tıldı~ı Rsli ve sürekli ~örevleri ~drenler, di~cr bir deyiş
le l;:anıu erkini do;'trudan kullmianlar bu kanunun b:1ps:;. n dı:pndadır
lar.
lv:adde 3- Toplu

!ş f)özh:şnesi:ün

Hükt'lii

Toplu İş Sözleşmesinde olur.1suzu belirtilm.cdilcçe, hizmet sözlN.;moleJ·i ve ct ~m~.: işlemleri tOı)lU iş sözleşmesine aykırı olaftl..:;.z. Hiznst Sôzleşmelerinin VG utinın.:. işlcı'llc:rinin, coplu iş sözlef;>!il.esinG aykırı lmr<J.ll~.rının Yt:rini toplu iş sözleşmcsinch 1 d kuralla)_' ı;ı,lır.
Hizmet sözleşırıesinde ve ·'.3.tarua işlemınde: düzenlenıniyen
lcmıularda toplu iş sözle:;,ınesindelci kurallur uyrçulgnır. Hizmst sözleşmesindeki ve nta,nc. işlemlerindeki iççi y,-;.rarına kuroll:'"r geçerlidir.
Hornc bıçlnde olursel olsun, son.; eren 0ir sözleşr:ıenin
kul'ôÜL,ô:ı yeni.si Jt.1:rürlU;;e Girinc0ye J~ada.r .. ~eçerlili,i.ini .sürdürür.
Sözle:,;oe yapıldıktan sonr'"' sözle::;,:üede!l f~ydaLm . ::ı.ırnT~:·ı işçilere yapı
lacvJ<:: za:,1lar Toplu Sözleşmedon LJ.ydalcmo.n tÜ''l i':;ıçil(:r.:: Lle yoni bir
ZRM olarek taşmil edilir.

Toplu lş S5zlcşmesi bir 70 du iki sene
Süresiz Y8- d;l d:üw uz1cı:ı. sıircli toplu

:r,~pılabilir.

rak
si

s~r~li
iş

ol&-

sözlcşı,ıe

yo.pılar.ıaz.

Sözlcşı--ıcdc
nund:~ ke'•.dılisüıdE: . ı.

süro

:rıldan

1

yapıl.;ı.caJc SOZ18ŞrrıclGrcle

Toplu
vıldı~ı

to~ilıtir,

]ıl

~rüriirl;il{

SözlcŞi'1C

so-

;vıldo.n

l

ü-

az oL:bilir.

ç .. ğrı:aın ya-

~r.r

k~:pdtıLttıi1Z,

Çalışuııl&rın

j_hLıden

i:-~e tO'~JlU

öncesinuen

bo.şLı'"u 1 :

üze--c·E: 15 :s.y i-

işy":c· .1.

:~ibi

Çe :;rı t .. :.

,,'C2lcrdc

sonra. bu sürclo:c iç.in\.:c
ç;;lı',..ılmı::;.

iş;,rerlcri

OltU

CF.risınde,

a;ı·nen

rıiircsi

:n

ı:.:.·)zle::,.mC

3

tari:ıindcn

olm·:ı:;

tc.~rihindorı

hnkl ?.rı

yılın

kararlaştırıl.1m2z.

içinde, rl'oplu

le<;ır:ıenin ·;ıiti-·.

1

işlerele u;',r,;,uL.nmcık

nz süren

İş i3')zleşnssinin b;1Çlan',ıç tı.~rilli

YkSi

'l'oplu
tibaren l

s0zlcŞJ!lE.

sonc:. erer.

Ço1lışn;ü:.:rı

Zd'e

belirtilme·ı.üşs~o.'

ko}Eıtılırsd,

.h.o.k

v~:;;

SÔZ-

Çillıı:;;.ull ':cın kJ.p;:;trıa

d )no:.üorc ait

çDlış;:ı::K;dıld-:?.~'ı

Çd.lı:;,Qnlo.r:;

i-

i~vcrence

ulcco.:..:l.lrı

i:ıcle;nir.

h:rtiirl·i

cü.:.c<~ı

::.ın

O....LiLLI olUJ)ı il'l[,s :Llindı:: 1.l~K 206.m(.ıddcsınd(:ci. l.sır:'cl..~dır. Çr:Alışc.nücı.rın

cle t12pis v;:;

Madde

bu hctl:l

rının

ödenm<::sj.ne

:ullar:n.'1 lw kl;c..rı

1

5- Toplu

]f.-~dar

işv.;:-·~::n.in a~-ıı..~rı ıizerin

vurdır.

I.§_ S6zleşmesiı:ı.in }eslüııi

ve In.:(is_0huu Gerek-

tirmeven H.o.ller

---~-----

Toplu

Iş

taruf olan senu:U(c.. J<). da fe-

~;ôzleŞt'ıcısinde

d.e:r-asyonlo:cın tt~zcl kişill(;Lıin
levüıiıı kısr:ıen durdur:ulı11ns ı,

'>ono. erne-si, oı:-dirılne:ü ···'"' d':l. iş
To-:_; lu Iş Sozleşıucs inin uy::;ul::uıdığı,

yetkili bulunduGu işyeri işverenin de~işmasi JO d~ iş
yurinin n.ü::li to::.)lu iş i>Özle:,:r;ıesiniı1 JG d•1 yetkirün ort-_;,•.o.n lcalkm<:~
sendi~dnın

sını

::;erel;:tirmez.
L:ı.dclc

6-- To·plu

Iş

'J:'o;_ÜU Ü}

sen(Ii:'r<:7-' CL,v

:•:.ı!i,-:'18.

w:::ı.•.t:o.ı. ~T.:;r,:;,rl.:.<

ur.

S:.:>zleı:;_2esi:.ıden
S;)zlC~l1<3Sini

ı:üd:ıtı

Dc:;pmışnG

Yc:.rerLmna

fJ.)i''''l.

Koşull-.lf2:

GCil.dil::,lllJl ii{C:lC:L·i ile

-.rcrne:,ri k •,bul eden di[:';c;r
·J.idatının ı.11.'i.ct

işçiler

r.>ozlcş-

r:ı

c:ır.

00zleç;neden ovvrü
fayd~üc:ın<J.bilmc\:

içir-ı

çağrı

işye:.::·ıi'tdc

tr1rihi bc;9lm,

dikler:i. t<:n ih •-;ozönürıc. :üı!lnru;·~.
:nı dJ ödemek zorundndır.

::':eçrü~3

ı·~

ç;c..lı;:,;anhı.r,

olnnk

sözle::.nwden

ıizc,~c,

<..lyl:~rıı:ı clrly,,.nı:~~;ı<J

iş.;

;:ir-

o.iCi.<J.tlG.rı

-15Dayanışma

aidatı

d.c;,n sonra aida·c

sendik,mın

için

arttırıru

izni arannw.z.

Çalışanın istifasın

;rapılanaz.

Sözleşmelere

konan

aykırı

hükümler geçersizdir.

eri Sendi)cad~m ayrılan çalışımıarın da sözle~:ıeö.en faydalan::-ı_bilnel/ için dcy:mıı;:raa aidatı ödemeleri zorunludur.
!ICtNCi B0LÜIJ:.

Madde 7- Toplu 8:örüşm~ ve Toplu 1ş Sözl~§mesi..!.~J2.!:l.•• Yetkisi
Bölge

Çalışma

1\:.üdiirlül;:hri, her ay bültec'llerle

iş

yerlerinde yapılan sBzleşmeleri, sözleşme yapılan işyeri, sözleş
mcnin başlan~ıç tarihi ve bitiş tarihini kopsayocak ~ekilde o iş
kolunda kurulu sendP:al.sr.::• bildirr:ıek zorundadır.
Böl;~e Çalışna

le

]apılan

yayınakla

cüm

l''liidürli.ilcleri

u:yTıco.

sözleşmeleri. f~Österen broşürler

üç

e.ylı~oc

çü;:ernıa 1.c

ve

sürelerbunları

gôrevlidir.

Iiiadde 8- Bir işyerinde, herhcm.:;i bir sendika toplu iş sözleş
raesi yı::.:pm::ı.k iste:cse, bu isteğini bôl;;e ç.alışrna ınüdürlü,:,!;Li.nc ve işve
rcnc. bildirmek V(: işycrindeJ.ü niinasip :yerlere asmo.k ve vars.: bir yeı·el t~azetede ilan etme k zorundaılır.
Çüg:ı:ı

tc:;r.Lhi, il~m yoksa, :3öl;;;;e Çalışma ı,tüdürlügüne

bildiri tarihidir.
Sozleşne bitmedcm böl;_~c:~e bildiricle bulun.ulmuşsa,
evvelki sbzleşhlenin bitimindon de Bnce yapılmışsa bu cildiri ve ilen ~~e::;.ersizdL:. Dcıha evveH::i sözleşrrwnin bitimine b:Lr :..ıy Jr:çüa ;;rapılan bilcli:rimler, sözleşmeuLt bitim tarihinde verilrüf] gibi hÜl{Ün
ifı.;;Cle eder. 1tir::;,zh:rds d.~ aynı hüki.i.rı uyculanır.

Madde

9-

Q~rı;ta

Itiro.z

Ko9ulldrı

ve Biçimi

Bildiriye, işyeTinde çalışan işçilerin l/10 ya dn o
işkolu'·ıda mevcut sendikc.l'J.rdan herhan·si biri itiraz eci.~bilir. İti
razlur yazı ile; yaj)ılır. Bildiri ve ilan tarihinden lO e;üı1 :..-;eçtikten
sonrG yapılan iti::.~azlar clinlemıez.
M,adde

10-İtir:c;zı.n

Neti(;eleri vt:.

Refera~

Kurun yn. dı::. iş:;<<::ri ile sözleşme y:xpnnk i.steycn sendikanın ça::!,rısı,:.a, lO r:;ün. içinde iti:c,~z olursa, Bolc;e Çalışrrı.::ı. Uidürlüği.ı itiro.z t::-•riiıindc , sonr~J:n 7 ·çih içinde o işyerinde.ı rcfc:rF.mdum
oylo.m."':s ı y:.1~xıo.k zorunc1.ı:ı.d ır.

-lEÇai;rı yapıla;.1

iş~rc;rind.c

sözleşnc :'Gpılrıı.amış,sa Bcil~;c

Çc:lı~ma

lktidü::-lüğü ço.(Srı ya:ıonldı6ı ~ ~~5.n iç inde o iş !~oluııcL..ı nevcut sentlB::üar tebliı! ede::-. Tcblig tnrihlnden itib-.:ren 3 :;ün içinds itiı:&z olurs<> refe;:-,,;mdurı ~;olu.ıa ~idilir.
Referar.du
nctirıündı::>

hiç

't

Dül;;e

Çalı4m::~ kildürl:ı;.tü

mL.i..fetcir,-leri yö-

il::~ili

seıdiJ::u teııısilcilc:~inL.ı. 'ıuzurund~:, r;izli OJ açık-,
il'" y&pılır. Hefcr.:eıuu.-l~'\, sözloşıne olrıaf--· ı_ ]erlerde
ÇAi-IEI tarihi, olan ;yerlc.de de s\izleş,.ı.cıı.in üitiş tto~ri~ü.c.ıt~c işye

sa:;;rıı:ı.ı yö:cıte.ü

rinde

çelı~mı~ ol~~ i~çilcr katılır.

cyrılanl::rL:ı,

emelelilik

doL,yısivle

(Kcndili~inden istif~
ayrıl::mlar

refer&ndu -1<:~

edip
ı~:xtıla

mazlar) İşvero~ün, refE.rmıduT'l.un neticesini de;tiştiruek aı:'l.acıylo. iş
çi çı~;artması vt::ır.-· i~çi ulorı . .,sı Ji:.lSu~~tır. Hefer:::ndu;·ı iş;Ie:•:inin uY::;un
bir yerinde ~lapılır. · OyLı.m;::rl.".ı 24 s.:.ıut önceshıden. itib2ron ilGililerce propo~~mıda, hertürl:l ı~iri9ir1 ve işverenin :raj:ı tut::t,;:sı yusalccır.

İş,re:c-indo refercı.ndumu lc:ıtılmı işçiler,

itü'-:.z;:)

lctılrnar;n ..

:::ıoc:ıucu hazır

bir ~;endH~a,·G
bulun~;nL:ırcn bir tutnnalda
ba9~:,;

ÇC:lğ,:eıJ<:.

veya
d8. o;.r verebilirlc:c. Oyloma
.septanır.

I~çileriY> salt çot;unlulda.
rinde yetkili sondi 1m olur.

.seçtı~cleri se.ndi~:a

o

işye

Salt ço(sun.luk al;m sendika çıkmuzsa, Böl _;e Çelışma
Eüd:i.trlüC;ü bir hafta so:1ra ]Ülo 0:;rnı işyerind.;;; ikLıci bi·:· referandum
o~-'l;;;.:ı•ıc:ısı

yapar. Bu

oyhımadD

ÇOf.~unlı.L:.;u

ulan sendika

_Iet~:ili

sendilm

olur.
J:h:il:',C

de il;ililere

tebliğ

Çalır,-'la ı,1üdürl(i~ü
eClE;Iı

ve

işye;:inin

;/etl:i lmrarını 3 it;> ~inü için.uy:.;un biryerinde il2ıı. eder.

YETJUYJ.!: ITüUZ

l\;adde ll-Böl~ı;c Çalı~L'\c'A Lidürl!it_;Unün yetkili se~ıdE::uyı saptcım&
Lizerine işyerinde çalışün işçilerin l/10' nin -:;ra d: il,:.:,ili sendik::ı.l;:.:r i:3e tEblis t<~rihin<lcn itib::ıron 3 iş,r,;ini_i içinde, ,~;ürevli İş
L:ı.hkEme:s:i.;lde kurara lccrşı itir,;z ed(;bilirlcr.
sı

J:ş l,:t~hkemcsi

dOSfL Üze;..: iü<lGL'. knr>tr v.:ır:L • ItL':ızın
dur1..U'lUrı.:" :~öre ;~erek görürse, seri ;,r,~r: ,ıla .. ;,~ us;ılü il, , ı huft3lık
celseleı le delil topl·r:,l? yolurı: i_~ider. Soııuçtı:. verdiC5i !::cTn:,_' lresindir.

..

-17Çe6rı]i:'!
lırs:;,

ve

itü.azd;::

asılsız

oyl,~ ..~ınra

bul·:ı:w.n

TJ;,nl.::ı:.ı.

tnrcıfe

itÜ'üZl:J.L' 30>.uçsuz l~3cc::;~ .. i ·,;c :ıuı:u'~i :;:'cJtı.:ır u:r-

').Üc<nır.

rınd~

~&yu

Jnlaş0ra~

v~rılırs~

tesbit ederler.

en

lcşmGsüıden ı)irc;r nüsrı:'

tar.::fl·:rc.\ verilir. Dilter 6 nüs:_,, ,_ü~\l:::üı
Böl;<::: Çalışn::ı_ MüdürlıiGÜm" -:_sÖ)_dcrilir. Gerek işw::ı:-en ı~o~·c 1 ,se toplu
iş sözleş,ncsiuı imzc:\L.-7cül smıdika, hızalanmış toplu iş sözlc~-mc nüsh:.~lsrını :)ir 21 içi;ıcl.e :rlöl:r,e:re verıne;p::' necburdurh'r.
ÜÇlİUCu 3VI~ÜL

GHEV 1~ALLIH Il! DOULAS I

Madde 14-'l'ar -dlar f';oriişınelorde anlGı:;;nnyu vnr,~n,zlars;; veys.
t,\ra.fL.rdmı biri :_;örüşme~re kntılnazsa, bun:J. d;.;ir tut."':rıct;'_:;ı:ı <iüzenlendiQ,i t:::rihte sendilı:,::inn .:;rev h.n1d~ı doğar. Do.ı.nşm&ı v.::. ic;(:mcl ~revler
cl:: iŞÇiler kendili·;inclen 'tiJ cl:; .sendib:mıı:ı ÇGgrısı ÜzerinE:- c)l'\W llsklerını kull3nabilirlcr.
}fcEV HAKLIHih IWLLANILL.ASI

1\'ia.ddc 15.-:-~rev halda
i tibcr er kull.ö,:.:ubj_lir.

do(~mı

s(mcli1.~u

bu

ı·w'd:ı-:un d~J:~unu

c:mındon

Iş;y-crinin
işlenl,'>t'indo

ço.~.ı.,anh•

uzeri-w ;rsv

hö.}~l:}rını

.:.ı c

·msdlora vc:.ı··~ sözlcşnc~rc c;;,fkır:ı. OJlc:m ve
:d~ kenclilikL"rinden veya s.::mdi1:--::.':lın ça(;rısı
her zrı ·m kullr~n::::.bilirler •

sı]':ıyö,ıetir" 1w(rıutı:rılıg:ı,nın '-H;JV.

do~~c.n sözleşlıle

ve ·:.rev

1 1crı1<:cn·

.i bil: r-ıcrciin bu lca.nuı:ıJan
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alabilir. Yükset

cşitr:;e. baş~-~::.mın bulu;:ıdu~;u pnı. çoi~ı..mluf=u

rulu

]L;I·c;rlr<rı

I.I<:dde
si

rü-,~..:e

, Kurulu

sJ.lt çosunlu:su ile k:1rnr veri:c. Leyhte v.c;

-ka-

oyla.r

s3t'i;lo.r. YükseL: ..ı.,~l':s,üer Ku-

1:~csindir.

2ü-I\csinlo:ştüı;;

lıükın:lndedir.

to:;)L.:ntıya
"üc;;ı<ıte

l,>.ker:ı

kurullt

k,:J.>:tı'L:ı.:cı

to:)lu

iş

sözleşırıe

-23!~S.::h'lE-_}9-Süzleşı.ı::,

ilc .ü~Jr.::.zlı ı1·ütün ı,m;n-:.0lclcr ,-(.;. '~.tr-~:~lar

rc-;si•;• 7C üL>rçtcm. mu ..:;.ftır.
GEl,E~

:::;vicl~_)O··Du

kc.t?:.u··iJ.a

ii!JKtT :Ltm

hül~t.üa

olı::u·;::r~:n

lwLi.e:J:dc, ü. :::.,. ve .•~orçl3.r

IC::munu ilG

'ıiz.c.ct bc_J;ıtını düzc-nle)·~~J. di;~

uy:~uL.tnır.

ı::nhke·:ıeler Kı.~n.undnl:i boşlukl2-rı

sr

}:,~nu.:rıL ,:;:·ı:ı iı.iif:i.(·ııeri

doldurur]{c.n. özellilde
Al12Jcls:;,nı:J. ç;.üı:,e.ı:ı.l,ırı korUJ<..n .hib.inleri ile !~6 ve 1+7. c.:.:o·.C'..:~(;;l<::rincle
lri işçilerin sCJ..';)cstçc Gendik8 l:ur 1.::<, toplu iş sözlçş·ne ve ~;rev
ycpi:ıa lw 1 do.rır.ı.n :ü t hükliıcilcr i ·:,öz :·mii.nrs alcGli:: zorıınd.sü.ır ı~~ır.

l\iadde _2_1,;-Bu yas cı ce.creUnct:

zc:::;re gerekli och:11.Clf Çallfii.)..'l

T13 h.Le:ı

w

bütçesine 1wnu: •

doC;an

ynsa::n:ı.

7. ~·ı.:ddes .. rıı.:.

:::ıildL.·:,ıe~/811 .b~·l<~0 ÇiJ.lış:L~

şU:.:·lcri çık}rtrrıuy::m

ve

T:'J. b'mLı.rı

.J.y'!cırı

3'+-Ko.nuilill'l

ıo.m~.ı.ddcsindc

o ler u'{ s özlv,;-ic>leri

l';tiG.ürhE:lcri, :)'ilt•):,,

iL;ili

sonclih:ln:,~u

if:;. lo ,~~örcvJ.i .~~e;:•u:r.'l,::.>; 5. 000 ,-.,. yu <:)dc;,r
d;,.;r 1ı::t:•)is cGz,ısı lıükı:.wlunur.

~:c.O.~ç;

tüı:'. <mlu:;..üw.zlıkl<'.lrda

İş ı.::.ıl.ıt:cmes i elir.

.2_2-Bu

L~udch_~ .
Sel!c-tikcJL;,,_zı

Ba.lwnlı3ı

~~-Bu yus.~ u.:rt~ulnnr:n.sı•ıdun

E;.<J.ddc
yetLili

j'c1pıl2C:Cıı: öde!'tcüc:ı.'i :·:.:::.':jıL_-;;;ı_uk Ü-

:urt:~

vı:; i)rO-

.;önclOJ..'<:,ej'Cn i)u

C8z;,;sı YG

belirtilen ü,.le:ücri

6 C'.J'J ka-

z:,~rrı.anın

llE< :l<::prJ.:<;rw.n il·tili •ıcıaur lar lrı. _:rirıe rcf\.:::i:'<ouıc.lu. ,u.n net i c .:;s ini ic,'~işt irnek Ü{LL işçi çık:}rta.ı ve:y,, işçi :_ıl,c,ı -n:: bas!~ıL;:: J•'i):·m iş'rc.:.'enlor
3 '-·vdv:ı.ı 6 <~],: ı~, (;.;:ır lıapis cc•z:):>ı .i. le coz.ü.mdı:cılırlar. A)rı"'ıco. çı
~:.::.'ıV:m ;io·.:· iŞçi içi. . . 10.000,-:G. o.[;;ır par:; cozc.:n 1r;iLiOlu•mr.

~ictc13_~.:_2..2-Toplu İş Gözle:.,.Pıc:.sLıin ıı:1 ,ulLnrnsınd.:ı.''t
bunlurın ço·~&l tıl-nş

için· .c

rı:iüılE<Lırı-ıın

üöl·:o

:.. o . -,I'. bi::· ;_:q

Çulı:;>·L~

:.,;:c;._ lı..1~t:inc

vsriLrıcrnesi ~HlLxlc ~·~tre'': c-ıcndil~o. -(:netj_cıle.ri ,~(:;:celme ~ll~:L:üı iş
Vt:..:ı.'CD. ~ıaklünC.~et

tü.· o:;rJ. !L1dnr

•ıapis

coz.c\sı

~ıü\molnnur.

1-icı.dde
iu.üLıcle

lo,

36-llu K::::.nım:.m
l7.uuddesi~e s~rırı hareket edilwesi
u.y>:ırı hurelcct edile:' :ıcr fiil iç.i.!t ,vkırı :ı.)rd,:ct cdcnleı>

harekat etmGJi
cc·z:sı hük.'lolunur.

a:ykırı

lı.:·pis

teşvik

8deulore G ay ilç l

Jıl

3r2sında

21. :n<1dd'"~; ınG .1y1:ırı h:.:rcl::et ıı,:l:.Lnd.c, iş
·ccn çık,;rtıLHı ve uzakloştırıLı.n ııor is-ii içi· 10.000,--liL: pCJ.rG
ce<~c:sı ıle 5 ~-''/ ilc bir yıl or:wınd.-ı hnois c:;z:;sı h:i.ii:!JOL:ı:~Lll'.
g_udd;c; 2.:2-Bu

lV~t:dde

lr~munun

38-Toplu

I~] LıözlCi.;>HlCSÜı:in ;yu.pıLıasını

önl8,;•::_'. için r;c-

rct sôzlo.,.m:: ·:ı;örü:<meleri sır.::sınd'.l, ;··;ord~s·,: ·~rev sır.,sın<l:" ·ve L~.
Uö.\clclc.JC ;::.;y-ı.arı ol:;,rd{ iş;;rcrini '.:a.nrt::•ü._,r hal~kındc~ Cı c:e;;rcl..::ın l yıL;
k,_c!.ctJ.'

;-ı,;.pis

cez··::::n .:.1c

Mn4_cle Z?.-.3u
Ceze

h!,:::hk.:;~,

:;:~s-'

c.cz;;Luıdırılırla":.

ilc il'cili ccz ..i

d.vc,L.1rıwı ~)~'~irç,_:,

alori JE:tkilidir.

J'2Jını

ı-

'

.

l

·..,oTı::ııc'l'-'.<.j

•••

ı--

.

Jlı:cm·. cı,~c

lı.sli.Je

-ı-

İDARE HillCJX.liHA ILiı)GN

Y.:WALAR

KOLıiSYONJ

RAPORU
İdare

hulmkuna ilişkin yasalardem antidemol~rati): olonların
saptanması için· 3-enel Kurulcil seçilen ~'.Muzaffer Jti,:Aç, Hüsr,,yin AYDIN, Itahmi MAdA'l', Ahmet SAHtJaAN, Ahmet Haı:ndi SAYAI:., A!lrrıi SO"IDAIT ve
Yaşar ÜN'den oluşan 6 no.lu Komisyonumuz, İstanbul Barosunun 311
no.lu odasında toplanmıştır.
Üyelerden .E' .Muzaffer Amaç toplantıya katılma:nış, Yaşar ttn
Ankara'da bulunması nedenıyle ikinci gün katJ.lmıştır. Diğer üyeler
,:,ro.sından Komisyon Heşkc:.nlığına Ahı7ıet Harndi Sc;yar, :;::apo:ı:-töTlüg;e de
Rahmi Hasat seçilmiştir.
Koıaisyonumuza

rr,elen •r.BB .Başkanlık ve Yönetim Kurl,llll Derleme
1\.o.poru ile İstanbul Barosunca hazırlanan Ge,:ıel Yöm;ti:nle ilı:;ili Ya.
.
salJ.rdcüü Antidemok::rcıtik hükü llerin saptandığına dair rapor ve Genel Kurula verilmiş bu konudJ.lci öner:.~eler birlikte inceleme konusu
yepılınası uycun r;örülmi..i.ştür. Ancal{ l:omisyonumuzla il;::;ili ti..i.;n yasalarırı. teke:r.· teker taranmı::ısına olanuk bulunamanıştır.
1961 Anayasasınırı benimsediği idarenin hukuka bu(:;lılıgı ve
hukukun üstünlü[,"ii ilkesine saygılı ı:5örüşte:1 hareketle vate<ndaşların
insanlık b.aysi.yetine yaraşır bir düzende yiirütıilmesi :)d.şlıca ilke
olarak ele alınmıştır.

Her ne kadar Anayasd liiahkeme3i yetkili or~~<.').n ve ku:::-ullarca
kendisine göndc.rilen ve komisyonumuzu ilr;ilendir'Em yas~':l<::~r üzerinde
de serekli düzenle~eleri yapmıŞSd da halen 3eniş bir al~nı kapsayan
komisyonumuz alanıncı. r;iren antidomokr.3.ti:: ve Anay::J.sa ;sistemine ayları pek çok yasa ve h\ikmün mevcut olduğu da inkar edilemez bir r;;erçcl::tir.
Koınisyonmıuz, r;enel görüş olarak, antideınokrntik olduğu sap-

ve h'.ikümlerin yürlirliikten kaldırılm~sı ilE: yetinmeyip
bunlc:rın yerine bcıtı dcınokrnsilerinin l)eniınsediL_;i insan lıak ve hürriyetleeinin ko:::'unın<>.sını s<.:ı.ğla.yıcı .::m.;ı 0snslnra uygun hüLür.ücrin e;etL:.'ilmesi c;ere!,:tiğini benimserüştir. Bu amaca varincüc ü;i'l idari yaso.lc~rın. uy3uleyıcısı olan yöneticilerin, v•üanduşlar;~ ko.rs;ı t~3.ra.f
sız di:.vranmasın.ı sa.gLıyacal:: ve iktidar dct~irşikliklerinden etkilen;;ıcyecek guvonceye kavuşturulması için "serekli hüküınlerin de .,etirilNc:si zorunlu ~örJ.lınüştür.
t:J.nan

yasrı

-2İdxci

mevzuatta tanzü1,,,t :~ •.m beri

y:::pılH.n clet_;işH:liklerlo,

;ya,s---L"r c.~rusıncla birçok çelişkiler rrı.ı::yd<'Hl.J :;elmiş V<J adet~ fS.malı
bohça3'"' benzeJen sistemsizlikle:·~ mo.uzur:.iesi hclini alnırştıJ:. Bunlar,
id.:ı.rcnin müsbct ç.:ı.lışması;ıı en!.~E::lleınel-ct.o;dir ve bu en~~ellerin sideGere~rli

rilt:tes i de

bulunmuştur.

Bu aıudçl<:ı id<:J.ri ytısal:..ı:.-~ın t:imünün yul~arıda:.:ı. beri :,~çıkladığı
ruz esaslar dahilinde ye!liden d,lzenlc,ıı:ı.osi ivedi ve güncel bir konu
olı:;ıuştur.

T.iJi3 .~.c.po:cund;
lı

t~rihi

kooisJonurı.azurı ~~onusun::ı

r~iren ;{:=.<s<:.l:::ı.rla

~elişimi saptay~n bil~ilcr çalışmal~rımızda

biza

ilGitut-

ışık

:e:ıuştuı~.

gcrli

Dif;or

t:~raftan

Istanbul Barosu

rapo~un

iço~di~i

açıkluınaldrdan d~

Komis-:;ronur•ıuza

hir

lLrolcrının

etikk,ı.tc

:·'<::zı

ve

yar~rlauılcı~tır.

J3~;lı!·:esü:,

h,_,vslc ediüm
rnporl.;rı

de-

İzmir,

Kon]o.,

ds. incf;lcmeleriniz

Nevşe

csiı~ısında

cüınmıştıT.

BunL~r::ı

lcriniz

da

KoıJis:ronunca hazı:ch:nmış

nş;~GıdG.

:.:;öre saptadı(tıınz yo.s::.ı ve j,iikü::,üor .ıaklnndc:.k:L
oili5i ve. takdirlerinizc sunuhıuştur.

:sörüş

l-140:2 SAYILI SILI~Jl1ETüi KANUN:J
Sıkıyöneti ı

Kanununun

sc:.pta.ndıt;ınclan,

oJ.du(.!;u

peıc

bunlı:ırın

çok hü\.;-ümlerinin. anticler::oli:rutik
teker teke;::- deı;ıokrcıtik csö.slsra gö-

re 'j'(hÜden d.üze;:-üe·.ıi:1esi olcnabnz derecede zor oJ.du~undan. ve böyle
tir çc.ı.lış, ta Yası:mın sis-Gematigini de bozn.c.c;~ından yr~:::ü bir Yas,; ·d~i
zenlennesi ve bu düzenlom<,de
tulnwsı

a)Sıkıyönctiu
<.!Si'.-'işlc

liL: ve

:>şa[!;ıdaki

una

iH:ele:~'in

i';özoniinde tu-

l;crt:kli :•;ôrülr::tÜ::?tiir:

il_~ili

kı:ıı·c:octi:ı Konutnnlıi;ı

ilan o:jdllen ter1t v.ç;yn 0öl _:c lerde, ·_-:Emel 1_,;üvenkolluk kuvvctleriııc iliçkin tü ..; yetl:iler Sı
e

ı.rino

ICollu'.ı::

;eçer,

Kuvvetleri, tÜ:!'

ör~::ütü

ilc

sıkıyöne·ci.:t koınut;~mlıCının buyrut.:;un<-ı

lu1~

b )Sıkı:i'0n8tiu Ko·mtc.:.i1ırıın c;örev ve :1ctl~il.::ri i Yas..:tl3rın kol~·~uvv0tler:L:ı.c. t~mıdı,_,ı ._:enel t~;iv,mli 1 •: ve nsc~]işe ili:;;'dn [':,Örev

ve

yetl~ilu·le

:3ınırlhlır.

Sıla;;rö•·tctir;ı Ko::ıut::ı.•,lı;i~ınca

clc.

\'•C.}~.:'l;:ı.n Tıcr.tG.L
ı

. :"\ .

~irer.

na·'~ V8

. ılınc:n

()zı'ÜY'lilkler,

., 1 ; l

.

i)U

Lı.crt~ixl•i

'-.t:~'- 78

önlc:ıc'!.e lı.nuyP.-sa

öz.~·:.irlüt:lt:rin

özüne

-3c)So.vs_ş

ı,ıc:_hkc.;ıc;lcr:L·ı

durununda, uskcri

s2'':lı

yetlülc:::i

ol-

mo.~~ ko:;ıuluyle, sılaJÖrıeti ı r(;;j iııind,; do,;a~ :ror:~ıç (tabii h2dıcirn)
cı.:rkırı ye.;,r,~ı

ilkssine

or:.:~nnları

;;.ı:-kli

M::TK.nun Jrurulu:;.

Jruruls. "laz.

ontid0nıokrc.:tik oldıığu b.c:ıkkındnki

not

ve :,retl-::ileri ne

~~örev

oh!J:n<:~

~iörüqe k::.ttılrrı:;;ısı;.ı;:ı

olsun

ço;~unlukh,

ola-

bulunamamıştır.
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IL İDJL:. ;.L; K.t.ı:; ,;ıw

-~~.IIJ"I

ekonorıi1~ V8 dcnol~:ı._"':::tıl:

Türldye 'nin sosyal
~crileri~dc

t.ik

ou

kJlcrış,

dc~iştirilme3i

hükü::ıle:e tns:ı·nu

'rnsaLırın

bu

~~el:i_şmc;sinin

zorunlu ve pek ço~ aıtide~okra
ysaiden t:imU ilc: düze:.:ılcnnesi ve

hi_;ı:ü::ılcrden arındırılr~~t.:ıı

nedenle antüle:-:okr.:tik

çol;:

L,_erc:ii:li (5Örül-

mUştür.

b clirt ilmi ş tir:

a)Y.;.r ,ı cı.lc.nın.~ı ·~iren konuln.rd<~ idari orc~m:ü:;:::u
dcneti:·ı halekının vcrilni~? bulunmusı,

den

d:wal~ırııı Vü

safalı.atı

t c"\hlcib, C ırı

hu~: 1 nnd::ı.

;~ec ik· ı c

C.Scıvcısın::l371

örııci;in Valileri'-ı
JH:

bil;~i

denlerini

~u..:.c:.ı.llnlc vo.

C .Bcıvcıların

:3 or-m.~_\ S ı

VEJ

ti).}ıkil:at

ist0~.ıcsi t~ioi.

b)Merkezcc :J.tcmmıs :Ietkiliıc:~ia s,-:çilmiş na.halli o:cı-.:anlar
üze:cinde ~~cüiŞ vesa:.,:et hr:.kkıQılı ne·Jcut oh1ası; örnef:;in Iielodiye neclioi k,:!r:.:rL~rınıtı bıiyi.ik bir bülü ı\.inütt V,üinin. om1s-ın:: c::vi olııwsı

:si o i.
c)Bir or~.,d•ı_a tıes:::p ve:rnckle :rii1.:Liml:l olnn :::örcvlilsrill o or-

c;:.h;., o~~çlcteüı~~
nc, Valinin il

ctıı:::si;
_,cıw

örnci?:;in

;_ r.:ccl:i.sL:.e

.i:klec~ip:; JLs,La,nının
Thaşlc.ulık

· -, o·ı-, .'·"ıl·,-,-.ı-··ı
ç '"'lı"':-.,.
d) c-; '-'"Çı' -L.:, . !.ı' ':)
.
":i
ı....

or·.;o.ülr'!:,~c:J

.,:-ıc-'1

d:i.zenl(,Drıcsi,

'-~-'-

1.

ç.ı,

U.\.J.

Del0ctl:;o i,;ocl:Lsi-

ct!;'f:~~3i i~;ibL

.:o"rıt
"'·ı-ıl,,,,-.
~
t.
......... ı'''.. ı' n

i--:'-.
u c'.i •.ı·' ·,ı
.

~./

örnc:~in .ı.klcctiyo ı;,~cl i.si<!L~

ç;:

••dı'
ln. .<_ı' .s'
\...;
k.

1_ırı;:,.

t~sulü

nüü !çi~lcri J :j;:anlı::{;ınco. ti'~;rirı o Lınn:::.sı -;i') i.

VatancL:::şlr.;:·ı:n

:-;;urt

dışı:•:J

çıl::r;;,.,,n!l'),

~;"Ur(1.:::

c~·jıı.ı·ı·

.s_l.

ı.c

;?:c:s::ı.

~ı,>ort ve vize 7eril';).C3 i'·h. -·rur;ı·ıç 1:dr.:~!· ı o lı.lc\cld>:ı icL~2i ''ı . ':~~',lin~ ın cn-

;,;cllcme:.i ve izi-1 verme:3i
t<.~nr.ıu;.

·.·-c:

tii ıii;•lc anticlr.:•w 1:r ...:tF: oJ.dui:iu sap-

0unl.~::ın c:Lcr:ıo kı·::.~; ilcleçt iri l ı c d

J.iyetlcri,ü,-ı l;:ı::atL ;7ıcı

rilı:ıe:ü

7•:.ıtkirün

zorunlu

·ıt;ctü:··li_;

;ör1ünüı;:.tiir.

i

vc:,t.:;rıcl.c:şle.rı

tnc:>,·:rufuıı

ynr

;ı

'- s eye:•.

ı.ı'.t

or_:,G~:ılnrınr:

lıür

vc-

-4-

Y~ı..b:.mcı
bet~csi,

ııLümı.

ilc evlenen 'I'ürk

vat~ndci~lıktan

m.:;l~:;;ı:nLu~:·~

ido.rl

r:ıalL:.rınEl ~,.-:;r ';ı
a;;lurı

ilkelere

oır:ıkıln:-::sı,
let\l':J.:cı

li,~~i

ü

or

;anı

k2rarı

ol-

V.J.t. n<L,~]lıktnı:ı çık..::,:ılc.;.·ılr<I·ın
t::ı.sfi~:rc

oln;.:do.n

:.ı..:,LlıE~ .JLGD.ı.16.}:;;.;

korıis,)'oııuı;-;ı..ı

zcu

uyr;uLJ.r1d-ll ;\ÜÇ

Vt:;

olarD:~ düzeltilr!ıcsi :Jnrarlı

or

·;::mL~rının

or;~u.nL2rc:

le:ci id&ri

.ı

lwy-

t::dilıü·2si :lcJ:ıo).:r:\tik

;::;i)j·ülmüştür.

Bu kamm

Yc:\r_::ı

va:t::;:nd:;şlı,:;ını

Türk

yetkisinin rur

çı~ar~a

ox·:;<;nı
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Anca)ç aks<J;;·

l:adınının

IUJ.i ;l-:J

a~1.tidenolrrati1ı:: kr:ıbul

iıükünlcrin

i:ı.ti,c:_,çL;ruı:..: uy::~un

,:;örülmüştür.

Ye zorunlu

Jctl:isi

c;J.n(n.

c:d.ilniştir.

içcrisiııdc

olmusı

:ereken yetki-

.re poli:..;e vcrc'l ve v~·t ..:ınd~';'ı~ı carı ve; c'HÜ ._:iivenlıü~:üı:lsriJl<:

tchlilcc)·u di:;,ürcn

yc.sanrı

bu

.-;,ntü.c··ıokrutik

d::c

bii.küwl<::ri t<.;.s,ıdı;._;ı sc:ı.::_)tnnrııştır. Jrııct;irı, Si~ıcııır: filLılerLürı. sansürü, ti;:ro.trc ve sinc-n,,:::.lurın 1 :·;_;,;:ı.-:tılrw::ıı, temsil -vcron ;,;crls:;."in k:.ı
p::;tılr:ı2;Sı

c::;·-ı

Bil::ı.h l:ulh.ıı.i.'.<..,

;y-t:::tkilorinin polL3ü vc·rih:esi,
~.-;üvı:.;nli';ini

ve i'l<:Ü

.::ır~;chı.

Bu

ortr"l;~n lcüdı:::~::.co.lı::
s:ı;;~ılı

1431

:;oni.:;,l iJ:tr:::

ı;6cssir 1:nzı

nse<ri e

·_:cc\ir;;i'.Ül1

olm;~::n

c ibi.

fiilL:r:m onlcnme-

si 'ı2kkınd,_,1ı::i kn''\Unun polis V<<Zifc ve sel-::-l;1iJotl.:.ri ~:,:nununun içe:cisiı~de

yer <.ümu;n

A:,rnı
ı~._;l:ılDL. .-.31

bi)liİ!LlÜs

r;Circvin

sc.;:a~ıc., lı

ve:tler::.nin

:x,'ltitü;i:lOl~r:ıtiktir.

ve

cle:::ıol:r .. .-':;H:

V()

a~rrılr.ıı9

nnticif;;,ıol~rdt1k

csEıSlilr

kolluk

,lmvvetlc::-:L·t~:

bulunr:ı.uştu:r:.

bı

Anc:::..J:: ';c•lluk kuv-

do.lülimlc ihtis:1sl ...u:,u.~:sı .. ·.:c

~:·:lı

lı::J.bul

ediLüştir.

Bu

:~r.~ch~

cc~'e b.::.{:;L:~·:.~ctJ.::
sı

b ir

v~:t~nd:}~G.

ve ::,•.1r

;ı

or·-::ı:ır:L,rının çr:ılı:;,ıı:.ı::n

•re. S. S:;,vcılı~;ın.; b <!ı l_ı özel

n

c;üYen-

AD:i'.ı1: ZACITt\.' nın Lu2ulma-

zorunlu :;örül· :tiÇ)tih:. Bu~ıu.t içi ı. d·_·.,o:r~·ti1: cs~ıcü ~ru U/~UJ:l ,,rcni
·~\s::nıın öne o li.'· ve i\rc:di ı_._ ı:: le b..: zı:.r: Lnı.·:-'bSı :;c:cc ''lidiı'.

Egiti;ı

eşitli(;Ln

ve ö(tr•.ti.

zc:delc,fC '1 1

.ı

öz:;ıirl~.tl.i

oı-~·u.rı:;

1

i !.c iL;ili

öitrct:ıc Y•''

:)',.~L.:L;,:ı.:c", 1 :::~ :i:'ırsı:tt

öi:>:e:ıc:i~~ini

ö~;:·ct;·~c. özr_~ürlü

isÜnJ. Lısıtl:'ıyıcı hu:·türlı· -,r~ı:3<.\ ·ı,i:cihücrinin •J.a;.;idcv:ıol~rati 1 ••. ,olduğunu

St"pta;yo.n ko·:. isymn~,:ıuz, yuı:ı ,ı n:ın 'u u. ~-rlikdrüLTinden ::-\.·ı.o.d.L~·ıh.ıc.sını ve
d:.:~Gı:::ııJ' bükiinl.:..:.: ir: dcrlcni;:1 koordir:c cdilnc::ı:Lni ~:::rcl:li :,,öc: cl.i.iştür.
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G57
rncl~j:ın

sızlı1::

s;.;_yılı

Devl0. t

;~!;elccc:'~inclen

;y-nrJ.ton,

Bt~ ş1~~:ı.ıı

ü:;re

(imzr>)

Av. Yusc::r LİH
(i~z't)

olr.nsı:tı

d~~:Jc:t::n

..:~rn}:tcı

çcli~i 1 :

Drı1.~:;.9ılır

ilc

cçit;"-nzlil: ve
soüuçl

de;:}OJt:rcAtiJ.c

~:t do(;urmı
,reıli

Icc.portör
Li_A_;li_'I'

AV. Ho,hrıi

(imz-::)

Üye
Av. Ahmet SAJ·.üliilll

( imz ;)

ne-

l:c.~r~;ır

hü-

:)il' ~:-~asa

ön:::örüln[işt\ir.

Av.Ahwst I-icllndi f:LI.'{;L:

-

uüin

u;:,r,~uht;:ı;;.d:::. d.c~tişi1~ VE'

t:ür1lerd~'!1 ._~::·ıtıln1Gbı
nın d\izcnlen:ı::tcs i

i~ıc:·.:m:·lc:rı Yaso.sının t·i.i.ı·ı }:rül::J.,ılc:cind€

ü;r~
Av.Hü::ıc:TLl iıYDIH

(imz::ı)

Uye
Av. Azrıü ~;o·.:.-Diu:;

(imzn)

-1:; \T',•;

',, -l.-.. \.J.':.. u

l7.HC\Zir3.ı:..l977

scçilc·ı

Kurulunda

KU1·iTL.::ı::,

Av, Osr:w.n
yon.

lL~.

c:;iinii topl.;.nan Tiirl:L~'C .Js.roL::.r .lJj_-rlı~~i Genel
Av.A'}c.hn A'::':J.AY, Av.Ürnit DO}IJ.,AY, Av,8oLc,<z 3-~HAY,

30' da

Av. S evi ta

'l"]ı.:;

ve Av. Jülidı:; YJ;JLJ' cl ::ı.:.:-.

Koqis-

zc:lışmsltı.:rJ.n;ı b'J.şlnc.h.

Komisyo.ı Bi:~ŞkcınlıGınn Av.Osmmı

Seviı;ı

olu:r~::.

1\..J]\'l'MAN,

li3pcrtb~::liı-;üne

Av.

TUNÇ, Sözcülü[l;üne de Av.Ümit Do,;.UiA1 seçildiler.

Komis:;ronu•nüz, "D.nticlenıo1~:rc:ıtil:: h\vra,.ıını" lıuku1.mn ı.i::ıtün lcur:üları;•o., temel !ı.ı:~k ve. ~ıi.ir:.:i:mtlsrc ve eşi tl i;: illrele::·ine a;ykırı
lıl;:

oLı.rak

etmiş

b:.bul

vr::: çı:ı.lışm::ı.Lırıüı ou ~~ör~1çün ı:;ısı ciltındcı.

yupmıştır.

-IBuna cöre ilk ol;)rak
~·c.sa'

deki

"eşi tl ik

}~ s~-,: c.r.asındu
y2r-sttı~~ı

ı.:eden1 K:1nJ.nuıı bazı

ilke s ine" uy-:;un

ks.dınlr,r

hLilrur;,lcrü-:._i..n Ana-

düş•m:di.:,i V(: ö~cllilclt.

}~n.dın

er-

eşitsızlil< sttJılobiL:.cc1: durı:.,•lo.r

ulcyhiytc

s&-~)tam:ııştır.

Örnek oL:rul::

l)L'vli l:L~dının i:10SluJ: VC: 3~1n 1 UGırll ynpn:-wını 1~0Cc..SıElll izlllllO oe:,?;lı

tut.:u.

j;.:.K.l59.;;wdı.lesi

ıı:.ikm:i.

2):.:!:vli l::Ldının lnzlıl: soyadını b~ŞL'msını en ,elle·· nitelikt ,.,

"'

~:;özül{eil i~~: . .ı~. 153.ına.d.d(.3i

3)Lü
d.etıucsi

:),.c;. in

1)irl:L~i
koc~ısıı:nı1

Bund<m

bJ.şb.1 ~

lıi..l1?,:tt1Ü.

rojiLinde
rıznsına

çocul:lar

Jc.:ıdının kı:;·;disinc düçı.o;ı. t,!ir~~sı
;)n.Ll.:;y:_u.ı
uçısınd1..;n,

red-

;:,,.K. 200. ,:ı::;ddcsi :;.ülrnü.
evlilil:· iqi doi;;..:m çocuklar-

lo. cvlilil: dı~ı iliç.l;~iier ih·\inü oLır~ık dı:.lıı~my:..; ;0len çocul:loı cır::ısınc1. _ \ lıulnılcl. ~1tuttilc:~i _itib,Jriylr:. örıeınli fu.rl~l(.·,r Jt-lrJ.taıı f.~~.r:.ı-rlil:iimleri
ni·.:

"eşitlik

ilkc:si"nc

cıy):ırı

oldu(tu

~r;ptc:m'ııştı:c:.

hLi::;.;ıü.

3-Evlilil:

dı~ı

çocu~cı.~

e;vlilik içi çocul;:

arc·sımt.,-:

a1-"t:s pny-

-ı-

l7.Ho.zir3ı~.l977

c:iinü topLman 'l'i.i.rkL~TE; .JsroL::.r .Lıirlı~;i Genel
Kurulw-ıda scçilc·ı Av.Aydın A'::JAY, Av.l.İmit DOJ.u,Ai, Av.i::ioL·.lctZ GILcAY,
Av.Osr<ı<m KuJ:iTLU:;, Av.Seviıu T;Jı.'{ ve Av.jü.lide YJ~jLJ'cl::ıi:> olu~r~:ı Konisyon

lL~.30'da

zf:lışm8.lu:rın.;ı b<:ışlndı.

Komisyo.ı BE<Şhmlıt~ıncı Av.Osmmı 1~J1\'l'MAN,

ll.:ı.pertbJ~li~;t.ine

Av.

Sevim TUNÇ, Sözcüli.iil;üne de Av.Ümit DO,~.::ı.hA.i seçildiler.
Korais:::ronuın·;ız,
r::o.lları:'.O.ı
lı1;:

"s.nticlerrı.o1~:rJtil: l::.ıvru.,.ıını"

terııel hı:k vt:.

oLı.r<üc b~bul

etmiş

~ıür:ci:retlcrc

ve

ve

çalışma.l:Jrı:ı:ıı

e9itli~:

ou

hulmlcun

ı..i.::ıtün

ilk;:.;le::·ine

::-~ör-:1çün ışı~ı

ku-

aykırı

<::.l·cında

yupmıştır.

-IBuna cöre ilk
~'L.Scı.'

oı,~rak ı.:edenJ. K:~mJ.llUll 0~1Zl hi..ikür:;.lorüı:i.n
düşrııEdi~i

dnlü "ec,.itlik ill;:esino" uy':,-un

l:e 1': ..J.r.as ındo
yarBttısı

kadınlc,r

ul cyh:i vıc

eş i

V(:

özclliJ:h.

Ana-

JG:.dın

er-

ts ı zlil<:: s n~;ılnb iL::cc1: d.un>üar

s&~)ta.n::ııştır.

oL~ru1::

Örnek

l):E.'vli l:,:dının woslel: ve s~l'1 1 uiJını yapr:ı:-~sıı'lı ı'~:'Jc .. sıııın iznıııo

oe;!;lı tutt:t.ı. I1:.K.l59.iiı<:::.dı.lesi

hi_ikm'i.

2):Svli 1-.:Ldın.ın l'ızlıl: soyadını t,~şı:.<msını en ;elle·· ı1itelik-

3)Lü ~Jirl:L,:,i rojiGinde l~ddının tcE:·.:disino dÜÇ8:•. tılir~~sı reddetmesi t<;.in kocqsının rısnsınu. 0r'~~l.;:p:ı.n r. :.K.200 ..,ır-;.ddcsi :.ı.ülüıü.
BuncLm

başb:ı,

çocul:lar

o.çısındG.n,

evlilil:-

i<~i

do!,S<..:n çocuklar-

lu cvlili}: dışı ilişkiier ür\inü aLırak di.ln~.r;ı;}':.J. ;t-len çocul~Ln ar3sın
c'L.; hulruld ~>tutult:Ti. _itibdriyl' önGJnli furl:L.~r y.-<ro.t;:m L. K. hükümlerini·.:. "eşitlik iU::c:·si"nc ayJ:ırı oldu(tu r:c;ptc:nnıştı:c'.

la.;:ılr.ı

1-E.'vlil.l.k

du,.ı

ilişl:ılcrdon

3-Evlilil:

dı~,ı

çocu~cL;

e:vlil:i.J.: içi çocuk

arc·sınc1.,1

i :u· k lı lı~.= :nır,.ıtuıı

r:::. I~. -''-'~)/2. !l<,ddcsi

iı[ikr.t·~.

::..s E1(L

do(:-:c.n

çocu~da.rııı t;·:·u:m-.ı,:;sını

ya-

·,ü·-·r,s pny-

-2-II1630
b.~zı

Sayılı

büki.'tı.ücrin:i..n

Derneldcr
:.;uke;,rıd~:ı

ele

Kanunı.uıurı h~lcn JÜrürl~ı>~tc

belirtilen

bülunan

c:.ntidono 1 ~r ..:tH~ kcv''<Hnnın

Ornek olarale:
l)Dcrnoklcr Kı:ınunun·ın ).na<ldGsindcld dcrne~in tüzE:l kişi
liL küZ<o\l12,bilı:ıesi içLı tiız;_1t;ünün, J.mruldu(,u yeri:n en bu:;•Li.k ;~i.Ukiye
~.ü:cine

veriln0sini ön.:;ören i.ıüki:ıii.
2)Jgrcncilore bir<J.en ÇO~- ı':~\l:üJ..tı:; VeFJ. ~{ti.kseJ~ O~:t'.l .:,dını ta-

3)1.; 1hkc:·:l':: \~.:r,_;,ri~'h' k1p:1tıl::ı.;• dernel:lr:;:.:in bütün
r:~c,ll;trının tuızine:;ro

2. fıkL.lSl

JıÜb1J

intj.l:2\lini

ön~~ören

:-;cctü,> k .xosuıı:lı

ve

•

lJ.) Ot,.ı:.•cnci dc'>ı.c 1 :lı:.-.inJc Gc1 s eçr·ıc s c:rbestlii'tin i
5).ııo.ddc:nin

i_k:'U

~~c. ;ınG.d.esinin

son

fıkr:ısı

C'iı:

:c lleyen

icübrii.
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903

su;rılı buıunl

B..:tşkan.

Av. Os:ırnı. Kuntr::an
( imzc•)

Uye
Av. il.;;rr:lı.:ı Ayo o:.r

(imz"\)

.·

vtü:ıf

l:ururr..un:ı

P.. •.iport\'ir

Ay. Sevü·, Tunç
(imz'l)

üye
iw. J'üli(.te

Yu:~üu

(!mZ~l)

;GtiriloY'. ve

~)

zı vakıf-

~iözcü
Do:;Jrıa;y

Av. Jr::i t

(imz~~)

Üye
Av.Soludz }ir..lJ-7

(imzn)

TÜII.KIYE DAHOi.uUt B İRL:i: J. 1
OLAJ.ANÜSTi.İ G:::J.~~ KLUuLU

EKONOM:tK ve l:ıALl YASALAit KühiiSYOHU

17-18-19. HAZilUıN. 1977

-ı-

EKONOE..LK

ve

L.Ai.ıİ

1A3~l1Ah KOI:ıiSYüN;J ll.APO;m

ZiyG. BJ.:LGE (Adono.), İlhan KilTAY (Ankara), •• iikrü lüQ:AFSOY
(1-:ıurss.), Hurşi t Kı-IJ:i~l-AL (Bnlü:esir), Suat Yıhwz YALiı •., (l<::oC(\Gli), 'dalı oluşan

no

ayrılan

BC\şb:ı.nlı2;a,

Komisyonumuz l 7. 6.19?7 ,;ünü İstanbul .J;;rosıuıcL:.< l:endisiye' de toplanr.n9, yapıltm if,;> bölünü sonucu Ziy,::ı Bil~;e
!lhan Kutay sözcüli..ic;;e seçilerek

çı:üı~ıaı:lü.r.:..:. boşlanraış

tır.

An2yc:\s . ·~rııızın 2. f!lHddesinde "ins<m

!-Idı::hı:r-ıru

·ve

DnşL~ne;ıçta

belirtilen temel ilkelere dnyanan, nillJ., der:ıokratil~, laik ve sosy::ü hukuk dcvlE;ti" olc;,:ca~ı;: nitelil'::l-.;:ri suptsınan Tiirki;)'e Cuınlıuri;Teti,
·'+Lnc:dde ile "iktisadJ. ve sosyal h:..qatı, c"d:.:letr:;, ts_m çalışı;ıo esası
m, 1e horl:es içLı insanlık haysiyetinE.: ya.rLlŞır bir yaşc.;yış seviyesi
s;-;(i,lo.nr,ıc.~n sncı.cınc. göre düzenlemeyi" üstlemüş bulunmcl~t:xlır:.
Ana~{asanın

Dc:vlete

yüklcdi~i

de rseleıı ve to~ılumsal sorunların
tez;:>kil eden önemli blr fonksifonu
Gerçcktcrı,
si?cti,ıe

,;rardı;;ır

bu cörev, diğer r:;öı'evlerden önçözli.ıünd<:: temel hureket nokto.sını
olu::;turı:ıGktadır.

to;ıluwda ,y..:ışayan

oir

;r3ç.::.yı~

bireylerin t'1<nclrıU ''insanlık hayseviyesine" crişmedil~çc, DevlG·t;in kamu

hizıııetlcri ali:1nınd<:

bu es•ntcın uzakluşan u::n_çuhu:ıule.rı deıı-:;esiıliğe
yol ~çacak ve sosyal devlet ilkesi ihl~l edilmi~ ol~caktır.
açıde,n

cı.lınınca ~

Devletin iktisadl. ve sosyal araaçlaı"\c. ulGşı~ıa ödevlerirıi aııca1-: iktisô.dl. ~:ulişn1e ile rı8.li lcaynaklaKonu bu

ele

rın ~;retcrli~;i

ölçününele yeriYle -;;ctirınesi yülru,>Jlülüğü bir özür vcsilesi olarü}~ cHişüniüe. ,ez. K;üdıki, konu sadGGG P'-':ı'<ı.snl k8Jnaktı:m ibR:cct üulunı~ar.ıokt<:.1, bu alanda :;a,·3ctL:.9tı:r·r:ıa harel-::etlerine r;iı'işilmesi
de aynı <lüze~/de öner.ı tay ı rıal::ta<lır. Ödevlerin yerine _;etirilr:lemesincle ı;ı:::,li b:ı.:·;nc;.kların retersizlisine d::qanılması bu -ıedonlc haklı ve
tutarlı olm1&Z.
:Su nokt.::dc; önemli olan bir di[jer husus, seçir.:le olu~ an ço;',;unlul<: r:surubunun pror~r::ı.ı:n:ıa ~öre politF~ tercüıine uyn;un ts.tiıib:ıta
~~irişnesiain sını:cının sdptu.nr.ıusıdı:.:·. Ann:r:..c>acla Devlete )i.i}:lenen ödevlerin L~l.rııaddcıJ.cki ç·~;,·çcvc içinde ~rerüıc ~~ctirilm::;:sinc!.e politiı:
tercih iuu:;"aS~f·'=• teTs düşe:' ve bir ·röndc:n onun ilıı.1::.li ,,o,nı.cunu yaratır.

-c-

bu teııel ilkotıin ışı,~ı al tınd:::. cko;.ıonik Vü
ilü;;;l::in 2!~~snlurdd ~--cr ıLm antide wkr:~tik • k .r,ler
:;_L cşitlü: ilkclb'i:nc c:rkıi·ı Jıül:i.üıle:ei so::::ıtı.uno.;_;·u çalır_;;u·, ve aynı
il''·,: c::.o:2;ı·ultusucul~1 izlenmesi ::;:;r;;1.wn :rolu belirtrniştic.
Ko:

r:;~üi

isyo~ıumuz

l~omı.L:n·c

Arı.tidemoln:·atik d.cyir.ıinin kD.vr<:~r:ı

n:.ılu:·:·e.. u tc:ı9ıdı(;ı

rı"nı

tcnel

iE~c

oL~r;:,J:

v.nlc;.n ve ko.})sas, ıı.ı. ,~n.dde ç~rçe'.resindc
kabul eden tir e...ıusı oluşturr:ıı;ıJ~tudır.

I-bANKiı.Iı.;,ı..u

ı-t~ıli

lco-

aJ.>:t:'\L!~l )':ıra-·

KAhUNU

Ti3B. Yönetivı KurHlunun Dcrle ,e

:to.po~:un<lei

zere' 7129 Sü.yılı Dankcllar h.ununu sos:yul a<lLlet
ile çelişmc hJlindcdir.
Tüı'kiyc

e~:ono::ü~: Ye

da

belirtildiği

ü-

.::.ıçınnclan ll.l1.i:1J').:3a

-resul. ssktör uışınd:>· il ile YC/8. kiçi oc.:.nk::cılıgı h:J.li~E:: dönüşmÜ<j' hntta ll en büyük h.:.ttn•: jir iL':nka:;rn
sahip olncı.maLtır:" r.::;ibi ha~rıfl.:~nm.o.Lıra ;rol açmıştır. :::cı.ll:tnü toplo.nJr· nevCl.uc.:tın., ·,yu tür .amı.l:·.;cılıkta, belli kü;ıi vu ort,ülıJı::lora olı:
t:J.':'ıL:! :sı, Ar~;:ı3:-:)s.:J..! düz(:uınize tii~ıdcn a :J::ırı dü::,ımektt::dir.

bU

t

de::

L.:,ı.nka.cılü::

Xredinin ;_~er~ek kayııiı(,ınıc1 "tass.rruf rıevdu?,tı '' bulunmasına,
'Gc.':SG.rJ:'ufun lı..ükın oiriktirebildi~i pe<·cr.:.la.;'QJJl oluşm:::;;:;ın.u VC bu

nedenle lw.ımsıü bir l:orunı·ıL\ altında. tutulı;ı.;sı ··;cıctli olııı~ısıııa rr,ör·: bu k2:Jclr:J.8,ın te 1 :vll~;şti2'ilcrok 0irk~:..ç E.le 1-::redi oLır~k ıoJcturılr.ıa
sı antide,,;okc-utü~ l1i:: uy·;_;uü:m1dır •
.0enkclar. L:ı.nununua 38. nuddosi l'::r;:di lı<:.dleri·ü tesbit etmiş-

tir.

Bir llc.ınkJ ~ı:-~ki:::i ve clÜlmi Dir şo.hscl do;;rud.c;n dos:ı:uya vey<1
bilva:nta 1L;:':it, rı:al, l.cLllet ve t:~minu.·c şc 1 :il vrc:.· ıtı.::ü~_,:etin<l·c.ı veya
herh.::ı.n;_·;i bir şc~,il Vf:: su·'ettıc; kc;ıcli tcdivc e~ilrüQ vcy~;. 1'ü::Jüye' ye
fiilun t~~hsis olunnus, serıaay~fü ilc ihti ";<'t al~çcle:ı..~i ye~:fuıı..uun· )b 10
unchnı f2ilo. 1-::rG•li v~;rc~mc~z, 1-::ef:Lletlerini b . J)ul edcn.c:z VCJ·. t:oıhvil
lc· ini satın o.la,:;e:1Z.

ih.i..~ctcut

Ancnk, sunni, ııı.J.ad.in, e•ıerji, ;ı;::.~i'l hizmetle·:,':•., '":3.!':l:i.:;rct ve
işlerinC::.c hı.lL.mıl:'ıak Uzcrc nçıL~n ve fiile....-, bu işleı'dc) l~lC <o-·

'·'

Tev·s i~~in. ne sur ct ı~~

T. C .ı\ . . cr1r:ez

1.::rpıl~c H~ı,

l5~Jn~:t-~ 3ırıırı

(l:Lı.rı.L:::: Krcclil::::rini ·i'anzın Loı:ütesL1in) mütu.l"';o.sı r.:lındı.~t::rcı. r;onrn
1

.3:.::.nk.:sıııın Ü1o.nlcı

T.C.Lerkez

Kredilc.cini

'l'~mziL1 Koıcıit<.;si

nin) n\.i.ccı.la,lsı .:;.lı:;ıdıi,tr:.m ;>onr.: L:üi~rc Vek~üetinin te~:lifi üze:rine ·.m hadleri

;~

killeri Heyeti
(

nisbetüıdc

25

nrtır'!lc.y~:

yoya eksiltn-..:ye :i:.cr.:\ Ve-

JCt~ilidir.

..... )

AşG(;ıdal:i

~~österilmı mu:.Ecıc,lelcr

bentlerde

:,ru.L

·ıd,~J:l

tal:-

yitlere tabi degildir.
1-'l'.C.L:crJ:cz lıank:.sınııı (B,.J.nk;: l~r·sclilerini T~uızi:•' Kor~ite
sının) mütalaası elı~dı1tAu sonra !cr~ Vckilleri
L:qıt

ve ili;n olun:_:c,,J;:

Heyetince tesbit

Ş8.::tLı:r d:.:ı.;_ııl:Lnds:

ve

l::ia.n.ko.Lırın en az ~~ 25 seru~ı~resınc. sahip bulund.ukL:.rı
rıo.o.c1ın,

te~el(:üllerin.;;;,

::çtıLLı.rı

su.ı:~

nafüı 1ıizr:1etlc-ri,

enerji,

ı;ıiiştE<f'il

!i.Ul.di:tet ve ihrr~cat i§leriyle

roi..inh<J.sıro.:ı

la·cdiler ( u.ııcak bu

işlerinde l:ullunılı:ıa:~

bu

ırı.u:noeleler

nı:;

her

üzere

suretle olurs3. ol-

üçüncü sıc'ıısl.:ı.ru. Jcre::di terıi~ü ;;ul>:3-~dı;J~·, nı<::\tuf ol:-ı.r,ı:.:ızlcır.)
l}iinü r[izdc belirli .Jun1t ..Jl .. r belirli

:.:·in

sanal.,

;yö~H;tir.ündc:ctir.

ıa._·ı .ıJ.ml:tc:L•r'ı
sinC::cıı:i

ldşile:ı.'Ül

Du belirli kii;>ilor yönot:L

'/Ü1e lccmd.ilc:r.'inG ô.it
iştirCJ.ke

;irıe

J"c'i cb .ülelc-

s-J.üp bulunduk-

to~ebbüsl<::re lmnunu'ı

sev::etı:;ckte

33.naddc-

bu S'F'Ctlc 33. '\dddodeki
<.<;yrıct.:lı\:t<.:<n ::ıınıJ:·sız <;>c:V:il<.lc üıtifode s;i:,~l •ıı: ..~ 1 <t2dı:-:·l&J:. Oysa yas u
J:Oj"'l.lCU bir ::;erç.o~ .. -H:yo. tüzel ~ü~, iye bir B.:,n'k;nın. vercbilccc~·.i uzcF1i
l~red:L iıa.-:~d.ini sırı.ırl ;nı:gtır. 38. m ·,d(lr;"un 2 • .fıl:::c- ~n t<.'.<:~~:i :ı;-rıc.:üıl:
tsk :Jiı:· ~eı-çcl: f'-'· d- tüzel ld§i:ıln sı::ıı:·sız krr~chden iu..fcl:.:.:L._;p_nası
içi;ı

.::üsi)li'ttc

~~on;:ı-F.ııştır.

·cm~ ~_,r,:r:E·lmııl.:ul.:

ses(;le:ri
'1Un .tJ.ÜL-ıü

zii ·_,8ÇGn
1 ~onin

ho.lLı8

Ane al~,

;.re. sal

.:d:3. h elirli bank :L;•· bu

suroti;:l.t: bE lir :i. i

c~clnü;tir.

'''Ctirucsi
fıl::r~<-;u

u~r r,ul:J·:·

crc;};:çn

Ylsa
8:1.

~;;:ılııs 1::.-:rı·t

kcyucınun

öne:.üi

K,::.:.nLa<: k~n'~ı ~t81:>tü.:F[

sınırlwı::;V.:.r'

1c

'~et irilee

özel

örı.lcnc·::ii

!wnul:;rdc.ın
ıileyi

l:i.<.lir. Çol\

c.:;.r::.:ıc:üık

fLı<~:lSiı<:m ınües

ve

u:;.ı..

)li

ku-

biri (:':,(: uudur. Sö-

önlt:::;recc.':
açı:~ l)L'

ı.t.:L tclikte

';erçolr.tir lci,
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Örne6in, nouinal

de~eri bin lira olsn hisse senetleri yönetiui ele

geçirmeyi tenin için bir kaç misli dei;erdo
verir;; % 51' i

alış

tsı::ıinc

kadar sürüp gitnoltte, onu

kişilere

sınırsız

mcvduatıdır.

ola:~sk sa,_~lanJ.i"l

neğ:ı

tasurruf

ö·zel

gi:ı:.·işiLılerine ka;ırn::.ü:: teşkil

mevduatının

T.J::>arruf

Bu

müt~nl:ip aynı

ulıcı bulamamaktndır.

hisse senetleri aominal degerinde duhi
Belli

satın nlınmukt<:J.dır.

kredinin esc:.s kayb<üli

şn'ıısL::.rın

etmesi belli bir riski de berabe-

rinde _:,etirmel:tedir. ;,;u vcyu. bu sebeple bu c;irişiınlerin ifl2s ya
duı·uı::ıla km.::;.ılaşrn.o.sı

da bEmzcri bir
ds

aynı

ni

teşkil

tehlH::eyc lli..\ruz

halinde

b:ı.lacu~ınddn

l~rediyi

tasarruf

sabla.y2n Banka

cwvduatının

eden Devlet belli ki::,ilerin nenfaatleri için Bütçesinden

~nemli kayıplar

uy~~ula !ayı haklı ~ılacak

verecektir. nöyla bir
b ir neden yol.r:tur.

Di;or tnrnftan Bankalar Kclnununun 48.maddesi

m.ü

g:lrantisi-

a~1en ~u

hiç

hük-

tuşırıı.e.J.:tcd.ır:

Kadde

L~8

l)anka.lc,rın iştiro.klerine

veya dogrud.::m doE;ruyn ku:::>acaklarl.

müessese ve ort3-klıkla:cına t'--:ıhsis edec, l~leri scruuyelcri.c, u·:1.wl. ye-

kunu öden:ıü::,: veya Türkiye 1 ye fiilen tuhsis olu!unuş sernc;.~elcr-i ile
ihti;ratls.rı ,Yel::Ununun % lO 1 unu teccwüz edoı:ıez.
1U1cG.k, r:ıcmlc;l~e;tin i~\:tisadi kallunması için lüzunlu ve münsanaJi, ~,~cı_o.din, G!1.er;ji, nafın, n;;ı,kliyat ve i!:ıracut işleri

hasıra·J.

ile

m.üştafil

x;ıu:;,

ü;;tirakle:;:'i ve

vc.-;;'a

~;ıÜnhasır:::m

Si:ttı,.J.l~ra

bu

teşe1:ıbüslcri

Yatırım bcı_nkt:üı'J.rına

bu

c:ı.çm.al:

üzere lmrul-

~:ül~ür;tden müstesnadı:ı..'.

lıül·d.Lıler

uit

kredi

husuni

l;::anı.m.lo.

i:nnzL;. e-

dili:..' ( 123 sc yılı t.,munun 3. aaddes i hükı:ıl.'t.ylt- k::ıldıı·ılı.J.ıştn).
Bmılcal.jrın

)~

ni

dosrudJ.n

doğru:lu

veya

bilvnnıt':l

scr"lt.yelcı'irıin

20' sııı:: srıhip bulundu~:lu.rı iştirv.l~lcri; ano. bunl:a his·.cc senetleriS.;,~tı:ı.ı

vmıs

alw:ıo.zh:r,

rc:ıın

olarak

ko.!:ıul

edeı.ıezlcr 1:.::.

r.ı.u::_t!Jilinde

a-

vcrcmezle::c.
Du

m2.d.clGd.cl:i
dir.

:ı.::td.c'.cmin

uyrıc::ılü:

ikinci
lrük,::Ü

fıJ.:rasınd:':ld

~:;F)i

belli

::ry:rıcGlık .(ıü~~ü tıplcı

\işilcrin

Bu belirli l:i~ilor :rönetimiııe sahip
ke::ıdiL:Ji'ine ~~it tiC-'iri i~lE:tr.ı<3._~re sınn·sı.-.;
mektedü·ler.

rar.:.1.r-ı.''··--'

~18.

L;,>leı:lckt;:;

buluıı.duklurı .UoııkuLırı
ol~:ı.;.:.:k

işti::;~l;:

cttir-

-5G-erçekte, ;ru.sa
işletnclorin,

zel

kişiy0

isteyen

sıinlcre

rGnslı

:'rıc •. lıl{

.:ıenlckctiıı

Şartına bd2laRıştı~.

rııs1

u.

}::oyuccı

:.ıü~c".ü.:.dclı

il~tis::di

Su~iy~n,

istifs.do cdilr:l:::sirü o

ı~ar:ınnısı

için hizu

a~nı

3J.muddedeki

~crçek

,ıu

ya d2 ttion~clle

belirli bir had'in üzerinde kredi verilmesini
J0.3ôt

sınır-sıL.

d~:vra:ını::,

olı:ıası

koyucunun, bir Dnnbuın rı.ynı l:işilore :üt ,;irioL;rnk iştü·ol: cd,.;bilcce6i hususunc~-ı cLc~h.~; tolooL1bilocei;i

d;iş:iıülc;nez.

uy:;uhın:

Oysa bw::;Unkü

t:d1ürtcı <lı~si

JÖnd<:: olup belL:'li

Bmı

kal~r
roJ~

belirli kişilerin tic~ri i~lctmslcrine sınırsız ol~ra~ işti
etr:lektc:dirlcr. l~b.Lıdddenin bu- :_ı,J.::sız dururrıu ort"'d~- 1 ı:,;;ldırncak

bir kesinlil:=tü

dcgiştirilıncsi>:ldü

zorunlu':

v:J.rdır.

_?8.,·~<:<ddo 'ıc:;_l;: 1 ~Lıd:.l ::ıöz:i odilc;:ı se.ı_anccılur L~3.;•ıaccdc

a:yncn

için de

:~eçorlicUr.

K8Zil ;yuk<:~:ı: ıdc.ı

1-:ı

"';;rıc:..tlıktG ı :rnrurLuı:.ı::ı.yı

di

J:.~ü};:ın,123ı

,crc:~cli

için

~;e:colcliliC:,i ı:ıapt:·~,-,:.'.cnk
oLı~;dı~~ındc\il

buzı

c; ibi

d.J bclirttiği·;ıiz

hısı.''ıuw~i

:O<.mk<.:l:__ı__•_-.

sa

k071~CU 1-~3. Daddede-

işlct::ıeleri:n

tic2ri

oln~wı

;;-:

:ıerılt;J":./cL~

:,-c.,rtl!~u. b::ı~~L1 Jıştır.

hi-:: :rotkili

rıo:üoket

ore;~m

clco,conüıine

ittisa-

b·);ylc bir

bur::i.l''l içiD. mevcut

Jüç bL:

k::ı.t:_:ıdc

bu-

lı.m,: </~1n biı~
(~e:rc:;el;:

·.ıir

çol: iqJ.e:;ı,w;:;rc ü 1tiro.J-: ct;ü:ş bulunruc;.ktJdı:c. Örnc(Sin,
c;erc~_:sinı\ıeyc cevCil) vcrne~rcn o::;sit ve ;,··::t·G:·ı olı:.1c:;ı··c.p tiiÜı'cticüni

lc:tL: nadclelc:cinin

J<::pc:m

işlctuıelr_;re

büyük

ral:t:;wılorla

kntılroış D~nt~ı~r vcrdır.

1Lııılc::.ln·c.:.;,

(r,;;:.':;]~

Ü·-,?Ünc.ü ş~:::ıı:::;L;.r

:';cr..c:'-;i

''

2!~')0

v~·rilcn

s;qılı

tc

.;uc::ı va~:ıt<;.

tc:,.!il

c;trıd.:tcdi

:risl•:•'-·

-~irE1cc:ı.

I'8.nti

sözlo~:ııcsi{ıdcki

Bu sebapl0

u.adı1:ç.)

ve :J;cr81 C38 c:özlu;meler

:ı::'-~ıt

;ye·i.; ve c;!:ıl:?ık !~urall;~:1~ı-::-'.;: u~/ları be: zı

z

.':~.:-:ı-cıun

.. ,c1--cu;.ıLrcı obJ':;):tif i:~· i niuy~·:unsı__ı.z t.:_;c:;._,r::-ufL.tr·· Z<l.tcı.n

r. Ürnc,,',i11, nüqt 8rilc::ci

l0;~ü-n ·:::

üçi.incü

;i '-r:e; 'üç •)i: lı•;J:lı nc-.L ;ıi ·)Ulur :ıodı~.ı 'ıaltlc ':o-;tr_;;a·):'.:c ':~ük ıd d::,c;~n-:n:uı· tc,r-i·~:<t no 1 d;:ı_tyn ,.,u:ıtevi-

!ehd~r

ilc

::JoJ.'r;L1r K'üU1: . .: ,un 503.n-~ll;lc.•,:i·,c ı_:-~ı··~---<,ı Jir du.,:tı..:ı ~ı~tı:.nl olbu tl;l: t.\J' .i' lı ':.<ı]:.::ıız tıı..s-,:r.'u.fu::ı_ CH:;c; ·;_ıc:nı:wsi z,,,_,: 1:<. ..:-iC.ir.
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Bu en,,cll;..
tca:l.nat
hl.ü::;,ıü

T\ .oan~cc,·ı

.8

nektu)lu:r:ı

sn2;l,n:ı:

ile

ınc.-te·.:- bu~~~_irı

h

L:.:u.ucıunrı.

r

:.]ckı;::-..dn

;~otirileCEo2":

(1lkarıl·,-:-ı::wı

;rcni bi:c

zorıınlu

:ıı..i. 1 ::ii;•

;)ii'

oLı.~1

veyu

l:cu-mıı

bilir.

~L~nı1 1.:::~

içirl sc:;cl\.;-cc

::.r2~:'urıııc..:

;·ıü~ctif . ~lcr·

'

i}ıtiv~.~

c·t~~ 1.Cl',:tC·

o-

lu:p l;;redi t .. lc:pcisine :üç ')ir' h~<k buhr;-et:·ner:ıe~~t'-dir. d:ı:ııe(~in, :Gc:l~ı
k.:.ı le:rcdi sözleçn:::süü dilodi~-:i <>w-.:an ve üçi.)j_j: ı:.ıu~1i~-c sc')ep :_,österrııeksizin fes'1f;tnc~r

::r-:;tkisine:

>:-ay::;cuG,ı

tc~z:ünlc

zı_;:cc:vlc.rı

s&~ıi')

olup 'Te<:i.i

al::ının

de ;·rii::~icılü dcgildi:::· •
cl.:\lc:t duj::;uscnu. ::.edeL.y le i ni tclikteJ.ir. A;y-rıce,
çıkL~~.ı:.~y:; çs_lı'~'tı,·;rn:.

fi.ill. ducun

bu ;rüzdcn u:;-

.lıö='lc
:rı.ı'·:

bL ~.:.<ü n.:cı d:::, .Kri n-

beliı~li kL;ilerLı.

eli'!de bu kre-

di sözl-s::;Helcı~·j_ni :>or• clc:c~ceu to'.1li'·~cli bil~ ~::ilalı ıı.~üii''·''· .·::8-tirmi::;;tic:. Yonctirüilc s,Jüp bulu~dukları ıJ::~nlolur L;:u.Lı ile üçlil:ıcü şe
hısL:r:::_

'-Wtı'·~ı Tı

kredileri dilcdi::lc·-:-~L z::~r~a::ı
lE. i' :.ıenlc~cc t cl:onotüsini
ve d.iledil::lcı.~i içletr.!tlCj_'i diledil';:l-.)ri

nc s,_.üip oLu. bu
n<Str,ıcı:

şlirmck su~ctiylc
Vt.ÜCUU GlUhtc .. :Cl

]~i:; i

el~

~cçir2ek imk5nınJ d~

bu ·;ibi Ol.U rlt:t:<:'l7.t

~~(:'ri

ist8:ı.e

,:·(;tkü.d-

d~LloJ.i\lcı~i
;:;.:ır:ıan

,;ilü yözo:c du:.una dii·z~wan

sahiptirler. rlor

y::ı.s.·.\i .huid.bıle::•le

onlcrı.:.;csLıd.c

ZO-

::~unh:ı.l~ vcJ:·C.ır.

i.;L:- .l:l.·;:·tk;;.;?nn tos.fi;rcyc

8li1C.I.ü. kuru.lr.m:.,..tur . . !\ın
ödemeler

:'_i;;ıdife>

binde

Ju

y"::-ı;:ı

:.l:'on'ı };anl~_ı,::c t-.,s •.<:ı.J'Ui'
or:-mu~(~:.<

I\ierkGz D<:Uıl~;::sının
d .ıı.ld ·:ıevcuttur.

DF,vL;tin

8o:1UÇ

Y:;~

ce

;_,cıoJ:<::z

J:;anl;:a-

il'::,:2zd.c. bulu-

;tı:;ı .:~

oL~~':',ı!c,

dc-nl·ti

·)ir 1cc>iz

~.":iki; :ııi ~.ı.:.linc

J:.ırm!::.:cılıl:

Kc.;;:ı<ı ::·.:ıl

ve tic:."_:·i

r.ıc·rduat

öc.e cdc !)u_i_t.mı.u:·l.E· • .iJu öcccı:ıi.:.;leı'le

lln:ı1~,"cılıkt.'\

;;:ereldidir.

i3u .fon

;;ret::ediğinc'.2 ı~cr~-::cz iLmi:,.:<sı:c.ca

uçık ı:~,l~·.J.tılu ',,,,ı:,rcır,

nL.... ı

L.<mmu;ı. E:ı:ı.:,cıc'.de

J:cdu:.· D:Lı·;,:aç .l:l:ml~c. tosfiyGJC': :iirn.L;;,. ve i'ondun

;y::o-r;:nlrııştıc:.

to::_:ıl..:.ıJ.ının

h~·l.i.:-ıdc,

i·'n:1u"nd.ruı.._:çı:( l;:_cı:-c;;ıL.:nı;:'.

s.:.n:: t;örc. '''J:.'asfiJe
nulacoktır.

:·;irrı1c.,si

:w.li·ıuc

.~cL:tssi

tüınt~en

l'm1un

ol.:;sılıt;ı

· <3i;>~l( .-dn:Ln '/eni o tşt ,:,::, ele alın
..ı.;.:-ll':c.l:·::-ı,ı u1Lr.rı::.sınc ·ci:c:;;,·,.ıcı;ıiştir.

.Ji ;)ir ~~lilt.~ . . ;l~~r l~:ıxı ı::.ı:u. .ı\ııu.-\ra:-;:a il1~elc.r:i do~·;ruJ_tu~.T~ı:ncl..c~ ~)ii'' ..:1'n önçık0rıl~dlıdır.

2-DevlE·to
ı~ıı ,,r, ·}~

y;.~r-~J:·ı

.ıit i

t ,,_\<-J. 4 ;Et

2.'+-')0

s:ı;-rılı

k::nu1 lups,•rnnden

b iz:.: 2, t; D,. vl ·· t ~~c ~-·a:ı J lw.: s ı.cı.ı·.ı t: :.:.z·:; /<·:s üli..i ~:t ı,:· ıl··ı :.
::;-ö:•:.üü<l0•:ı zorunlu ; :sr-L.lı:ıektcd:..1:.

ı

çıka
k::n.ıu

-7-

6224llcl::i ;.;.n;:\

s::.wılı Twc.ncı Scrı:.wJ.:yi Teşvil{ Ku.nunum.uı ı.; ıaddesin

ill~cler;'

sıuc;, kntkı

tılçüı.;i:.

:ı~r~:::.rı

si ::;erekli

.siw,'1.o~'1i1.~

;;-abancı

sG:~ınJ<:

tdsfi;yesiıün

0u ;,_::;.cl.cledr:ki

'.r~ıtırımlarını.-t :ıukul:

tenini için :p::s;:ü

k.:\lkınma

L-ıül:üüüer

kuralla·=:etirilme-

bulunnal:t~1dır.

Enc:..'ji

vE::

:cı,:': ~)uLmL::~r<=ı

doic,al

btyn,l\::Ln'ın Arıo.;;r~tsnnın l30.ı1.adcl.osi do~rul

iı,lotilr~esi,

tu::.m dd DeYletçe
de

menlekGtin

;;:,J.ınaJ'tÜ~ ;ıre~üden düz,:mlenr.ı0ci,

es'"':,;

..;na iDwlore u,y;.l<l)C'i:l
;:·ı do~:cultu~:ıuüô.a

uy:;ulmıı:wı~.1,

i~;letF,c.

do,:;aı

1:::a;y:ıoklarda

ı.o.Lla tunı<l8.!lDk koşulu

l)ulunuh~cısı;an ;;-cı..sc.ülaştı:c ıl;·H:ısı

ar=

,-.t~~

ile belirli bir ödemeir~eleri

Ana;r:-sa

S(Fmcu, kay~,cre~inden

sa-

;;·ılmc;l:tadır.

~ irketle:ı:-de

Ananin
t;;ındc:,=:. bcıhislc

ilc JCri

dw~ı tınının

yeni

çocunlu~!,u

elinde

:~enol ku;.··ulLırdn

y:;;tırrü~-.-..J~ ·,.-o.pılaca
tu'Ga:;::ı.la:.ın ~:ar3rı

0ırakılnası:

j_)c1J sa:•ipleriıE~1

A)Küçük
nı

k21r

ıaH:c: a.çı\ şirketlere lo::.~tılmaları·

onleı:ıokte,

.Ll)AnonL•ı

,,ir~~ctlc::de

l~tı~ın 3en~:~osino

Ki.içi.iL P<\/
l~;tınır·

'TC

i.ızolliklo 'ıolclin';lcı:-d:; ver:·~i

tnhsi-

~ı 8Ç~~ktaJır.

sui.ıiplerinüı )ıo.klo:c-ınvı }:orı.m;;ı.~:::n '!O

vc::::-,_:,i tuhsi-

zu. fnı··ıd:.ı. pr~nln.:::.:.sının te üni içi.~. l\:&r datjıtıc.ı~ı.ı.::ı. fiilen

her 'jil~uıço yıLı so,~urıd::.ı Jnpılıcı:,sınırı. zorunlu lalınl':'lct~">ı ·,-clsal hük.Je
cw.;ır}rlf::13lıclıJ'.

u,::lir V\ rı~isi Kanununun 93. u;;.dz'lesi, c.~ile reisinin ,:ı; elir ver ~isi be ~'.:.~mant'S :i.rıi ·~ol.iri ol::m o şi ile o L'lE:t<:: verın. c; s :i.>ıi ön;:;örrl<:~ctcci.L.·.
l-19~5 sayılı

lv;e,~~sni K;;·ıun lılil:::ürüe.rj.nc~

ocUldi~~i
~~uki

h<üdc

r,;cı~cb;c::ıi

~cli:c

ve
JOktur.

Ayrıc:::. t:şh:ri

l':ıe ~,~.no.ane

:;öre •:!al

bi,: liGinin

tuLıc.J:t ad ır.

~e.bul

kabul

olumıcsı .:ıa

b.u-

bütün olarzll'. ver~~i:,re t~bi tutr,ıo:J: dilimler ba-

kıııııııdan <:.:..'!;ırlo.~tı:·ıcı duru,JJ.~Sl' ;.rm:':<tr.ml~t<

l:c<hıt cf)itliJ.~ iH~osLıc

ayrılı:'~ı 1Yr·ensi.Ji

•\<l·:ırı olnro.l~ nyrı

, ovli ohm v.::·{':? olmayan
vcre::;i diliı!llc:c:ı··,c t::bi tu-

-8;3u

hususucı

es;itlik

ilkesiiH~

ayl':irı

oldugu

c~ibi An~J'13

:;cn::1 1+0, 42

YG 61. r;wddslelline aJlnı-ılı:~ı cln <H?ik2lrdır • .2şlerin n~r.cı 1)oy:~nn

bi

tutulması

birleştin•ıı:::nin l:nlclı:o ılı:ı;:wı

vo

Vert~isi K·mıınunun

2-·G-elir
rini

cı.s;~:::.ri

buhF"'''''ktadır.

31. ,,ı:ıdClesindok:l. en a.z ;cçL''· indi-

üc·,~ettcn aşc~;ı -~;_;,i::.;üriilmeı,ıelidü'.

3-Ay:cıı

nı

zorunlu

tô-

.ti:snunun

l8.,_:uddc;si:ıo

c~ôra,

toL.f

l:azançL:cı

istisna-

olarc:ık tanınan

onbin lir2< :,;ete,rsiz olduf::u c;ibi fikir ürü:;.ıü bulunı;ıdsı nedani:ylc nisbet ve dilüıleT inde bu çalışnz"'.;rı önleyici ve c aydır ıcı hl\1(iir.:ıler det;il, bil7llüs ti'ŞVik ed.ic:i es;,.;slnr ~·;etirihıclidir.

li;'leri ile
·~rnsı:ıda.

serı:ıuye

büyl.1k 0-ir

r~elirlcri ı;;şit
den:~r:sizlik

iE..-:E:sine tcJ:s düşı;icJtodiı~. Bu
lıiikij, ;ler c;etirilmelidL.

tutulnek

sı.Eetiyle

;ıc:;::ı:

iLi r;elir

yur ~tılm:JJ<:ta, bu is.:' sos~ .:;1 devlet
eşitsizliğin ı~iderihacsi

için

ırns:..ü

5--·Kmıunun

23 •. nuddesind;:;ki ~:çclü-- vcr·;isi istisn::·L;ı~ı ::ırcsın
sol:,;t olun serbest ncsleJc erb;:;.bı:nn ch:. istisno.lcrdan fc;:;n:l..:ilandırılLı.:Ası oş it lik ilkr::s i ·çcrct~iJ.ir.

1-V-:.:1:-,lset ve
,,orüler;

lntil~u.l Vcr,~isi

z,:;·;,lc:ma~;ı.'lı müo::mesesicıe

K.mununcla bütün KrmunLJ.rda ön-:/el' ver·:i.l:•leEiş olı;ı:::::.sı a ~tideı~ıokra

ti::tir.
2-K,::nm;da t,"\nınan istü-ınanın
:c; öre s :::ı pt nnevı.·n f;c:::r·eklicli:r.'.
Yu~:n:.:-ıcla
~;ı

ilc

:·ıçıl-:lv.,~nn ~l\wuc:ıL:.rı

so::;;rol

lencl Kurulun

ko;.,u·~

Buşl:nn

6özcü
Av .1lh.a.n I<:utay
(il!lz~)

Üye
Yılmc~Z

(imz'l.)

Üye
Av. ~-ül:ri.i AJç~'lo.nsoy
(imz..,)

Üye
Yalın

Av.Eur:;ıit

formuna

tc:ı1·:clirlcrine:

cnmc~:'ız.

Av. Zi;ya Bil·:;e
(imzn.)

Av. Suat

rıirasçıyo.

:tLm._;al
(imz:--.)

suy-

-ı-

-HA~ORU-

17.6.1977 günü sw;.t l'-~.30'da ..:\.v._'.<'eb.mi ÖZÇ:3;L:tr~, Av •.ılilr:ü
BECEEIK, Av.Ziya. liur :tili.Ül~, Av.Ali f.Yhu.;,;r.;zo~j.Lü, Av.Ayha•:ı İLGÜN,
Av. UrJ.i t D0·.7Al'LAY, Av. Aydın AY.DAi' dan olu(i.cin kouis~•onurıuz, )ı_V • .o!'ehm.i
0Zç.,_,:ı~IK' i :Jcışln~nlıGa, Av.Hihü :JEC~"·..LK' i Raportörlüse, Av.Zi;ra Nur

ELdN 'ü sözcülü(;e soçei·ek

çalı~rrı.,üd_cını

Konisyonuu.uz
m~:si.ı.ün

vs

lcrinin

ışıgı

çulı~·rıuların.1 bc1şlanıs- tır:

Ana.:rar:ı;1üı·ı

:tnso.n

H.:.:kLn·ı :f~'vren.se1

19, 20, 21, 22, 23, 2!+, 25, 2G

e:ütınd.c-;

:;rc.•pn~>.'{ı

'TC

ijE;;yo.nna-

27.Ll·'ldde-

k..:ır:·ırL.:§tı:cı:ııı1~·tır.

l3u .,-;örüşten mreketlc esas .=::lı;<.:tc•::~: metnin 1961 AJ":.c:lc::s.cısı
doi::,ı~ul tusund8.\i r,ıetin ohı1~ısı gerektit;i'ı:L k1'?ul et,·üştL:.
Bu a
tit_~i

.:ı.çlo.

c;örlişünd,:;

ön.cclP:lt-o

An·~;rnsd.nn

l')Gl netnine

ı":.::.J:;::ı.ür;r·ıer;;i

gerek-

birl8r,;iLJü,.,tir.

önccli]de D <su-ı Huku1m

ilc il:;i1l lwnulard.a

koı:lisfonum.uz

şu (:_;Ö:::·üşE: vo.r,;ıış tır:

Doktrinde t;üçlii •Ji1~ akı•.n. "Bd.nn Dolmnul:·;ı,~zlı,Sı 11 d.iys isiın
lcndirilsn bir k ...ıvr'J .. ı dedol:ratik, :~arşı tı sı <ır L . .uııal:;.rı :~;ıtidero.ok
r:d;iJ~ so:·,'i.J!G.1:t&dır. I•üllet Ve1{illit'!i d.ol':Uni.ÜillG.zlır;ını .,e:...~s:,:ti:cen zaruretleı~, basın. için de t:ı;eçerlidir. Bu ~ıoded.le ~L'CK. ''l.ıÜr}:ip~tlere
ı~arşı

cürü.iıler"

f~s1ı:na

"bo.sın do~rn:ıulmtızlıC;ı"nı sa~~L:y.::~~ı

bi:;:- hi.ilrün

oJ\:lenmelidir.
Deıaokr.

ve f';ide:·e': :~~üçlenmesin
d-s I?Üji.i.k kac::.ulurı ahır" Türk bauı:n, l\:€;cdisi için ye~e::cince özgü:...~
lüJ~ si:lgla.ya•ncımı::,., "Y :.s r.ı.L_rd.<:ı 1;:i ;mtidomokr~ıti:~ h~i.kiir.ılcrCLGn ;)ij: t:_ir Hi
si: ü:;in

do~uşund.c.ı,

HÜ:...'riyet~i dc•r~ol~:rc!,tiJ:
lii.~~ii

ist;,

nvüı,

ins&nlıC,ıcı

koyo.;·ıdıımll.Clır.

in.:E!.Çla ÇOli:j]\i:_.•s
1"\i..::~ü,
s.c.p;•:cı.,

dc:noJ:ro:i:;i~:
::ıcrşeJdE:n

\)L' ccs._ret içi
L.\_,"

::.ı.rl: )S ında

fikü· ve

d üze ı in

an:.:ıcı,

diiş"!i!ı.c ~

y;;.-ıpw·:

Aksinı:.: -cutu .. ,

UÜ:;;;;;~,:1:ti:c.

I"S>"'''u'
ôncc

;-;raşc:nı::sınd.~

diişüncc v:J

öz

siı:ıtc:-:ü irıkar

Jnutad,.~s\lıdıl'':i~

tc .1<:.1

:;ürlü';ıinG

t3:;,ıC".::.r.

etne:::,

filrir

oL.u.n·JlıJ.ıc~.

Çünl.:ü l<s

~di:ü•ü

\is:.wdecck bir p1zar, hol\:

öz:ı;ür

sı,:.ı:c k07ffiF.l-

cl.o-•c~:ı'otik
öz:ı·ür..

,

Vt>

J:Ju mü:-yı:;;tu'<i
Das ın u[;.L~.;:,.ı

basın. .:;rozh<ş~.;:Lrı:ı~.

fD:i::

bir
:.ıiçüir

z~ıman

o.n dc.ür ;ıo.rmaklılc
l ol.;bilccek fildr

l1e:L''

y~·:r,_ırı:,

ve di.lşünc.:.·lcri m.'·i.;ı:< ~:oJ ·ç :olay s:~"L.l'ı.::;r~c.:<:. i'ikir 71...' Jli.:iirı.cs so;,rlu
ihr ks.t'a üriinüöir • .ı.3cv•ü'1.suür :ro. J ı :.··~ddolu:'"!.ur. Uy-;.:::rlık, il:isine de
1

s:cı:;r·',ı

duy,.ıc.yı

Ci~rc;dor.

-21nsr:mL;rı k:.ı.falarını-.

içinde oluşcm fikir ve c~._ı:~ü.ıcçlerin
deıı dolt;yı cezc:~L..ındırrıal:, fil>::ir ve di.is;iinceh:ri k.>..fot<::.sLu'ı içinde
h::;,psolmo.yı zorlöT. bunun sonucu, fikir ve düşünceleri y.:~=·;.·m.:; öz~ür
lü6ü yolwlur.- Oys,1, tüı'l özr~ürlükler e;ibi b~:sın öz,_;Hrlüt;-:.i var oldu1ı::
ç.:.~ d.cmol:rasJ. vardır. De::ıolcrosi~ıin fOk olme.:-:>ı için i::ıe, bGsFı. v& diber öz;~;drlülüeri·ı ;rok olr,nsı;ı.ı 0e1d8me 1·: bile geroksizdir. Uz~:;ürlük
le;rin V-2 özellikle basın ôz:jJrlü;'t,lnün uçtr:ın l:ıjıdsn kısıtL~lllllôSl
cL.:Jıi, demo1::r,1til: düzenin yitirilLıekte olu:;;u:nun yeter k:::wıtıdı:c·.
Türk
di.

basını

cütıüda tutulmt:.< 1 ~t

I'diıatsızdır.

sorunu
~ibi

uzun süreden beri fikirlerden
.:n ve eko:.ıo:nik bus~.alc\ru

Çn~ı. !ızcla.,

olrııcJccan çılcrı.L,:,
~~zeyc

bir

Hı::.l~:ımız

.mruz

dol~yı

ceza tehdi-

bırc.:::ılnsktan

bo s ın sorunlL<rı ]'Üınzc::ı b::tsuı il:_;ililerinin
dem.okrr:,tik rejü:ı.in ve b.-ülun sm~u;._.._, olrrıak

e~işrniştir.

içine [~ir
r,ıi:_;i:iir. Tür1r de',ıokr::~sisindc agırlık kdZdrı:.::;ı kural vr::: il':-elo:c, çok
'scrilero tçidt:rck (kıyetsa ı.::;erek duyrııudmı süyh:rıebilir ki) üç beş yıl
önceJı:ilc:::-dc"'. fcırklıdır. OYS<.l Tür!c öo.sı·ıı, 1950 ta:ci':ıli oi:c J3asın Kanum:mun ve yo.:_,ı yarım ;rüz;rılı _;eride bırakrnş bir CezG IC:,nununun kurallc.~rı . ıcı

1961

AnG.;y;ısarn

ilc yeni bir

~jôrc yörıeti.l.nektedir.

u.ün~rc

::ı;örü~j_

toknolojinin ber,;..0erLıde r~elen
r::~:o1.10ıni~: ;eı::-eksinp:ıels:~, fikir ve dü:şi_incd.~rdelı::i yepyeni ~~elişmeler,
. .~er(:~~ 1950 1 lcrin ve :;erekse 1961' l8rin 1mjkusuz çok ilersindedir.
Bu nedcnledi!.'lü, Ceza K:)nunund.ı1:i fikir ve d;.i_şünce suçL.::rını korumayo. devara etmelc,

til:

uy,"uLı.nt'üarr:

~le;ı

tutucu bir

ohmo.k

Busın 1c;.nınıucı.daki

Bü:rülı:

direniş

olın,'\l;:t.:.<,

lıen

de,

u;ıtidenokra

:ıı::.'al:ı'lakt'-~dır.
çulışunl:ırL'

~asıtlanı,;L.r sorucılulutlar~Llki

suçun

içi:. lconulo.n
ilb:.:sine G.jları hülrüm-·

ç~lJ.~tıranl;:;.r

şolısiliS,i

h;:c ve ,-ıilıdyc·c pc':: bnsit ::~el:lJ. snvs:-.:.-':Lıuıc~ v·e :;mııl·'ıcüü:cde.n ötürü ko-

nulan no.pis
..

cez;ü:u:·ı det.ıokr.ısin:Ln

aı_ıa

Jı::uı;;.llları:ıG

ters

düşen

bir ya-

pıd<., 'ır,

DemokNts ilcrl~

:_:;elebihıiş

telılLcelerin lüç.bi:::-isLıe,

öz~;ür

ba-

sıil

neden olmt.<rınştıJ:. T:ırihte de(:il, /:~:;,uuıc:ı.nız r:;inl():.::-de tJnıitı oltüm olay-Lı~: ;östc'"-·;r~iştirl:i, fD:ir ve düşince i5z·.~iii•lü(1;ünden
ü:ı:-J:e:;:-cic b.Jnnı cmtLleı.ıo'·:r:ıtHc C'1 :elleri t .·;crisindo tui;o. üar, Jalnız
c;;. deı·w}.~r,:ısi:,-i 2cdelcmcJdc lmltııd. ıış.J.n·c, kondilor].ııi kor'::tuld<::rıno.
u, __;;~ .:.•r..ı:ıktdl kurt~.ır ;;..Lı:nşlardır.
du~suı.ımz

Gcn.cl illcGJ....;c_ i böylece

sapt3dık~.J.-:•

Re.nunundu. An.:~Jnsn ve dc·,~:okı~·ıti1c 41Jcclcrlc
gıdaki biçimde bcli:·ti:ciz:

sonr<l; )6:30

sc·nıı Basın

bo~do.sE1.:~.ran :ıiilcüıücri aşa

-3Koınisyonuıııuz:
I,1evzuatı:.ıızd,;ü::i .ı3asın ÖZ·:';Ürlü~nÜ kısıtlayıcı

ys.ptırıula:cı:rıı

ti\ ceza

mızd.o.n çıkarılro,._,,~;ı--ıı

lwpsa7a.n
Öni-:;örür.

<-~Htid8,tOl:rc:ı.

~ıüküı:ücrin .J.yıkhm:u·n:·: w:;vzu.:ıtı

-.i3~.nlı

eserler-in, l:e;tfi bir biçinde topl9.tılı:L~GL'!l sc(!;lv.ol:m ve bu neder:ı.le filci:c oz;:)ürlüğü
•Jçısuı.da.n önec'Üi tehlikcleı' dot,uro.n Ct=IJK.nuıı '36 ..afı-.ld.esi:ı.ıiTı b-:ısınn
uygul:.:~rınayacG.k biçirıde Jeniden düzC'mlenrrıesi gere[tini ve;; imr:.a l}üralel olo.rc:\k 2559 so.yılı _polis vazi.Lc ve selchi;:;retlcri b.~::::ı.c.u:ı.uD 9/.0'
n:ıac~des i:i:ıin ·~o.ldırıLnı:ı.s ı zorunlucunu be ıL~t ir.
mnya arnç

o.l.>.:ırc.k kullc.nılmr.;<:to.

-Dnsın yalı..~

olsun, her
içi::ıde
J:uJ:-ı..1luş

dururc~

kalı:ıc: ,;ı

ve

ile işle·ı.cn suçı:·~:·ın her ki.rıc _rö,ısli\ olursa
ve -koçul içinde ve ıc,;;si:cılicclc ,~en2l y::.~r,.ı b;psamı

k:.:ı.lciırılma.:,;ı

özellikle 31'.)3 sc7ılı Asl.>:eri kahkemeler
un
usulü kanul}daki bu ilkeye o.:;rkıı~ı rıi.;ıcı.ımlcrin

~e:cektiı!;ir:..c,

yar,:ıla,H~

Öni~öı·ülme Jı::tedir.

-Korı>is;ymıc.lGUZ .iJdsın

K.-.amnu

16/ı:>'

,c,o.ddcr3indeki ''bu mevl:utenin

il~~ili
rı

sorumlu •• rü<lüriinc" l:ıükrıı.ü cez:J.l •:ın ı;:iş:Lselli ;i ilk::-:sinc aylai)ir hük·:..t ol.:,ro.k nltcleı'. Ve Y<1:3cJ.o.n çık,3rılro.r.ı.sı n öneri}:.
Anetür sorumlu wüdi.irüa

k2r:ıt

unsurunun

no.zar.:ı

3lın.;,J:olc

luk ilke s inin s apt ,;nnas LUn

cezı:ı.i

soTurıılulu;~unun

c;onel hti

fs ere kt i~~i.ıc:

1:Ü

CezC:\ Ilu'mkund.al':i
ler çerçevesi:::ıde sorumlu-

ÜF,nır.

16/4. fıkr::,('L>ki ön::;örLilen c ez:; sorumlulut,u sıT<:ısı,un su.ptanmc-::.sında. d,·, •:;Grı.el ccz. huJc~ünınun kn.3t il~c,;~i n-:.ız,\r:
clın&::::.i\ yeniden
düzec.lcnmesi :e:re':ti(~:i.rıl bclL~tiT,
muz
-Ko. •isyo::ı.u/ .J~ısın Kc-.ı.ııu.~."'l.unun 31. n:~ddesi:.tde ve.. e ları •rP. Adli
oluyl ,,·,·.·ı tn 1 bir b<: ~ı,ıı.sız.lıkln l>:a .u op:ı.ıc. )7 G.nsıt . :h<lı c;l.';ollcyen huk:üı:ü.-;:::in, B:_ısJ.nın Jc :üU. ·~:örevini kısıtüıdı·':;:ı..nd<..ın ve topluın~n öz;:sürce
i..ts.b,•,·:.: nlLı<.\ hal~:~:ı.n ort;,~de:m h:.:ldırdı,~ıncLm, 1.w.sı:1 lCmu-rı.ınd.,~n da çı1:.'\rtılı:wsını ön ,ÖJ:ür.
-Bu.sı .•.ın

~-:,:

eth::inli6ini :,çö.zi:.i.ı.ündc tut ..o:c<::k, ')u •.;es ıe:r.te <-; . ~:~ı;.,' 0•ı ve çalı~, tıı L 1Dn.l~ır. L-~ ~ :_ç:;.zo·c c s<ehiplçri;ü;ı nitelil.~leri ·L•. ça[~d 'Ş dcııokratil: :}i::·üş ve evrensel ins .:m hakla::ı..~ı ,;.çısınclo.n :yenili.c:n :,;i:izdcn ':eçirllrıe~;:·. ,~;ureL:tiitiııc indnuc.;;:t;.:ı.dır.
u o·_/U

oluştu::ı:r:ıasırd,~l~i

-4-Basın Kanıı.ı:ıunun 34.nınddesi

ile getir;ilen basının c;elir
ve abon::üerinin Hotcrden musoddak bir deftere e;eçirilmesi zorunlului:!;unn; Basının si~rasal iktidar tn:ı:·afından denetlenmesini suglaya:ı ve basın :iz:ı;ürLi.t:,t-ü ile ba~'daşma:;-an oır lıüküra olarak niteler. Bu tı:ükınün ancak resmi ilan dağıtılması ilc ilgili
hususa ind'it-r;ı;enmesini gerekli t.çörür.
kaynaklarının

-Basın
nı kısıtlayıcı

Kanununun 39.ınaddesi ile getirilen savunma
hükümlerin ko.ldırılr;ıasından yan:;;.dır.

-Ko.üsyonur.ıuz basın
gorülcıı

cezu hülruı:ılerinin
gercgini belirtir.

kanununda
7alnız para

ihınali
cezası

hakları

suçlar nedeni ile önbiçLiinde oluşturması

-195 sayılı Basın Ilan Xurumu Yas::ı.sında yer alan ve bu kurtui1un genel kurulunun oluşu,.,u ilc ilt;ili bulUı."'lan 5.madde hükmünün,
siyasal iktidarla ekonoıııik-malJ. ~üçlere at:;ırlık veren yapısının de;tiştirilerek Genel Kurulda çeşitli mtıslek kuruluşlarının eş:Lt ağJ.r
lıkta ·cemsili esasına dayalı bir hükmün yasadti yer almasJ.ıu uygun
görmektedir.
Konüsyonuı:1uz,

Ar~ayasn

çizgisinde l1er türlü
düşünceyi ve f'il:ir alanını ]<J.nsı ta,ı, bağ;ımsız ve; özerk bir lruruluş
olması zorunlu@,'u~u inanmakta ve mevcut yasaınn buna !·ı;öre yeniden
düzeltilmesi gerektirdi<.ti Jcanısındadır.

Bu

e;örüşten

JlRT Kurumunun

1

esinlenerek 359

-J:.adde 1' de Ti{T .nin
belirtilmesi ~erekir.

ba.,i;ınısız

sc:.yılı

THT kanununda:

özerl':: bir

kuruluş

olduğunun

-I,Iadde 2' de di.izenlt.nen görev ve yayın esaslarında 1972 degişH::li;~i ile getirilen ve Ça:.;da"7 Uygarlık ilkeleı~i, de•:loltr<ı.tik ilkeler ile bağdaşr.ıuyan escı.sların bu ilkeler J.şıCı altuıdu yeniden
düzenlenmesini öngörmckteyiz.
-Yönetim Kurulunun ve (ia: - ~:ın kurulunun ve siyusi yayınlar
hakem kurulunun oluşturulno.sınl:J Anu.y<-ls:mın 122.maddesinde sc.;yılan
karıu ku:ı.'umu. niteli~üıcbl:i r.ıeslak kuruluşlarının da temsil edilmesinin
s,<ğlanmssı serelrtiğ;ini belirtj r.
-Genel J'}Üdü:;:ün seçirıiı.de siyasal iktida:~ın etken oLımıyaca~ı
özerltlii;i zedelemiyuı ve deı::.cl r·)tik LUteler le oluf,;oınuş bir kuı·ulca
seçimin so::;lanmo.sını ve bu seçirıde ;;riııe Acı.ayc::;sanın 121. :·:ınddesinde
Ön~_:;ÖrÜlCU ilkelerin ;:özönüne c lımESl r:ı;çreğinin [~ÖZÖnÜnde tutulması
so;örüçünü benimser.

-5-THT.de çalışanlardan yayın ve yönetiu açısından eticem olacak yöneticilerin ata!ırn;Ü<''ında :}enel Müdürün yetkisinin h:ısı tlanuası Gerekir.
-20.rrıaddede

düzenlenen ceza sorumluluguııun Basın Kanununda
öngördü€!;ümüz Ceza Hukuk ilkelerinin ve cı;;z,J.L:rın kişiscllil{;i ilkesinin gözönüne alınmasının Gerekliliğine inanır.
-TRT.K~nununda

1972

değişikli~i

ile getirilen ve siyasal
iktidarın. THT.ye el atınasıın ve etkilemesine neden olacal~ hülcümlerin tçımeliıen kaldırılnası p,öriişüni.in rüporumuzda ye;':.;ı,lma.sı konusunu
komisyon sözcüsü ZiJ:l Nur Erün'ün iste(!;i olmasına rağmen komisyonumuz bu konunun rl:.'po:ca alınmasına gerek rsörmemiştir.
-Vardıgımız

bu sonuçlar Genel Kurulun takdirlerine

say~ı

ile sunulur.

Av.Fehmi Özçelik
(imza)

Av.Ali Söylemezoğlu
(imza)

Av.Hilmi Becerik
(imza)

Av .Ayhan İl:_:pin
(imza)

Av.Ziya Nur Erün
(imza)

.Av. uıni t Dogam.ıJ

(imza)

Aybay
(imza)

Av.Ayd::ı.n

Rapordı:ı. belirtilen 1972 059 S:,yılı Y~sn) metnine dönüşte siy'lsi
il{tidarır.ı müd<ch:ü.::sinc ilişkin hı.rşı oy, Cenel Kuruldn :;.çıJd:ı.nı:ı.
cn~ı gibi Hükürrı.otin milli glivC;nlH: ncdrmi"~·ıc bnzı ynyınlnrı kısıt
lamosını:ı. karşıdır.

K(·mis:,ron Bnş}{~~ıı
Av .Jı'c hırıi ÖZÇELlF'
(imzr..)

-ı-

!DARE HUKüKlfhA ILİ:,KTh YASAlJtR KüiüiBYONU
RAPORU
!dare hukukuna ilişkin ,yasalardcm antidemolcrntik olonların
için :.Xenel Kurulcu seçile.rı .c'.r.Iuzo.ffer .AJ..:AÇ, Hüseyin AYDHi, Rahmi If.AJAT, Ahmet 8AH.UaAH, Ahmet Haındi SAYAI:, Azııli SOYDAH ve
Yaşar ÜN'den oluşan 6 no.lu Komisyonumuz, !stcı.n.bul Barosunun.3ll
no.lu odasındo. toplanmıştır.
sa:pts.rıması

Uyelerden F .Muzaffer Amaç toplaııtıya katılma;nış, Yaşar Ün
Anko::tra'da bulunması nedenıylo ikinci gün katılmıştır. Di€!;er üyeler
,rusından Koınisyotı Başkunlığınn Ahıaet Hameli Sayar, -~:c.ı.pm:-törlüğe de
Rohı1ıi ~iaU,at

seçilıaiştir.

Kow.isyonunıuza

rr,elen 'rllB.Başkanlık ve Yönetim Kurulu Derleme
Barosunca nazırıanan Ge•:ıel Yöm:ti:ille ilgili YasaLı.rdalü A:ııtidemokrcıtik hiikü llerin saptandı~ına dair ro.po;:' ve Genel Kurula verilmLş bu 1-~onudd.ki oner:~eler birlikte inceleı<ıe konusu
yepılınası uyr.;un görülmüştür. Aneale komisyonumuzla ilsili tüm yasaların_ teker teker taranmusına alemuk bulunamamıştır.

Heporu ile

İstanbul

1961 Anayasasının benimsediği idJ.renin hukuka bu;;;;lılı~ı ve
hukukun üstünlüt{.ii ilkesine saygılJ. ~?;Öriişteı hareketle: vcı,tcG'ldaşlnrın
insnnlık hnysiyetine yaraşır bir diizende yij_rüti.ilmesi :)Jı:_?lıca ilke
olarak ele alınmıştır.
Her ne kudar Anayasa Iiw.lıltem.e3i yetkili or:~an ve kurullarca
l:endisine gönd;..rilerı ve komisyonucnuzu ilr~ilendiren yas::>Lir üzerinde
de [~erekli düzenle:lıeleri yapmışsa. da :.alen c;oı:ıiş bir o,lo.nı l_~apsa,:ran
lı:o;;ıisyonuınuz alanına giren antiderrıolrrati:c ve Ana;p:J..sa sis'Cemine ayları pek çok yusu ve hı.ikNün mevcut oldug-u da inkar edilerııGz bir ~er
çcktir.
genel görüş olarak, antiderııokrcıtik oldugu sapt::man yasa ve h:Jkümlerin yürlirlükten lmldırılm~sı ile yetir:mıeyip
bunl8.r-ın yerine bc:ıtı demokrns:i.lerinin benimsediL;i insan h;:\lı:: ve h;.irri7otlc:·:-inin ko:::.'unınc>sıtu sağla;rıcı .::ına .:ısaslnra uy~;un biil~ür.ılc.rin e:eti.:::ilnıesi [,ere!::tiğini benimsemiştir. Bu mu8.Ca vnrıru::ı.l<:: ic;i;-ı idari yeso.h~rın uyc;ule.yıcısı olan yöneticilerin, v>ıta.nduşlar<,, ko.rs;ı t~:ı.ruf
sız dr.:vranmasını saglo.yncak ve iletidar değişikliklerindon etl~ilen
.J(yecek LÇuvonccye kavuşturuhaası için !~erekli hüıcümlc:rirı de ."ctiril!"lcsi zoruxılu 1orlilmüştür.
Komis:yonu~1uz,

-ı-

!DARE

HUKJXül~A ILİı;KIN YASALl~R

KüioüSYONü

RAPORU
!dare hukukuna ilişkin yasalardcı.n antidemokratik olonların
saptanması için :.lenel Kurulcü seçilGn ~".Muzaffer lı.i.cAÇ, B:üscyin AYDIN, Rahmi IV'ı.AJAT, Ahmet 8A1W.iilm, Ahmet Hamdi SAYAr.., Az.ııli SOYDAn ve
Yaşar ÜN'den oluşan 6 no.lu Komisyonumuz, İstanbul Barosunun.3ll
no.lu odasında toplanmıştır.
tlyelerden F .Muzaffer Amaç toplantıya lmtılma;nış, Yaşar Ün
Ankara' da bulumaası nedenıyle ikinci f~Ün katılmıştır. Diger üyeler
'"rusından Komisyon B<>.şkanlığına Ahmet Hameli Sayar, ·c:aportö:clüğe de
Roh,.ıı.i M.aU,at seçilıaiştir.
Koıııisyonumuza r~elen •rBB.Başkanlık ve Yönetim Kurulu Derleme
l~cporu

ile İstarıbul Barosunca b.azırlanan Ge•Tel Yöm;ti:iıle ilgili Yasal..>.rdalü Antidemokrcı.tik hiikü llerin saptandığına dair ro.po:::· ve Geı1el Kurula verilmiş bu konud'-lki ôner,~eler birlikte inceleı;ıe lwnusu
yapılması uyr;un görülmüştür. Ancak komisyonumuzla il~ili tüm yasaların tekeT teker taranmasına olanuk bulunamamıştır.

1961

Anayasasının benimsediği id.<.ırenin

hukuka buslılığı ve
hukukun üstünlül!;ü ilkesine sayt>;ıl:ı. g;örüşteı lla:reketlo va.to.:1.daşların
insanlık haysiyetin.e yaraşır bir eliizende yij_rütülmesi bo.şlıca ilke
olarak ele alınmıştır.
Her ne kudnr Anaynsa Iiıahlcem.esi yetkili or,·jar:ı. ve ku:cullarca
kendisine c;öndc.rilerı ve komisyonu•ımzu ilr~ilendiren yas,::le<r üzerinde
de ::;erekli düzenle:ı1eleri yapmışsa da :1.alon seniş bir o.lo.nı l~apsa;:ran
ko•;üsyonumuz alanına giren antidcrrıokro.ti:: ve Anayusa sistemine ayları pek çok yusu ve hı.ikaün mevcut olduğu da inkar edilerııGz bir ~er
çcktir.
Koınisyonm1uz) genel görüş olarak, antidemokrD.t:ik oldugu sapyasa ve hdkümlerin yür(.irliikten lı::aldırılm~sı ile yetinmeyip
bunlc>.rın :,Terine b1:1tı domokrns:i.lerinin beniınsedii_';i insan hnJ-: ve hiirriyotlc:cinin ko:::.'unın~sıtu. sağlayıcı .:m::ı osaslnra uygun h\iLür.ıle:.rin ~e
tii:.'ilrrıGsi c;erektiğini benirnsem.iştir. Bu ı:;ın:::co. vnr;nak i<"fi'1. idari yaso.hirın uygulayıcısı olan yöneticilerin, v-ıta.nduşlare. kars_;ı t~~.ruf
sız d<lvranmasın.ı sağlo.yacal:: ve iktidar de~işikliklı:;rinderı. etldlendt.yecek tjuvonc<;ye kavuşturulnar:ıaı için •serekli hükümlc:rirı do :0 otirili'1Csi zormılu -ı;örülınüştür.
t~nan

-2İd::G.'i mevzuutt:ı tanzirı<-'lt ::;,~n bori ,t::'.!pılan de;.!;işiJdilüerle,
arusı•:ıda

yas"'L"r

bohçcça bcnze:;-e::•.
id.:ı.rcnin
ri~ncs

sistemsizlikle:·~

ça.lışıııasıın

müsbct

i de :;ere:Ili.
Bu

nız

::ı.ı:ıuç

çelişkiler rrır::.yduna

i)irçok

::~elrrı.iş V<;

mmızuı:ıesi

iıo.lin.i

enı~e;lleıne!~tE,dir

ve bu

adetl:

)'c.ım.e.lı

s.lrn~tıT·.

Bunlar,

en.~~elle:cin

side-

bulunmuştur.
ydsuL.ı,~··ın t:imlliıün ;yul:srıdan beı'i

10 id_.ri

esaslar dahilinde yeniden

d,izerılc:u;ıcsi

;,;çıl:ladığı

ivedi ve t;Un.cel bir konu

olLmştur.

T.3l:l .:.~porund;.,
lı t,:~rihi

kor:ı.is;,ronunazı.m ~-~onusun:J.

~iren ;r:.ıs::üs.rl-:::

çalı~xrul.1rımızd<.1

tseli9itü suptaycn bilr;;ilm:

bi:7.0

ilgi-

ışık

tut-

11'-l''?tur. ,
Diğ;er

İ~;ts.nbul

t:"raftan

açıkloıau.lcırdan

@,orli rapm.un j..çc:::di;'.!;i
Konıis-:;ronumuz:ı

hir

1:.\.::.rolnrının

tl.ikk<.:ı.te

ro.porl.:rı

Kon:xo. ~

da incelemeleriniz

saptndıttıı.nz y<::~sa

:_jÖre

aş;~ıSıclo. bilc~~i

v0

Sıkıyöneti .ı

Nevşe

esno.sında

bunl::ı:rırı

.ıaklandc;.ki ı~Örüş

sunuhıuştur.

KANülT~J

Konununun pek çok

saptaJıdıgından,

J.ıiikü:;ı.lc:r

ve

tal~dirlerinize
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clduisu

İzmi:e,

o.lınmıştn'.

BunLıra
leri.Lıiz

ve

de-

y::lr<;,rlanılı:ııştır.

de;

.o~;lı}:çsir,

huvnlc edilen

n,zı

do.

Koı.ıis-:;ronuncc:ı huzıLlunmış

Bnrosu

1:ı.iF::üm.lerinin

teker teker

anticlecolcro.tik

der:.ıokra.til~

esaslara gö-

re ;p:u.iden düze::üe~ınesi olc:mal;:sız derecede zor oJ.du3ı.mdan ve böyle
bir çalış. •a Yo.ssnın nisterrıatii~ini de bozo.c,c;ttındnn ye:;ni bü' ·yD.S<~ düz;:mlenr::ı.esi

tulnıusı

ve bu

düzr,;nlerrıcde

uşa(!;ıdalü

ana ilkele!.'in

~sözônünde

c;er8kli r·;ôrülr:ı.ü:;.tür:
a)Sıkıyön~:tiu il?:ı.n ddilen kerıt v,;-:TD. 0öl~clcrclc,

lik vs

tu-

r.~s<:.-·işlc

il•;ili kolluk

kı;.(öneti:!. Koı:ıut~mlı(';ı

o .trine

kuvvctler:Lı::.·

,.~eçer,

Kollu1ı:

ilc

sıkı~/Öne·;:;i,"t koınut~:mlıitının buyru~una

lu!<

1 -~uvvetleri,:c:

·_:e,ı.el ,_;;üven-

iliçkin tü;;, yetl:iler
Kuvvetleri, ti..L.t

Sı

ör~·:ütü

'~irer.

b)Sıkı~,<.5nctiın KO''lUta:.ıının cörev ve JC":>leil~ri) 1'1..\S-.:ıların kol-

ve yetkilarle

t::mıdı,_,ı .~,enel ~~~lvenlF:

:'0J:',;l;:ın TemG.i.

Kouuto.

,lı:tıncn

r;ıı,

sı:n:;:'ı :.r·:ı'3:-.ı.d~l

hi~fc';r;:o,rs;ik

·ili:;;'cin :•;örev

dlıı::<c:Jı :ı.ert~hlli

önlc:,c1o A.nu;-)'RS6-

Hd': ve Oz:oürlükler, bu 'ı:.ı> VG öz~-~ürlülüt:.rin özüne

clo~::unulnH::.d.;:;:rı k::<yıtlmnbilir.

hmaııırı.

n:'3c~~~rişe

~ınırlıJır.

Sıl:ıJÖr~cti~ı

uc.

V<)

ve·

Aı:ı~:ıç

ı:;östcrilir.

ynr:::ıs :.:..1

vo w;ü'3nc

bo(:,lı

ol:..1r.::dc, bu

ICa~;rıi:J:_·,·,ı..:.·.·ı ön:~ö:..'en

b a şvur.o:ı.< ho. :l.:;r·:ı. s -ıJ: lı dı;.·.

koyıt

ünıc.,üc;re

ıcar

-3c )So.vc:ş durunundu, uskcri

üldhl.~c;,ı·--lerLJ yet~ülc.:i sc.~~-" lı

ol-

mo.}~ kos;uluyle, sıkıyöneti.ı rcjinindt:; clo,;cü fD.rt~ıç (tabii h~ı)drn)

illi::::::sine

<..qkırı y.c.r,,~ı

Jmrulc 11.az.

or;_:;;mlo.rı

2-129 SAYILI l~l+ıL::ı:' GÜV:slUıll~ J:Ç.JJi·jJ::,J ~h'l!~.Q~Çi.J
J:urulu:~

MGK.nun

{mtider:ıokratik olduğu

not

:;ekli

:~i)rev

ı:ı•..d::{ıtıd:ı.ki

ve :.retl:ileri n;.; oh:.J..G<:\ olsun

:~örüç;e l~atılm:J.sıa;;.

ço::;u.ı.--ılalchA

ola-

bulunumamıştır.
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5-5LJ-4-2__~1\.:GJ~I lL IDi\.!,....:; l\:ıULNu
sos~r;ü

Türkiye' nin
~erileri~dc

tik

hüküıoı.lc~ı:-

k~lmış,

ekonor1ik ve

dc~iştiril~esi

tas; ı ·.r;:u bu

y<;saLırın

0u nedenle antj_ch::->o}:r:.. tik

dc•ıol'.rotıl: :;elişme sinin

çok

zorunlu ve pek çok antide~okra
ycrıideü t;.ımU ilc: düzcnlcnneı:;i ve

hi.il:ü::ı.lorden a:cındırılı.:"\Sl :~~er·::kli

iSÖri.il-

müştür.

bclirtilmi::;;tir:
a)'i,:'r:,ı alenınu ~~iren l{onulı~rdcl ıdarı orı::anL;.::::'u

dsnetL1 lw.l:kının
d.v.n d:.ıval:.•rııı ve
saf8.11atı hu~~ 1 nncl:.

V(:rilrıis; bulunmdsı,
tcıhkik;,

c ın

;~ecik·1c

ör.ı.et;in Vcüileriıı

nedenlerini

C. Scıvcıs ın1<:ın b il; ~i ist0:-.1esi

m\:::.;.ı:w.lc

C .S<wcıların

3orm;ırn

~~i

v.:..•

ve tc:;.hkikat

oi.

b)Merkezcc r:tc.nmı<; :_-;retkil:Uc·üı sz:çilmiş nJ.halli o:;:',c,c:ı.nlu.r
üzeLinde (~CiÜŞ vcso~.~ct h.·;l~kının nuicut oluası; ÖrücSin Delccı.i;re meclü;j_ b:.:ru.rlerını;r. büyük bir bJlü ıiüıüu ~.Jüinin onn;y-ın·;. 'G~ui olı;1::ısı
:::;ibi.
c).i:lir or~;d'W. hes~=:~) vcrnokle :.ii~~ünl.\ olo.ıı ;:;örcvlilcı-L:. o or:::~·~;_,

öaçk:;.,1lı~:

ctu:.::::::ıi;

no, Valinin il ,cnu

i_

örncGin

r.:ccl:i.si.:.r:

.ı:klecliyc }Lı:)<.:ı.nının
Thaş:~:..ulıt

e.tr;'f:!Si

JJcl-.;(i:;-.;

i~~cıcl:Lsi

;~;ibi.
edilmiş

or:;c:.ınL<:;~c;; cl,~z0nlc::ııııe:si,

ııü;.ı İçişlcTi ,Ll:n.rtlı:_tıncc:

örnc~sin ıJcl:~:cLiyo ı.:cclüıicJi:_,

ç.:..·ı.ıı].:'.: ..

usulü-

ti.qin ol:..uı.rrı:ısı :ibi.

4-.2.§_82 SAlTLI :eA8Ai. Oi~T KAl: ·J'ld
Vu.'GandGŞlht·ı.::ı

port

Vl:

vize ·rcorilr.:e:si H.

:_;cllcmc:.i vo
tc:.;ı.r.ıı::;

~)'urt dışıj•:ı

'TC

izLıı

·r.sır;•;ıç

!:,;r,:~;,·ı

vermesi 7•C)tki\ün t!i

Ot..ml.~ö..'lJ:l. d.~.::-tO ln>:;.l; ikJ.c;qt

J:·iyc;-tlc:rir.lÜl

çıJ~r:ı:ısınc:.,

J··ı~n tL ;}'ıcı

'l~n'tÜ'"lÜ

rilue :3i zorunlu •;öriUnü~tür.

c~:jııA·

cj_L

ıc

p:.:ı.s:ı-:

oL:ı<<dd'~ı iü.c:~ı:·i ;rı.':";; .ların

.ıii~/lc

iril:.lS:':Ü
tn;:;

~.rıır·:le

unticL.:to 1 (r~.tP:
V<:,tc·;udc:Şlc:.rı

-:,·.'rufu.tı yu:;_~ .ı

'·

en-

olclu!:i;u sap-

se;)'ıc:

.lr'.t

]ıÜr

or. :::.::;ılnrın.·: ve·-

-4-

YGb ..mcı ilc evlenen Türk
betrıccsi,

11L6<~n

Vt.\t

>.:ıc:.d:,lıl<.:ta.::-i

çı:~o.J·_;-:ıu

l:adınının

vat:"rıd::.işlı:;ı;-ı.ı

Türk
::''.lr

yetl:isinüı

.ı

or

;:.:mı

l-::,~:co.:cı

ol-

ido.rl. m-:~1::;;r;lL·tru oır·lLılnrwı, v.-.t ·.ndt.~}lı):tn!:ı çıl:,.:.: ıL<-·;ısrın

mall::,rını:il
illı::elors

,/ •ır

:,ı

01':' -.nı }:n:::.'3l'ı

clcı:.o);_r:.~t il-c

Ol!:WdO.n t :1Sfi;;'C. C di 1711•: S i

c:tJkırı ~iıj ülmüştür.

Bu knm.m

konis,/o:mr;ıu zccı

a:ıtide:nolı::ratik kcıbul

odihüştir.

Anca\ aksa\ vı:; u;r:ul:~r2dn :·;üç üükü:.ücrin ~~J.nrı'l iht:L_.-·._,çL.:c·ın;;
olar<:>~: düzel tilmcsi ynr~u-lı ve zorunlu ,}:i:.:ülmüştür.

Yo,r_;ı
lEı:ci

lmy-

idsri

or

·;:::;,nL~rının

JGtl:isi içcrhıil-ıdc olrrı,~sı ~e:ccı::en yctkive poli.se verc-ı ve v::t ..md:;::;ıH can ve_· c!H:~l ;iiven-

or:~nnL::r,-

li,;~iti tGlılH:e:/l'

uy-,~un

;r::.sanırı. d~·:

d:.i::?ir-cn h\11:\ir:leri:rlc- bu

h:l.i.l-:ü•:ıleri 'Gc;::,ıdı;,:;ı

Saptwı~nştır.

..:;,ıtLc·ıokrntik

Ei•:ıcınc. filLılc:.ri:;_ün

s::msürü, ti:r3tr0 ve siı10m,:L:ırın h.\;) :tıhıe,sı, temsil veren ,;·E-rlc:cin k:;J.),-~tıLıası yetkilarinin polL3ü vc-ril:;ıcsi, sil:;.h lmllt:ıııL -.. ·c·c-\isinin
c:o:;1 vo wü ::;-üvenli~ini ortc:c::L-ın lcüdı::.·c~CL'.k ·'.t:Tli:?l iJ~tE: olm<.:.sı r:~ibi.
Bu

a.r;o,d.::ı,

sı Jı~Jı:kınd;_,Jü

A)nı
r.c~:ıln<:.;:;ı

ııolis

kc--l'.lnun

m;ics::ür

as<JJi:~-e

vuzifc ve

ye

bölihLıÜ:,.

[;örcvin

srt}an_c,:_Lı

vetler lnirı

s·ı~vılı

1'+31

urrwt_;ia,

onlcnıne

sel~)üyctli..·ri :..:cn:.ı.m.mun

a,yrıl:.ıı[;ı

ve nnticu:uokr . !tik

do:::ıol:rc.,-:~H:

fiilL-;rin

b:}zı

kollu1>.:

kuvvetJ.c:.·ı .c8

Ane;;}::

bulun;:ıuştu:c~

csF:sLn· do.lülinclc

içe-

il.ttis:1sL;::;;:1:.::sı

bı

1~olluk

/-~·:-~~:·lı

kuvlı:Jbul

cdiLü9tir.
Bu

~':::' ..':cL; v~:t'-_ndr;:çG

_;,o.1r.~ı

ve

or:>m:Lırının çıüı:;.ı

l.<::n n

c;üvoü-

ccye b.:.t~L:;_._,-,1cc.ı:;: ve ~. S~:vcılı:":;ın;:; b' ::.ı ı özel AD::J! ZAC..IT·\_' nın 1-.u~ulma
sı

bir

zorunlu
I..:\Si~~llln

:·çörÜl'cLiçtü:ı:.

Buzıu.ı

içi'l d•::,o:.-r .. tik CS<lSL:ru u/ ~w:ı "·eni
Önccli'.· vr. ivt:diL.kle b.t-~zırlcnJ.ı:k<Sı :;cro1·lü]_ir.

BGitin ve öttrr.ti
eşit;li[~inı

zndclc,;tc:rı.,

t).üı:J. J:ısıtLı_yıcı

Sc\pta;;un
d~::;~ı~lll~

ı

0z:;•irl' ;;ii ilc il ;ili

o':ll.ı.n,

\)i_trct:ı•:; v.:~

hcJ--ciirlı-. ·/~\uc;

ko;dsyonı.lc-ıuz,

s·w:ı

'1

hti.kiinlc.:• ir; dca·lc;ni:)

ö;~:.encli;__:~ini

--~-:t~ci.i "~lerinin

ı:ı.'ıtı

oıA

.'COOf'CÜ11C

J·-·~>ul:":•.:cl ı-:ı :L'ırsut
ii~;:ctnc:

.:ıJ:ıcidcı;ıol:r.)til~

1 ıü::liulcrincien_

öz;_;ürlüoldu6unu

,,_ ·ınclı:·ıl:-t<~s ını ve

cclil!JC:CJLÜ t",Crel:li

:~ÖT:'lÜs-tÜr.

-5-

65?
rncL:ı.j::ııı

sızlı!{

s..J.;yılı

Devlet

cçclc·cc.;_;inclen E.min

;y-nrc1to.n, uycçuh\l;lo.d::;

l~ünlerdcn c.::::·ıtılr.,c.:;ı
nın

d<izcnlenm.csi

h,~ı;ıt.li

(imzr-ı)

olrrı~ısıln

dc~;işit

ilc

,_,1:Guti:~n

vn

neve 1:,_;ra:rdo{~·u_ran hü-

-(;ün ~'lÜktillcj~inde

c;,;it~üzlilz:

çc~isi:: so,mçl.~:..-

cınl·)9ılır de;;:'!oıcr,~tiJc

:f'c:!u

')ii'

:;rt:>sa-

ön;~örülı:ı(i.şt:ir.

Be şh:~;,ıı
Av.Alımr::t

-)lY!.~ıcı

kcr.mrLırı Yas::;.sının

i:>A'Y.-A,;

.f;::..portör
Av.Halmi LAJ;~1l'

(imz-:)

Üye

Av. Alırnet SAhJü.iı.ll
(imz:.)

Üye
Av .Hüsc· ,;-Lı_ AYDIH

Cimz2)

!İ ;ye
Av. Azmi. 80-LDı'U-i
(imzrı.)

-ı-

17 .Hozir3n.l977 c;iinü toplc~no.n 'I'iirlLL~rc: .Js.roL"r lıi:clı2';i Genel
seçile-ı Av.Aydın Ay-BAY, Av.Jmit DOJ.ü;AY, Av.Sol ..ıaz ;jüuü,
Av,Osrıan KUi'iTL_tQ.;, Av.3eviıu TiJı.:{ v,o; Av.J-ülidc:: YJ;;lLJ'C:..::a~ oh:c~'2.'l Konis-

Kurulundc1

yon

lL~.30'da z<':lışmala.rırw b<::ı:şlo.clı.

Korc.isyo

ı. B;~şkunlı[Çımı

KJ1~;l'MAN,

Av. Osmnn

li.:ıpc..:-tb:c Lü;üne

Av.

Scviı;ı TUNÇ, Sözcülü~~üne de Av.Ür:ıit DO,;JliAl seçildiler.
Komis~{cnumuz,
ralları:• o

lı)~

1

teuıel

oL.:rak b::bul

"ant iclcnıokrJ.t ik

lcuvr,.tuını 11

tıul:ulcun

üstün ku-

!!:?le ve ~ıür:ci:retlcrc ve eşitli!: ilkele::·iıı.c aykırı
etrıiş Vf..'

çcı.lışıiFü-·lrıııı

bu

;:;ör~ü;ürı ıçı'!ı

cıltında

y<~pmı ştır.

-IBuna göre ilk ol'lralc ı.~cdenl. K:·mu.riun bazı J:ıülrur:ılerirı.ln Ana~-:...scı. 1 daki

"er5 itlik ilkesinc 11 UY'sun

düşr.ıcdi:.:;i V(:

özcllil:le:

}:adın

er-

Lek ..:ırüsındo ksclinlo.r ulcylı:i.·ı.e eşitsizlik snJılabiL:.cc1: clurı.:.,•lo.r
ysrr;ttı~;ı

SG.'[)ta.n~;uştıT.

Örnel<:: olc:,rul::
l)::!.'vli l:,~dının ıt10slcl: ve san 1 o.i.~ını ynpr:H::.ıını J:~~c-sııo_ın iznıno be)';lı

tut":,:t I,:.K.

l59.ı;wduesi

lıi.ikm(.i.

2):Svli l-:c..dl'nn kızlık soyadını t."şı::ı2sını en ,eııo-·' :.ı.itolik-

3)L.::ı.l ~Jirl:L;,i

detmesi i<_;,in

kocnsınııı rızasına

Bundcm

lu ovlililr

rojir:;lnde J:adının ke;disinc cLJ.~E:::ı ıür,;sı red-

dı~;ı

ba.ş):_;:ı,

çocul:lar

iliş_!::iler ü:ı:;iini.i

(l ...\ lrul~U.l\:1 Ut atÜ lcy·i. it i b;) riyl

Örnele olurc;k:

. '

.. , ...

nu_::;:ıu.

oni_~L:;ya_;.c L.K.200.tti;:~ddcsi
uçısınd:m,

oL:trak
Ö!lGtnli f

evlilil:· iqi

düıı_;r:);'/D

;elen

::üknü.

cıo;s ..~n

çocuklar-

çocul:L.\ı

arssın-

cJ.r]cl;_~~ yo.rcıtdll r· • E·.. lT~il~itmleri-

-2-IISayılı

1630

Dernel:lc:r

b - zı i1i.iki.inlcrinin c1 c:
t:;:ps.:ı:ıın.:::

:-,irdi~l

J·ukL,rıd,,,

K<.mununuı:ı

b1ılmıun

h-::.lcn ;_.rürürl(j_-:tc

belirtilen

,~ntidcno'~r

.. til:

kc.v::·c1i,ıEıın

s:::ıpt:;nıı:ıştı:c.

Örnek ol...ıro.lı:::
l)Derncklcr Knnumur·.m 3.maddesinddd derneğin tüzel kişi
li) knz&n.sbihıesi içLı tüz-;.1~ünlin, Jrurulduj:,u yerin en buyük :-~illkiye
~i'lil'inc 'rerilncsini ön;~ören hükı:ıii.
2)Jğrmıcilorc
c;ıJa~ı

öt;r··o;;nci

birden ç.o'. irıl:ülte ver'.. ~{liksek 0~-~ıü .:;clını ta-

do::..~nc;_~i 'curr~m

ol:AU:Jf.;ıııı

en;:;c-lleyen

/·}Sc.~ .ın.

LJ.• ·,ı::;ddesi

3)!.) ıhke:·:ır: lc;r&ri~_,le k<p:ı.tılo.J' ô.ernel:lr:::;.·in bütün [l('.;'u ve
l!ıctll::rının cu~zinc:rc

2. i'ıkr::.ısı

inti.l~c\lini

ömsöron

:ı;oni:ş ka:os<1ıılı li-C.

unddesinin

hüLı'1j.

'1-) Üt',renci dc'>ıo 1 :-ıs:cindc. ı:ıc1 seçr·ıG s erbestli{i,i:-:ıi c:ı:ı· ;e llsyen
5.:J.uaddeni:n son

fıkr-::sı

hübıü..

5)Dernoklc:r LLlununun antide··1oı~rc.,ti1~ nitc·li 1:toLL 'l'-1-.:-.ıaddssi

-III-

903
L~rd

su.yılı l:mıunL

rıyrıcc;lıkl::cr

buçlmn
Av. Os;n;:m Kuntnan
(imzr·)

Uye
1\.v. ii.Jcl ı rı 1\:;f'::ı ny
(imz.'l)

su.::;h;:n;•ı

vakıf

l:uruP:un,

~2tirilcr,_

·-.re b zı. vakıf

nüliir.üer. l3.H ..\zir,:m.l977
Lıportör

Ay. Sevirrı Tunç
(imz~)

bôzcü
Av.Ür:üt Do~.J:::ıc:G·
(imz:-.)

ÜyP.

Üye
Av .SolLlL\Z 3-i:cJ.;;r

( imz·ı)

(imz~)

Av.Jülid~~Yumlu

Tth1KİYE :JAHOI..A.h B İRL:i:: dİ
OLAJANÜSTÜ G:.:JL..;;..~ Klf..:.liJLU
İST.iı.i\13 -JJ..

BKOHOl\ÜK ve r.'!ALI YASALlill. KülıiiSYOHU

17-18-l9.HAZ!Hılli.l977

-ı-

EKONOEiK ve L:.AI..İ IASALAh. KOI:ıiSYONıJ ltı\j;)Q~((J
(AcLm:.ı),

Ziya D1LGE

İlhan KJT~.ı.Y

(Anl:ara), .,ükrü Ahl-:AI:iSOY

(Bursa), e:urşit KAJ:i:JAL (Balıkesir), Suat Yılmnz YALiı" (Koc~~;::li),'
dwı oluşı:m Komisyonumuz ı 7. 6.1977 ,.;ünü Istanbul ~-L-:rosı-'. m'-.~< :::endisine ayrılan ye· de toplanr.n::?, yapılnn iş böhhıü sonucu Zi;;r.:; Bil~:~e
Bt:.<Şkonlığa,

İlh<:m

Eutay sözcülü~e seçilerek çalıı;.r.ıı~l:Jx.:o. b::ışlanmış

tır.

__
GİRİ

:.:±.!;ı;

AnayDs._;;ırıızın

2. nu1ddesinde 11 insan 1letkL.ırı:rH vt- .Jı:ışle.~nr:ıçta
belir-tilen temel ill:elere da.yumm, nilli, derııokratil'::, lnik ve sosJ:.:\1 1ıuh.-uk dcvl8ti!' oLu' ak ni tE:likl..>ri supt0nan Türkiye Cumhuri;ıreti,
4l.r.ıadde ile "iktisadi ve sosyal h3yatı, ~d0lete, tam çalışma esası
nt~ Je horJres içLı insanlık !1aysiyetine ycı.rLışır bir yaşc:,yış seviyesi
S<-d!,lcınliıu.n :ı.Hcıcınıo. göre düzenlemeyi" üstlenniş bulunmcl::tadır •
Ancqasanın

Devlete yüklcdit_';i bu r:i:irev, diğer r:;örevlerden önde [~elen ve Go;)lumsal sorunların çözi.i ıünde teıael hareket noktusını
te:;;kil eden öner1.li 'Lılr fonlmiyonu oluç,turraGktüdır.
bireylerin t::ı,,t<:;mı '' ins.::mlık hays:LyE:ti-.:1e ;~rwr..::<şır oiı~ ~'39.::ı::rı9 sevi7esine" erişmedi1rçe, Devlc·tin kamu
hizmetleri cı.lanındn bu es•v>tan uzakluşan uye:;ulG.r:ıale.rı den·:;csizliğe
yol açacak ve sosyal devlot ilkesi ihl~l edilmiş oldcaktır.
Gerçekten,

to~üumda

.:r.:ışayan

ele tilınıncı:ı,, Devletin iktisadi ve nos;tal ar.ı"'çlcı.ı~a ulaşma ödevlerini mıccı.k iktisadi f;t:lişnıe ile rw.li kaymı.kla
:nn ;;rete:ı:-liL:,i ölçününde ;y-erine r.;etirmesi y'iil::ü;ıılülüğü üir özür vosilesi olaru::.: düşüniüe.;ez. K<üdıki, konu sadece p::n:cJ.sal ka:;rnnkt~:m ibR:ı::et üuluxı:rııaw:ıkto, bu alanda J8G<:Ü<:ştırı:ıa hareketlerine c_;ıı'işilmesi
de a;y-nı düzeyde önem tw,ınal::tadır. Ödevlerin yerine ,·;.:ıtirilmGmes.in-.
de m:=üi 1~D)11EJ.kl<Jrın _retersizli~ine d.:ı;,ranılması bu ·,ıedcnle haklı ve
Konu bu

tutarlı

açıdnn

olaı:wz.

:Bu no ktc-ıda önemli olan bir dif~er husus, seçic,le olur,...:ı.n çoc;unlu~c: gurubunun j)ror;raı:UZlH ~öre politi '{ tercihine UY";Ull tc;ti)il.':<.:ta
~~irişa.ssinin Gınırının 3dptanr.wsıdı:.:'. Anny·~~>;;.da Devlete :yüJ:lsnen ödevlerin 4-l.maddoJ.eki ço,·çcve içinde ~rerinc ;;etirilmesincle politi':
tercih Ant:~ 'cısc:.~r.~, ters düşer· ve bir :.'ÖndE:n onun ihı:ı.,:li so·mcunu yarn·cır.

-2Ko

'is:yo:.ıumuz

bu tcnel ilkeala

n0li konul:ön'c iliçkin
.:.ıc

y:~sn.lard-:l

clo_:;;_·ultusu:QcJ.,ı

rı "nı

il.'~o l:.ıbul

tonol

l>::a}:)sa::ı.,

ve

T:ım. Yöne tiı1ı Ku:r:ı..tlunun

L~l. ;~.n.dde

G31\Sı

eden bir

Dcr lo ,e

olı:wmaLtı:c''

nevdu;:.:tın,

lloJT

t::ı;:ıL! :sı,

An<l~1S·J;

.B,mli:·lcılıkta,

düz,)ı:u.nizc

Xrc;;dinin ;_;erçek
~E:.lkın

bu tGsurrufun

lmım::;;al

nedenle

r: bu
sı

"l::~~üu

lw-

yJ.ra--

:(o.po::·und.cı. d<.ı belirtildiği
aı.l<.-let

ü-

s.çı3ınd;m AıJ.e-..yasa

uile veyG ki-

cn büyül: hc.<to..ı:: bir il.:'.nka;;ru
;,rol açmıştır. ~L:ül:t:.Hı toplabel~i kiçi ve orto.:cıı>:laro. uk-

tii:.ıdcn

kayın[,ını~ı

11

a

;'kır ı

dü::;mıektcdir.

"t;~ss.rruf ıwvducttı"

oiriktir·eb:Lldisi PC<!.:'<..:loTctiJ.)l
~:orum.ıı:.t

bir

r.,:ıli

ha~rıflarımal,·ı.ra

u;ibi

0u tür

lı:1tt:::ı

ve

ç~rçeYes:i.~ıcı.c

sekt~r dışınd~-

-resui

~;i uc.nl::s.cılıgı h:..üins dönü~·mü(),

sahip

~:Jkon..o:ük

oluşturr::ıaktudır.

zere, 7129 suyılı ILmkr-.lar E.urrunu sosyal
ilc çelişae hJlindedir.
Tü~kiyc'd8 bJnkJcılık

ve:;

f)elirtırıü;ıti:c.

oL:ır .. ,;~

dcyir:ıiıün kc.~vr.:n.ı

~nlo.n

ıü tır:ı.d,-;. ckoı.ım1ü:

anti<.lc Jokr:.~tik '· :k>cle::c
s0;::tama;,'"' çalır:rn'~ V() aynı

izlcmnıesi :~erc1wn ~.rolu

An.tidcmokrc;.tik
n;,llu":·(~v. tdşıdı';ı

~;er ıLm

&ykırı j\i.i1:üıüer.·i

c9itlik ilkolc.tlne

il'··,:

ışı:::;ı

altındo.

tutulı.Lsı

bulunrıı::ı.sına,

oluşı:.1:~i.)l!'l8.

olıı1usı:ı.ıa

:·;crel:li

telccllc:_;ti1'ilcrok uirkaç E.lo krceli ol .. \r,:tlc
untici_o.,ıokr:atii~ bi:.' uy~,uü.1r.ı ıclır •
L;l;y~ıu.~ın

.t$tmk,;,L..u' Lmunumm 38. naddesı

ve bu

l~r.:::.clı lı.,:~dleri:ü

p;ö-

cJctarılr:ıa

tesbit

etmiş-

tir-.

ıLınk•.

Bir
bilva:3ıt~;

lıerho.n;·çi

ıı

~uı.:i'~i

v12

;ıükrü

<':it, mal, Lef:.üct vr:::
şe'

ırv

undLı.n

ft:zlo.

lc ·üü

satın

1~:rc•li

vE:rcmc z,

şc\:il

ihl'i'JC,_;t

izdir.

]{CilCli

tcdl;yc

ve

'n.;'ıiJccincı.,,_,

veyn
ve;pJ

ed.ilrili~

kef:ılctlerini ı~~,bul

edencz ve) ..

t:;ıhvil

o.L~ı;ı.u~.

Ancuk, sc.uni,
işlcrLıc~c

L.-::ııldı:~ı

su· ettc

şuh.S.;..\ do,jrud::ın <los:cuy::~

vey,J. !J:'iükiyc' Je
fiil0n t:.;hsis olunrıuı:;: serıaay':<13i ilc ilıti·,<:t al"çcle:ci }'cJ::{iııı.L~:mn ~~ 10
bir

il

i)ir

temin~rc

l'l:~clclin~

lmllJ.nılr:ıG.k

tc\rsik eelilen

enerji,
:.izcrc

l~rt:dilcrdı:;

;ı;;:.~i'l

;:ıçıL~n
)ll

hlzrrıetlc>'J.

ve fiilor.,

!c,~d(lin j:~

25' e

, .,:3.)-::li·;rc:t VG

~u

işleı'clu

çıJ cı.::·ıln~~sı

}{UlC[•-

-3ynpıl&cc-ı(f;ı,

'I'evsi::in ne sureti•:
''1') 1:- .,
( -·"ı
.u·-- -~··-"-·

'I' .C .km:1cez J3,m~:.::-;.::ıının

Krcdil2rini 'l'çmzını Koı:'litesLün) mütal~ztısı alındı•r.t8Ll sonro
Vek~letincs neşir ve il~~ edilir.
i:k;nlr:::sıuın (Bonk:.ı

T.C.Lerkez

Kredilc.cini

'l'~mzh1 Ü)ı'litesi

nl.icalÔ.,lsı .:üırdıttc:.ın ::ıonr _: L:üi~rc Ve)~~üctirün te):lifi üzeri-

--ı ı',,)
--

l.

ne ;Ju hadleri ';~ 25 ~ıisbetiı:ı.de <1rtırr:11::.y~ı
]et~ilidir.

killori Heyoti

(

eksil tı;L:fG :(cr~ı Vc-

YC'JG.

..... )
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ni teşkil ecien De7let belli lüı:,ilerin ncnLı.atleri içiı."l Bütçesinden
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ile be:Lirli bir ödemeil"celeri

~;cre;?;inden

sa-

;;rıhı&l·:tadır.

Anonim ~ irketle:ı:de k::,r d w~ ı tınının ]eni f'}tı:;:·ır·1L:;T -.·apılaca
Gındet-::l
il~

ku:r-ıılLcrdG

bnhislc :::;enel

~eri

çoC;unlu~~u

tuta.ı~l::n ın :cararı

bırakılnası:

A)I..:jçtik p::q s;~:,iplcriıErı
ıu

elinde

ırüktı açı 1 • şirketlere ı~.~tılm.aları-

onlcı:ıelcte,

.Ll)Anoni:rı :,irb:.tlc~:de -ro özellikle :ıoldin";Lc·ı:-d.ô ver:~i tnhsilt:tıaın .:~eci;::ıcsıno

Lt.i.çüL P<'Y

~ol :::ıçm:::ıkti:.tclır.

su1üplcriniı:ı. ~ıo.J::lG.i'E'ın korum;ı~~sı '!0

1'2:.-Gınır. Zel' H'll'ldi~ pı:'Jlll'L<Sının

ce

vc:::-,-:,i tuhsi-

üni içLı. k&r cla("!;ıtıı:lUll;.l fiilen

her bil~ııço yılı sOJ'tlYld::ı ;tnpıhwsınırı zorunlu kılııımd~-::ı ·.-·c~sal lıük,.ıe
b:::ıd;lr_m.r;ı,üıdn'.

1-193

sayılı Crr~lir v,r,~isi l~Gnununun

:·~elir vc!~~;;isj_ bc:':_,:ı.rw.rw3i.ııi

sinin
acs üıi

oşi

ile

oi:..~lil~t8

reivcr-

önı:;örnclctcd.iı:.

h<e,::.eni K::-

oc:Uld.igi hc\lde:
~-::uki

·:.eliri olcm

.:~ile

93.uc:dclesi,

E}Jı~okçer;i

ıun

hiildinlt:orinc ';Öro

~oli1: V€

cı,3ırL::;tı:~·ıcı

l::;c:dııı eşitlik
tuLıc"kt ad ır.

l)ij~liı:;irıin '~ubul

olurınJsı~ıa

b.u-

y-oktur.

Ayrıcu c:şleri
1cıııu:ı:ıdan

be or<".nn:H1C

ı:Kıl ayrılı:;ı _ı)rensi0i ~'-abul

ilke:siuo

bütün ol3r.ık ver~:~i:lG tGibi tutr.ıc:~.: dilimler badu:L"u;'lla:r ;.ra:(':<tmnJ:t,., evli oluu v:.;·y,:. olnuyan
<.wı-:ırı

ol::;.rc.l~ nyrı

vor:;i dilinlc:c

i

;_o

t;~:bi

tu-

-3-~3u

hur-:usun es;itlik

'TG

Gl. w~1cJ.clo::lcrine aJla!.·ılı:~ı cl<\ c:u;>il:~;ırdır. Eşlerin n;,ıTı oe~rann ta-

bi

tutuluası

ve

ilk..:s.irı0)

Jyl:ırı

birleçtin•ı0nL1 lmldı:o ılrıd:·n

2--.:Xelir Vcr,·;isi K:munu.nun 31.
rini

~s.:;-..).ri

Üc>:etton

c.ı.ş,~;;,ı

3-Aycıı :t\:mıunun

:Jı

tunın.an

ola.r8l:

ııı<:.\sı

'~ibi Ana:,.r::::ı:~ıı.ıa

olduij;u

'+0, 42

zorucı.lu bulun.ı.:1•.::.ktadır.

1:ıdc1csirı.dsl::i

en .;;z .·;cçi,•: indi-

:ı.ü~ür\ilme;.ıelidü'.

lU. ,~uddi.:si:ıe

onb:Ln lirc;

~'!;·ire,

:;ıetersiz

teL.f l:azu.nçl ·;:cı istisna-

olclut~u

(;ibi fikir ürjnd bulun-

nedeniyle nisbet ve clilüılerinde bu çalışr:ır-ı.Jı önL::yici ve caybilalüs t(•.şvik edici es'-~slc.r ~;et irilmelidir.

clırıcı hli.'ci.iı;ıler de~ il,
4-Yirı.e:::

li 'L;ri ilc
:;;rnsırı.da

:lJüı

L:nunun vcrt-;i diLimlerinin tesbi ti::'Hl.c ecek ~-\e
~;elirleri eşit tutulnek mEo'Ciyle :ıer iLi gelir

·serı:ıuye:

büyt..i.l'

lı ir den~:esizlik

ilkesine tcc s düşnc!~.todir. Bu
lıiil\:l.i, ;ler c;etirilı:ıelidir.

set3:.::t olun :Jcrbest ncsle1-r.

rıluası

ilkesi

eşitlik

eşitsizliğin

crb:J.bırnn d~:::

z,'F·'IDW~•jlı1ı

2-K,:;.,ıu'~d;;,

.-;öro

3D.pt::mı~ı::ı;n

ilc

nıi.iccwescsi:2e

t,:nınan

fGyda.landı

LJnunuı1da

bütün

Ko:n-ıuı'.Lırda

istü;n,_mın rürasçıya

sosyo.l

koıı<l·c

Sözcü

D..;şl:nn
Bil,~e

Av.İlho.n

Kutay
(imz!J.)

(imz~)

Üye
(im zn.)

formuna

}enel Kurulua takc.lirlorinr:::

mmo.;:·ız.

Yılmt~.,;

ön-

-:,rer veı':i.l:rıeniş ohL'J.~n .:cıtideEıokra

:·ıçıl-:Lv,:ı.n 1mr:mı->l<~rı

Av. Zj_ya

Av.Sunt

istisnJ.lerdan

:::.rr.;sın

[;crckliclir.

Yu~~m:ıda
::.ı

istisn::;L~rı

~crs~iJir.

l-V\'1:'.\set ve lntikul Vcr.:>;isi
.ôrüle'·:
t:i::tir.

r:;iderilncsi için yns:.ü

23. :mdd;:;s inde ki !::';Gl ir ver ·;is i

5---Ko.nuııun
clcı.

yur :tılm;Jkta, bu is;;; sos)·.:ı.l devlet

Ynlıı,ı

Üye
Av.~ül:rü

Ak;'mnsoy
(imz.'C)

Üye
Av.Hur:,;it L\i.r;al
(imz~)

sc:ı.y

-ı-

H.A.l3El~

.JASIH ve

ALhA KO•.<SYOKU

-RAPOEU-

17.6.1977 g[inü stJ.;;.t 1L~.30 1 da Av.JJ'ehroi ÖZÇ:.SL!K, .fl.v.Hilr.ü
B:SC:i1;IK, Av.Ziya liur ERÜN, Av.Ali ShL:r~:J-iLZO~LlJ, Av.Ayh&'~t İLGÜH,
Av.Ür..ıit

DO,.iAHAY, Av.Aydın AYdAI'dan oluşan kouis~roııurıuz, Av •..;''ehı;ıi
Jzç._.l.ıiK; i :J<.ışkc.nlıl;a, Av.Hilwi 3EC ......... .i:ı~; ii"\a_portörlüt;e, Av.Zi;tu Nur
sözcülüğe

ELdH' ü

seçeJ.-·d{ ÇG.lı';'rtu.ların.ı bc:ı.şLtı::ııı;:t;ır:

KonisyJnut.ıuz çalı::;ı:ı,üa.cını
ınt:silıin

Ve

An.a;,ras;:ı:ıL:

lerinin

ışıgı

:du

doG,rul tusundcı\i

yapn~vı

25, 26 ve 27. :~>J.:.dde

kar~rlclştırmı0tır.

ıc:reketle

::ılıiı:ıc-~ 1 .:

esas

r,ıetin oLaası

ı:;erektisirü

Am;;rı:ıs<:\:nn

Bu a .açla öncclil;:L.;:
ti~i s5rlişünd~

2!-ı.,

19, 20, 21, 22, 23,

ultına~

c~örüştcc<

İn~-onu H~.ı.kloıı:ı i~'vrensel 1~ıc:rc;.nna

metnin l9Gl An ..;.:f<.:SGSı

k.l')ul

et,üşti::'.

lJGl netinine

c~0:;:J.ÜÇü'esi

gerel:-

birleşilüi~tir.

önceliLle .iJ <sın Hulm 1w

ile il:;ili lconulard.a lcoı:üc"y"onur,ıuz

şu 0Ö:::'ÜŞe var,;ııştır:

Doktrinde L;üçlü u ır
lc.'1o.irilen bir
r,:;til:

kc.WI'J. .'ı de,,ıokratik,

sayı;ıe, 1 ,tc:dır

l.:arşı tı

•. Millet Ve1-::illii!;i

bcsır:ı.

için de

t:ı;cçerlidir.

cürıi•nlerıı

faslına

"b us ın

ruretler,
ı~arşı

aL:ıı.:ı. "Basın Dolmnubıc:zlı;tı ''

diy": isim-

sı. :ı;: L:r.1Ulc.~rı

dokunı.ünır:;.zlığını

Bu necle,üe TCIC.

::mtidemolr:-

::;.c"-.~s~cti:ı:.·cn

za-

''J.ıür:c·ipô'tlere

dolru:ı.ulınazlıt::ı "nı s::.\~;l;,y . :r-L

bio:' b.ükün

c):lenmelidir.
Dcmokr :-sL izin
dc

öi..ı;yi.i.k katkıluı~ı

.lıiJ: saii;L:ı_y~:Fıldıııı:;,.,

(:!.oç;uşunö.a,

oluJ1 'l'ürlc

Y ,s o.l,;. rdo.

7D.Ş2.:Gı::sındd

b::un:1ı,

1ı:i

kc:Jdisi için

antidomokr~ıti:~

,_,;üçlenrrıesin

ve p;ide:. e'':

ye·~;eriP.ce

lı~i.J':i.nılcrden

özgü2-

;) L: tür li.i

o.rın.::<r<HJ.··,ıştır.

HÜı'riyetç.i dc•,.ıoo:r,;til:

lı.i:::;ü

ise,

m;üı,

ino..u.ç la
lüi~ü,

inssnl;ı.Sıcı

lcoyuJ1awa.l:ı.dır.
çclişki]e

düze

d~ı o.m::ıcı,

d(.iş•inc8

f:l":':iT ve

diişıi;:1cc

ve f'E:i:.' öz:;ür-

YL<Jme öz :,ürlü(;J.ne sı.:ı:i.' ko;;rma-

Xrsinc tutı.ı., ., 3istçü inktn~ etm0:i:, de •o::-J.."atik

d üç:,,;'_--~ il'.

doı:ıo:~ru.ti!: y::..ıs.<>-<ı-r:

tc

Jcıutuu_.ı.1lıdı2 1 ~i ~

ıel

t::ışıdır.

Bu

fiki:;::

Vt:

anl,·;Jır,;t,;_fj_

,·_:irr.' ., ce öz ?;ür~~

'·

ui'r.ılc

bi:;::

::;.}p;w, herşeydc:Ii önce bnsı.ıı ,yozl~:.ştırı:;::. Basın ut;.:-~ı:,.ı :.üçi)iJ: zaman

bL' ccs;.ret içi
ı~"~'~

di.işıinc,:leri

~is:>odec

tlünlcü ke::1di:.üni

ı-,_er'

an do·ür

~ıdrnnklık

:;);:: bir ynz.lr, ho.l~c y<:rorı:u ol.1bilccek fikir
ar·i.;ü: ~:()ı~;.' 1 :o:ı.'~Y s:ı.vunanc.:r.: . .-~ilür Vi...' c.bc,•i.incc. sO~llU
iYı.r ksfa ürünüdür. Be1i.;1s(mir ya J.;ı ~-·,:ddol>rı.ur. lJy-;.::.rlılc, ikisine de
s ;;ıy:;,ı dU;J'"n..:.:;y-ı t;ı:•red er.

ve

:u·l~ ısında

oL;1;;n:.:ı.l.ıJ_ıc~.

-21nsa:ıL;rı kafalcırırıı

. iç inde oluşan fiki:ı: ve (:~J:~ üı.ıc0lerin
den clolcyı cezs~Lmdırnuk, fü::ir ve di.lsıüncelsri k.:.tf:::ıt ...,sLı.:cı içinde
h;:.;.psolı;ısyı zo:c-L:.:r. Bunun sonucu, fil~ir ve clüşünceler·i J~~TPL öze;ürlüğü yolwlur.- Oys,~, tü,1 öz:-;ürll.ikle:r e; ibi b,.::.sın öz,;iirlü~;~; vo_r oldukç::.; dcmo}:ras.i. vo.rdır. Der:ıokr2si'.ıin rol: olnmsı için i;:;e, busı;·ı. Vf- diber öz;·;;t.irlülüeri·1 ;rok olr.ı.1sı;n ue~d.süH::ı·: bile (;ercksizdir. Jz;.~ürlük
le;rin v.._ özel1ikh: b<:ısı·c öz::;ürlü~~ünün uçt::.'n l:ıyıdan l:ısı tl LlL!;;< sı
d:-dü, demo',~ra.til: duzenin yitirilf.ıe::te olu:;imnm yeter l~c.'\üıtıdu'.
Tür!:
di &1 tıııd:)

basını uzu.-~

ve

tutulcıckt.Jn

ro.i.ı..;;tsızdır.

Ç.<ı:~ı.cızcla,

sorunu olm::k::;an
bir ~izeyc

_çılmı~J,

~ibi

li<:ll:ıı:ıız

süred.en beri fikirlerden
eko::ıo,ni1:

bur::>lcılHr~1

.:ıc~ruz

doL'Iı

c::za tehdi-

bır;:ı::ıl·

,s1üan

b n s ın sorunl 1rı ::;ro.1nızc::ı. lnını.ı il:,;ililerinin
deıa.okrc.ıtik rejinin ve lı.~lkın soru;-~'-' olnak

erişmiştir.

içine :~ir
çol::
,~crilerG t:;iderek (l:ıyasa ı_;erek du~odr.~n sı)',!L;r.ebi1ir l;::i} üç beş yıl
öncckileJ~don. fcı.~klıdır. O-rsa Tür!r öo.sı n, 1950 tu:. i~ıli üi:r J3asın Kanu:c'lLUlUn ve ya9ı :JcHım yüz;,.·ı1ı ,;ericle bırüknış bir CezG K ..,numınun kur.:ı.llctrıüc:ı r;öre yönetilnektedir. Jü:.rük toknolojinin ber,:,oerinde ;selen
....
el·~onomi'!.: jer·cksirl.r-.ıcler, .t' H: ir V(~ dü9üncc·l.crdclci yepyeni :·;elismeler,
::;erel~ 1950' lcrin ve ~:,erekse 1961' l0rin 1cU.9kusuz çoJc ilcrsindcdir.
ihı. J:ıedonledirlü, Ceza l::Jnumınd.1l:i fikir ve d;_~şünce suçL..Tını Lorumar.ıic;tir.

y:..~

tiJ:

Türl:

devaE1 etmek,
uy,;uLıLHlar~
Busın

1961

Anup:ı.s.:::t~n

de,,ıokr:::tsisinde

:1e.ıı

üutucu bir

olanr:ıJ.ı::

<:Jnunundaki

1

ilc yeni bir

at;ırlık kJ.z.~trı,;:ı.

dire.i.ÜŞ

6.ün~n;

kural

ol:Th'\kt.::,.,

·ı;i)rü:,.~

VE:

l.ıeq

il'~elo:c,

de,

~-utidenokra

;,ı::..'akrrıaktudır.
·çalışanl:..ı.rLı

çc..lıı_;;tıra.nl<:r

içi'. }:onulo.n

.:ısıtL::tnkle;.r
lı:::c '~IC

sorunlulutlar::.Lki suçut1 şc.hs:Üi~i ill~esıiıG o.:ı.y!:ırı hükiim11ihayet ::)C 1 :: basit :)el:li s:1vs:~l:1aH3 ve Jcmıl·'E<lccd,-;.::ı ötürü ko-

:o.ulun napis

cezc:::lnrı

deı.ıo'~rwlnin

cına

Jmr:.:ı.lL:ırıun

ters

düşon

bir yn-

pıd<.: :ır.

De,no:k.~usilere

c;e lebil•üş

te~ılü::eleı.~irı lüçhi:~isLıc,

öz:::;ür bu-

sııı

neden ol\ıu;mıştır. T·ırihte clf;.ğil, _.r,c\~üuı(:;:ı.nız ·~ünlcı'de t<.:o-:ığı o1dn[;uıımz türn oL);ıdo.:c ~ôstcı:;:üştirki, fiJ~ir ve diiş.mcc: öz·_~Ül'h·Qünden
ÜTke:cck b:.t·nnı cmtide,:io 1 :r:1tik cı1:_;elleri ı ,ı;criı3inde tııi:;a,üar, ~~alnız·
c.c:. dr::molcras i:,.-i zed.clemelüe lc:ılıııd.nşlrcc, k<-)ndilerini 1-:or 1 :tu1dc.:rıno.
u,_).:mııcıktd 1

kurtG.r.;ı;urn.:ı.ş:Lc:ırdır.

Gc:col il't'-'l;.0: i l:>Öylece saptadı~~t.x.:. sonX'u; 56:~,0 st;·Jılı .3asın
Kc\nunundu. An:::~r;;s::ı ve dc::.wkr~"ti>: ülkelerle boJ;dı~ş:n.;~ro.n '.ılil:::ünL:.ri aşa
Gıdald biçimde bc1i:ctL':iz:

-3Koııüsyonuinuz:
IJevzuatı:;ıızd~üü Basın öz.~ürlü;;ünü kısıtlayıcı
ysptırıulurını

ti\ ceza

~uzdr:m çüccırıl>~, ... ~a .. Lı

-.Jc:.sılı

üıo.y~

1wpsa:ri1n
ön;3örür.

~ıül-::i.i;ılorin ·'7ıklmı2rn:: r.ıevzudtı

t:serlerin, kc,J.fi bir biçillde

araç olarclt

kullunı lH18lcto

.::.ıı.tic1ono1:rü

toplcıtılrrr:.:sı::n

suf!;lc.-

ol:.m ve bu nedenle fiki:c özl).i.rlü;tü

c:ıçısıx:ıd.:m öne~üi tehlikcleı'
uyr;ul;::n~Eçaco.lc

lel

2559

ol::;.r,;ık

uo:"uran CL:\JK. nun '3G.uıa ...ldesiüi:'ı b~1sınn
biçinde yeniden düzenlun:!lesi gere[tini v;:; :mnu ı;ura
snyılı

:;:)olis vazii.'e

'~o.ldırıLnHsı

Lli.:J.ddesi:ain

zorunlucmıu

b~nu::ı.un

selabi;:;retleri

Vfc

9/.0'

belL:-tir.

-Basın

olswı,

yolu ilc işlC>·ıen suçl:' :ın ~ıer ki.nc JÖıısli>: olursa
l).er durur;. ve kos;ul içinde Vt'. J<::8Sicıli~d€ -~enel y::.;r,<ı L:ıpsamı

iqüıde

kalr.ı . . : .:ı

:~urulu:;;;

~erektigir.,(;,

yar,~ıhıcıi)

ve

l:~::ldırılnıusı

özellikle
un

kaııu!}(lalö

usulü

scyılı

Asl::eri Lchkemeler

ayları

l1L~~-=Lr:.ülerin

ön,~Öı'Übtektcdir.

-Korılis;yomıLıUZ Ddsı;ı
il~~ili

::n::ı3

bu ilk:eJe

sorumlu ,.,ü<lürünc''

K.lnunu

lıiikm.ü

16/ı:ı'

cez:ll

rr,oddcsindeki "bu movlmtenin

ı:ın kişıcıelli

:i ilk::sinc ayla-

Ancal~

sorumlu ıoüdi.irü;ı cezni so:ı:-·urıılulu:~unmı Cez8 Lu'illkunuo.l-::i
J:2f>t unsu:runufl rwz;;r.) c: lın,rok ~enel h[l 1 ~ü ler çerçev<:::sL1de sortomluluk ilkesinin su.pt:. mn:.;\sının

16/4. fıkr·.:ıd:~ki
m.:;.sındc.

d,

;~erekti:Si

ön·:r;ör\.ile•ı

c0z.; sorunluluJ,u

.;enel ccz .. hukukunun k33t

düze.·üunııesi

',Greı~·:ti(;ini

:c iü.~unr.
SE';1sı;nü

s.:;.ptan-

:.:.-lıno~.-:., 1

yenidon

il~-:cr:.:i n·J.Z<'ır:.

:

belL~ti!:.

muz
-Ko. •isyo••u/ .du.sın Kanununun 31. Lı ,dclcsLıde ye_.- EÜarı •.rf': Adli
oLı.:yL··. :·ı

ta

lruml.:;~_·in,
:ıs.be::.

o.lac.

1 bi:ı: b<\~~ı;:ısızlü::ln

IL,sJ.nın k.:tL1U
hal~k:ı.nı

J~;,\rtılıa~:.ısını

:ü·.ı

')u

:;örevini

ortc1dan

:.ıcslf]çce:

.u

kısıtladıS;ınd;:ı.n

bıldırdıl1ınd::m,

O)'U oluştu:ı.'r:ıasınd,-:: 1 .~i

Çillı::; . .ctu

nitelit:leri.•ü,_ ça:_i;d

:cı rlÇısıwlnn

]C::.nsıt.:ıc:,;;ı

1Jnsın

ve

Cl\',c·llcyen hii-

topluın:.ıı

öz;-ı;iirce

K...c:ı.ıu-:mnd.::-.n do.

çı

öı1 ~örür.

-ll':)sı,ıl.n ~>c.:
t.,:ı:~:.k,

k2 m opnc

1Ş

ve

çalıı;:tı: ı1unl.J.rl.l,

dcnokratü::

yeniden '-:özden

etkinli6iiıi

t~örüş

:s:ızo·cc

:_;;\5zcnündo tus.:"~üpleri

ve evrensel ins.:m haklo-

",eçirilr:ıe:si t~ereJ~ti!tiııc

in ..m>ı..::;:trıdır.

-4-Basın

Kanununun 34.ro.addesi ile r;etirilen basının celir
kaynaklarının ve abonelerinin lfaterden musoddak bir deftere geçirilmesi zorunluluğuna, Basının si~rssal iktidar tarafından denetlenmesini sağlaya:ı ve basın özcsürlJ.ğü ile bagdaşmo.yan bir l1üküm olarak niteler. Bu hükınün ancak resmi ilan do.ğıtılması ile ilgili
hususa indir?;enmesini gerekli görür.
-Basın

Kanununun 39.maddesi ile getirilen savtmlila

.hakları

nı kısıtlayıcı hülı:üUtlerin kaldırılnasından yan3.dır.
-Koııisyonumuz basın

görülen ceza hüküıüerinin
gereğini belirtir.

kanununda
yalnız para

ihı:ııtıli

cezası

suçlar nedeni ile önbiçL;inde oluşturmasJ.

-195 sayılı Basın İlEm Kurumu Yas:ısında yer alan ve bu ku'":'
rı.uuun genel kurulunu.ı.ı oluşu~iu ile ilı;ili bulunan 5.madcle hükmünün,
siyasal iktidarla ekonoıaik-mall. güçlere a~ırlık veren yapısının değiştirilerek Genel Kurulda çeşitli meslek kuruluşlarının eşit a~
lıkta temsili esasına dayalı bir hükmün yasada yer almasın.ı uygun
görmektedir.
Konüsyonur:1Uz, ~['RT Kurumunun Ana;yaşu çizgisinde her türlü
düşünceyi ve fikir akımını yansıtan, baf!;ımsız ve özerk bir kuruluş
olması zorunluguna inanmakta ve mevcut yasanın buna p;öre yeniden
düzeltilmesi gerektirdigi kanısıııdadır.
Bu

görüşten

-!~adde

esinlenerek 359

l' de THT. nin
belirtilmesi gerekir.

bağımsız

sı::yılı

THT kanununda:

özerk bir

kuruluş olduğunun

-Madde 2'de düzenlenen görev ve yayın esaslarında 1972 de~işil:::li~~i ile getirilen ve Ça;;daş Uygarlık ilkeleı~i, de!~ıokrntik ilkeler ile bağdaşmayan esasların bu ilk6ler ışı~ı altındu yeniden
düzenlenmesini öngörmekteyiz.
-Yönetim Kurulunun ve dar;ıışno. kurulunun ve siyasi yayınlar
hakem kurulunun oluşturulnasında Anc:ı.yds-ının 122.ms.ddesind0 s2.yılan
kanu kuı.'Umu niteliğindeki meslek kuruluşlurının da temsil edilmesinin
Sc~ğlanınssı :;erektigini belirtir.
-Genel ~üdürün seçiminde s _:_yasal iktidal~ın etken oL>.mıyacaı?;ı
özerkligi zedelcmiyen ve demokrati:( ilkelerle oluşmuş bir kuı.'ulca
seçimin sut;lanmusını ve bu seçimdE: yiııı:; Anaye.sanın 121. maddesinde
ön:_:örülen ilkelerin ;t;özöni.inc ulınrı -:sı [:';ere~inin gözônü:::ı.dc tutulması

-5-TnT. de çalış•.mlardan yayın ve yönetirJ açısından etl{en olacak yöneticiler Lı ata·ıın;~l"'ındo. :}en<ü hiüdürün yetkisinin kı:n tlanması 6erekir.
-20. maddede düzenlenen ceza sorurnlulu~unun Basın Kanununda
öngördügümüz Ceza Hukuk ilkelerinin ve ccz•ı.LTın kişisclli,~;i ilkesinin ;:;özönüns

alınmasının gerekliliğine

-TRT.Kc:nurı.undu

1972

inanır.

değişikliği

ile ::;etirilen ve siyasal
iktidnrın Tfı:'i'. ye el atm~•sınd ve etkilemesine neden oL~co.k hükÜTı1le
rin taı~ıc:ı:·ten kaldırılnası p.;örüşüniüı raporuı;ıuzda ye.L·almo.sı konusunu
lwnü:3yon sözcüsü ZiJa Nur Erün' ün istegi olmasına. rağmeıı komisyonumuz bu lwnunun rı:cpo:ı:.'a i:ılınrrwsına gerek r::;ör;nemiştir.
-Vardıftımız

bu sonuçlar Genel Kurulun takdirlerine

saygı

ile sunulur.

Av.Fehmi Özçelik
(imza)

Av .Hiluıi .becer ik
(imza)

Av.Ali Söylemezoğlu
(imza)

Av. Ayhan İl:~
(imza)

Av.Ziya Nur Erün
(imza)

Av. Üm1 t Doğana;r
(imza)

Av.Aydın

Aybay
(imza)

Rnpordrı. belirtilen 1972 059 S:.yl.l.ı Y.'lsn) metnine dönüşte siyrısi
iktidarın nıüd:'.hrü(.·sirw ilişkin karşı oy, Genel Kuruldn r;çıJd:-ı.n:-ı.
cn.Etı gibi Hülrumutin milli güvemlik nedeniyle bcızı ynyınlnrı lcısı tl::ımosınn 1<:::1rşıdır.

KomisyQn Bnşkcnı
Av.Fohmi ÖZCELİK
(im zn)·

