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B) Tezkereler ve Önergeler 600 
1. — Görevle yurt dışına gidecek olan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Musta
fa Kalemli'ye, Sağlık ve Sosyal Yardım 'Ba
kanı Mehmet Aydın'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/309) 600 

2. — Görevle yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başhakan Yardımcısı 1. 
Kaya Erdem'e, Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Sayfa 
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A) Sözrü Sorular ve Cevapları 601 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fı

rat'ın, Malatya yöresinde haşhaş ekimine 
izin verilip verilmeyeceğine ilişkin. Başbakan
dan sözlü sorusu ve Başbakan adına Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'ın cevabı (6/6) 601:603 

2. — 'Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Kayısı ürününe taban fiyatı verilip verilme
yeceğine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu . 
ve Başbakan adına Tarım, Orman ve Köy İş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/7) 603:604 

3. — Amasya Milletvekili 'Arsan Savaş 
Arpacıoğlu'nun, pancar taban fiyatına ve 
pancar üreticilerinin 1983 yılından kalan ala
caklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü Soru önergesi (6/8) 604 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlunun, enerji ve üretime ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/9) 604 

5. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkı-
lıç'ın, Yükseköğretim Kanununun uygulan
masından doğan sorunlara ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/10) 604 
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B) Yazılı Sorular ve Cevapları 6tl 
1. — Denizli Milletvekili Halil 'ibrahim 

Şahin'in, Denizli ilindeki dokumacıların iplik 
sorununa ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı H. Cahit Aral'ın Yazılı cevabı (7/8) 627:628 

2. — İstanbul 'Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, üniversitelerden çıkartılan öğ
rencilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in yazılı cevabı (7/13) 628:629 

3. — İstanbul Milletvekili R. Ercüment 
Konukman'ın, Yükseköğretim Kurulunun 
üniversitelerdeki bazı uygulamalarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabi 
(7/14) 629:633 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Koy ilkokullarının yakacak ve köy öğretmen
lerinin mahrumiyet ödeneklerine ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler'in yazılı ceva'bı. (7/15) 633:634 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DIOER İŞLER 604 

1. — 6.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 

I. — GEÇEN Tl 

Niğde Milletvekili Emin Alpkaya, patates üreti
mi, değerlendirilmesi ve dışsatımıyla ilgili gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Kars Milletvekili Musa Ogün'ün, TRT'nin Ana
yasa ve kanunundaki hükümlere göre yayın yapma
sı gerektiğine dair gündem dışı konuşmasına Devlet 
Bakanı A. Mesut Yılmaz cevap verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 7 - 1 4 Şubat ta-. 
rihleri arasında çalışmalarına 7 gün ara verilmesine 
dair Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gelen kâğıtlarda yer alan; Mevzuatın Sadeleşti
rilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılması, İdarî Usul ve 
İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Ka
nunu Tasarısının gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair Başbakanlık ve 
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Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 6.5.1957 
Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 
Tarihli ve 67 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararna
me ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu 
Raporu. 1(1/26, 1/27) <JS. Sayısı : 7) (Dağıt
ma tarihi : 1.2.1984) 604:621 

2. — 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 1512 Sa
yılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 20,1.1983 Tarihli ve 
55 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümleri ile 1512 Sayılı Kanunun İki 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/1, 1/2) ıflS. Sayısı : 11) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1984) 621:626 

UTANAK ÖZETİ 

Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 48 saat geçmeden gündeme alınmasına dair 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, 

Tezkereleri ile, 
Gündeme alınan adı geçen tasarıların bugünkü 

birleşimde görüşülmesine ve görüşmelerin tamam
lanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması hak
kında Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili Hasan 
Pertev Aşçıoğlu'nun önergeleri; 

Kabul edildi. 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı. Cl/44'2) (S. Sayısı : 8) ile; 
Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak görüşülmesi 

kararlaştırılan : 
Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azal

tılması, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlen

iş -
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mesi ile ilgili Yetki Kanunu Tasarısı. (1/447) (S. Sa
yısı : 9) ve 

Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun Tasa
rısının. (1/445) '(S- Sayısı : 10); 

Maddeleri kabul edilerek tümleri açık oya sunul
du; oyların ayrımı sonucunda kabul edildikleri ve 
kanunlaştıkları açıklandı. 

3.2.1984 Cuma 
Tasarı 

1. — 14.7.1964 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt Dışın
da Çalışan işçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi 
Açılması ve ödünç Para Verilmesi Hakkında -Ka
nunun 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Kanun Tasarısı. (1/449) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.2.1984) 

Teklifler 
1. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün 21.6.1927 

Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 25.1.1984 
Tarih ve 2973 Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Madde
sinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi. (2/14) (Millî 
Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1984) 

2. — İstanbul Milletvekili Mucip Ataklı ve 6 
Arkadaşının, 16.6.1983 Tarih ve 2847 Sayılı Türkiye 
Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü 
Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gazi
ler Dernekleri Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesi
nin (d) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi. (2/15) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.2.1984) 

3. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi. (2/16) (Sağlık ve 
Sosyal işler; Millî Eğitim Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.2.1984) 

4. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve 2 Ar
kadaşının, Ereğli Maden Havzasındaki Yapılara Uy
gulanacak İşlemler Hakkında Kanun Teklifi. (2/17) 
(Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1984) 

5. — Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşı-
oğlu ve 4 Arkadaşının, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Nu
maralı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu-

14 Şubat 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime'saat 21.40'ta son verildi. 

Başkan Kâtip Üye 
'Başkanvekili Çankırı 

İskender Cenap EGE Saffet SAKARYA 
Kâtip Üye 

Adana 
/. Cüneyt CANVER 

nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi. (2/18) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.2.1984) 

Tezkere 
1. — Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür

lüğüne Ait, 1982 Hesap Yılı Bütçe ve İş Programı ve 
1982 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporunun Gönderil
diğine Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/308) (Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.2.1984) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder* 

in, Ankara'nın hava kirliliği ve çevre sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/13) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.2.1984) 

Meclis Soruşturması Önerge ve Tezkereleri 
1. — Aydın Eski Milletvekili Nahit Menteşe ve 

12 Arkadaşının, Kooperatif Yöneticilerinin Tayininde 
Partizanca Davrandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 64, 228 ve 240 inci Maddelerine 
Uyduğu iddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit ve 
Ticaret Eski Bakanı Teoman Köprülüler Haklarında 
Anayasanın 90 mcı (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/218) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1978 -
6.12.1983) 

2. — Danıştay Kararını Uygulamayarak Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Selâhattin 
Kılıç Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/219) (Başkan
lığa geliş tarihi : 15.1.1976 - 6.12.1983) 

3. — Danıştay Kararını Uygulamayarak Görevi* 
ni Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, 
Orman Eski Bakanı Turhan Kapanlı Hakkında 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

- 5ft7. -
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Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresi. (9/220) (Başkanlığa geliş tari
hi : 11.5.1978 - 6.12.1983) 

4. — Tekirdağ Eski Milletvekili Nihan tlgün'ün, 
Ayçiçeği Taban Fiyatı Tespitinde Siyasal Nedenlerle 
Üretici ve Tüketici Aleyhine Hareket Ederek Görev
lerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228 ve 240 mcı Maddelerine Uy
duğu İddiasıyla, Ticaret Eski Bakanı Teoman Köp
rülüler ve Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Orhan 
Alp Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin önergesi. (9/221) (Başkanlığa geliş tari
hi .: 7.6.1978 - 6.12.1983) 

5. — Çorum Eski Milletvekili Mehmet Irmak'm, 
Tütün İhraç Yolsuzluğu Olayında Gerekli önlemleri 
Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 211, 226 ve 240 
mcı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan 
Bülent Ecevit ile Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tun
cay Mataracı Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/222) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 22.6.1978 - 6.12.1983) 

6. — Niğde Eski Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Yabancı îki Aşiret Tarafından Doğu İllerimiz
de Meydana Getirilen Olayları önlemede Görevlerini 
İhmal ve Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine 
Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit ve 
İçişleri Eski Bakanı İrfan Özaydınlı Haklarında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. 
(9/223) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.6.1978 - 6.12.1983) 

7. — Ankara Eski Milletvekili Hayrettin Turgut 
Toker ve 13 Arkadaşının, 1 Mayıs Olaylarına Seyir
ci Kalarak Görevlerini Yapmadıkları ve Bu Eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uy
duğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit ve İçiş
leri Eski Bakanı İrfan özaydınlı Haklarında Anaya
sanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. 
(9/224) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1978 - 6.12.1983) 

8. — Ankara Eski Milletvekili Hayrettin Turgut 
Toker ve 2 Arkadaşının, Yabancı İki Aşiret Tarafın
dan Doğu İllerimizde Meydana Getirilen Olayları Ön
lemede Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Ey

lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesi
ne Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit 
ve İçişleri Eski Bakanı İrfan Özaydınlı Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/225) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1978 -
6.12.1983) 

9. — Ankara Eski Milletvekili Hayrettin Turgut 
Toker ve Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Eski Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Anarşi Konusunda Gerekli Önlem
leri Almayarak Görevlerini İhmal ve Kötüye Kullan
dıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Bülent Ecevit ye İçişleri Eski Bakanı İr
fan özaydınlı Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin önergesi. (9/226) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 30.6.1978 - 6.12.1983) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Eski Üyesi Ca
hit Dalokay ve 3 Arkadaşının, Malatya'da Meydana 
Gelen Olaylarda Gerekli önlerferi Almayarak Gö
revlerini Kötüye Kuıllandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri 
Eski Bakanı İrfan özaydınlı Halklarında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/227) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.1978 - 6.12.1983) 

11. — Gümüşhane Eski Milletvekili Turgut Yü
cel ve Manisa Eski Milletvekili Sümer Oral'ın, Yap
tığı Tayin ve Nakillerde Partizan Bir Tutum İzle
yerek Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uydu
ğu İddiasıyla, Köyişleri ve Kooperatifler Eski Baka
nı Ali Topuz Hakkında Anayasamn 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin önergesi. (9/228) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.7.1978 - 6,12.1983) 

12. — Giresun Eski Milletveküi Nizamettin Erk-
men ve 9 Arkadaşının, Fiskobirlik Yönetim Kurulu
nun Görevden Alınmasında Partizanca Davranarak 
Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 228 inci Maddesine Uy
duğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit ve Ti
caret Eski Bakanı Teoman Köprülüler Haklarında 
Anayasanın 90 mcı (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
önergesi. (9/229) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.8.1978 -

, 6.12,1983) 

- m — 
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13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Eski Üyesi 
Tahsin Türkay ve Sivas Eslkıi Milletvekili Tevfik 
Koraltan'm, Sivas'da Meydana Gelen Olaylarda Ge
rekli önlemleri Almayarak Görevlerini ihmal ve 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri 
Eski Bakam İrfan özaydınlı Haklarında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. 
(9/230) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1978 - 6.12.1983) 

14. — Bursa Eski Milletvekili özer Yılmaz ve 
Sivas Eski Milletvekili Tevfik Koraltan'm, Ziraat 
Bankası Yöneticileri Hakkındaki Partizan Tutumu 
ile Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İd
diasıyla, Ticaret Eski Bakam Teoman Köprülüler 
Hakkında Anayasanın 90 mcı (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi. (9/231) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.11.1978 - 6.12.1983) 

15. — Gümüşhane Eski Milletvekili Turgut Yü
cel ve 2 Arkadaşının, Toplu Sözleşmeler ile Mah
keme Kararlarım Uygulamayarak Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Eski Bakanı Ali Topuz Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/232) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.11.1978-
6.12.1983) 

16. — Muğla Esfki Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 4 Arkadaşının, Yaptığı Tayin ve Nakillerde Par
tizan Bir Tutum İzleyerek Görevini Kötüye Kul
landığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Eski Bakanı Ali Topuz Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/233) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1978 -
6,12.1983) 

17-. — Kahramanmaraş Eski Milletvekilleri Meh
met Şerefoğlu ve Halit Evliya'nm, Millî Bütünlü
ğümüzü Bölücü Olaylar Karşısında Görevini ihmal 
ve Kötüye Kullanarak Kahramanmaraş Olaylarına 
Neden Olduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, 
Eski Başbakan Bülent Ecevit Hakkında Anayasanın 
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90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/234) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1979 - 6.12.1983) 

18. — Niğde Eski Milletvekili Sadi Somuncu-
oğlu ve 2 Arkadaşının, Millî Bütünlüğümüzü Bölü
cü Olaylar Karşısında Görevlerini İhmal ve Kötü
ye Kullanarak Kahramanmaraş Olaylarına Neden 
Oldukları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 141, 142, 163, 230, 240, 311 ve 312 nci Mad
delerine Uyduğu iddiasıyla, Eski Başbakan Bülent 
Ecevit, içişleri Eski Bakanı İrfan özaydınlı, Millî 
Eğitim Eski Bakanı Necdet Uğur, Köy işleri ve 
Kooperatifler Eski Bakanı Ali Topuz ve Adalet 
Eski Bakam Mehmet Can Haklarında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına ilişkin Önergesi. (9/235) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1979 - 6.12.1983) 

19. — İstanbul Eski MMletvekiM Turan Kocal 
ve Tokat Eski Milletvekili Farulk Demirtola'nın, 
Anayasanın Bazı Maddelerini ihlal Ederek Görevle
rini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 141, 142 ve 240 mcı Maddelerine 
Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit, 
Devlet Eski Bakam ve Başbakan Yardımcısı Orhan 
Eyülboğlu, Adalet Eski Bakam Mehmet Can ve iç
işleri Eski Bakanı İrfan özaydınlı Haklarında Ana
yasanın 90 mcı (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. 
(9/236) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1979-6.12.1983) 

20. — Çorum Eski Milletvekili Mehmet Irmak 
ve Sivas Eski Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Anarşik 
Olaylar Karşısında Gerekli Önlemleri Almayarak 
Görevlerini ihmal ve Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 125, 146, 179, 
230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla, Es
ki Başbakan Bülent Ecevit, Adalet Eski Bakanı Meh
met Can ve İçişleri Eski Bakanı irfan özaydınlı Hak
larında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (9/238) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1979 - 6.12.1983) 

21. — İstanbul Eski Milletvekili Turan Kocal ve 
Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Yaptığı Tayin ve 
Nakillerde Partizanca Bir Tutum İzleyerek Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Ti
caret Eski Bakanı Teoman Köprülüler Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya-
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rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
önergesi. (9/239) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1979 
- 6.12.1983) 

22. — Sivas Eski Milletvekili Ali Gürbüz ve İs
tanbul Eski Milletvekili Turan Koçal'ın, Yaptığı Ta
yin ve Nakillerde Partizanca Bir Tutum İzleyerek 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla, Millî Eğitim Eski Bakanı Necdet Uğur Hak
kında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi. (9/240) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.1.1979 - 6.12.1983) 

23. — Çorum Eski Milletvekili Mehmet Irmak 
ve 7 Arkadaşının, Yetkilerini Kötüye Kullanarak Bir 
Olayda Görevli Emniyet Mensuplarının Tutuklanma
larına ve Dövülüp Yaralanmalarına Sebebiyet Ve
rerek Görevlerini İhmal ve Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 
308 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, İçişleri 
Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Adalet Eski Ba
kanı Mehmet Can ile Gümrük ve Tekel Eski Bakanı 
Tuncay Mataracı Haklarında Anayasanın 90 inci 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/241) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.1.1979 - 6.12.1983) 

24. — Antalya Eski Milletvekilleri İhsan Ataöv 
ve Galip Kaya'nın, Tapulu Araziler Üzerindeki Tu
ristik Tesisleri Yıktırarak Hazineyi Zarara Uğrattık
ları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Baş
bakan Bülent Ecevit, İçişleri Eski Bakanı İrfan özay-
dınlı, Turizm ve Tanıtma Eski Bakanı Alev Coşkun, 
İmar ve İskân Eski Bakanı Ahmet Karaaslan, Ba
yındırlık Eski Bakanı Şerafettin Elçi, Orman Eski 
Bakanı Vecdi İlhan ile Köy İşleri ve Kooperatifler 
Eski Bakanı Ali Topuz Haklarında Anayasanın 90 
inci '(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/243) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1979 - 6.12.1983) 

25. — Konya Eski Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve Çorum Eski Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Yap
tığı Tayin ve Nakillerde Partizanca Bir Tutum İzle
yerek Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 201, 230 ve 240 inci Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla, Köy İşleri ve Koopera
tifler Eski Bakanı Ali Topuz Hakkında Anayasanın 

90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/244) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1979 - 6.12.1983) 

26. — Ankara Eski Milletvekili Hayrettin Turgut 
Toker ve 4 Arkadaşının, İhracat Ürünlerimizin Bir 
Kısmını Yabancı Bankalara Rehin Ederek Ekono
mimizi Zarara Uğratan Tutumlarıyla Görevlerini İh
mal ye Kötüye Kullandıkları ve 'Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci Maddele
rine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ece
vit, Maliye Eski Bakanı Ziya Müezzinoğlu ve Ti
caret Eski Bakanı Teoman Köprülüler Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya-, 
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/245) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1979 
- 6.12.1983) 

27. — Çorum Eski Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anayasanın Bazı Maddelerini İhlal Ederek Görevle
rini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 141, 142, 146, 230 ve 240 inci Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Bülent 
Ecevit ile Bakanlar Kurulu Eski Üyeleri Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/246) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1979 
- 6.12.1983) 

28. — Çorum Eski Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Emniyet Mensuplarınca Sanıklara Yapılan İşkence 
ve Kanunsuz İşlemlere Gözyumarak Görevini İhmal 
ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla, İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi. (9/247) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.3.1979 - 6.12.1983) 

29. — Gümüşhane eski Milletvekilleri Turgut 
Yücel ve Mehmet Çatalbaş'ın, Mareşal Çakmak Eği
tim Enstitüsündeki Bir Kısım öğrencilerin Okuldan 
Uzaklaştırılmalarına Sebep Olmak Suretiyle Görevi
ni Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla, Millî Eğitim Eski Bakanı Necdet Uğur 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (9/248) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.3.1979 - 6.12.1983) 
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30. — Manisa Eski Milletvekili Yahya Uslu'nun, I 
Manisa - Akhisar İlçesinde Meydana Geden Olay- I 
larda Gerekli Önlemleri Almayarak Görevini İhmal I 
ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza I 
Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu I 
İddiasıyla, İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş I 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad- I 
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına I 
İlişkin önergesi. (9/249) (Başkanlığa geliş tarihi : I 
27.3.1979 - 6.12.1983) I 

31. — İçel Eski Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 Ar- I 
kadaşının, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait I 
Binalarda Siyasî Amaçlı Toplantı ve Diğer Faaliyet- I 
lere Gözyumara'k Görevini Kötüye Kullandığı ve I 
Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad- I 
desine Uyduğu İddiasıyla, Enerji ve Tabiî Kaynak- I 
lar Eski Bakanı Deniz Baykal Hakkında Anayasanın I 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec- I 
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/250) I 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.3.1979 - 6.12.1983) 

32. — Muğla Eski Milletvekili Ahmet Buldanlı I 
ve 9 Arkadaşının, Bir Mahkûma Ayrıcalık Yaparak I 
İmtiyaz Sağlamak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kul- I 
landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun I 
240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başba- I 
kan Bülent Ecevit ve Adalet Eski Bakanı Mehmet I 
Can Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) I 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma- I 
sına İlişkin önergesi. (9/251) (Başkanlığa geliş <ari- I 
hi: 29.3.1979 - 6.12.1983) 

33. — Bursa Eski Milletvekili Özer Yılmaz ve I 
9 Arkadaşının, Türk Standartları Enstitüsünde Key- I 
fî Tasarruflarda Bulunmak Suretiyle Görevini Kö- I 
tüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu- I 
nunun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Eski I 
Başbakan Bülent Ecevit Hakkında Anayasanın 90 in- I 
cı (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis I 
Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/252) I 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1979 - 6.12.1983) 

34. — Adana Eski Milletvekili Hasan Gürsoy ve I 
5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlık Makamında 
Meydana Gelen Olaydan Sonra Yasal İşlemleri Yap- I 
mayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu I 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad- I 
desine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent I 
Ecevit ve Devlet Eski Bakanı Lütfi Doğan Hakla
rında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi I 
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Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi. (9/253) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.4.1979 - 6.12.1983) 

35. — Antalya Eski Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya - Gazipaşa'da Tarihî Eserler Üzerinde Ka
nunsuz Yapılan İnşaatlara Gözyumarak Görevlerini 
İhmal ve Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine 
Uyduğu İddiasıyla, Kültür Eski Bakanı Ahmet Taner 
Kışlalı, Yerel Yönetim Eski Bakanı Mahmut özde-
mir ve İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş Hak
larında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Madde
si Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi. (9/254) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1979 - 6.12.1983) 

36. — Muğla Eski Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 Arkadaşının, Köy - K'oop'larda Yapılan Yolsuz
lukları Denetlemeyerek Görevlerini Kötüye Kullan
dıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başba
kan Bülent Ecevit ile Köy İşleri ve Kooperatifler 
Eski Bakam Ali Topuz Haklarında Anayasanın 90 in
ci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/255) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.4.1979 - 6.12.1983) 

37. — Muğla Eski Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 2 Arkadaşının, Polisi Modern Silah, Araç ve Ge
reçlerle Donatmamak, Özel Güvenceye Kavuşturma
mak ve Emniyet Kuvvetlerine Yapılan Tecavüzlerde 
Gerekli Önlemleri Almamak Suretiyle Görevlerini 
İhmal Ettikleri ve Kötüye Kullandıkları ve Bu Ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Bü
lent Ecevit ile İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 ün
cü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi. (9/257) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.4.1979 - 6.12.1983) 

38. — Muğla İEski Milletvekili Ahmet IBuldanlı' 
nm, Güreş Sporuna Gereken önemi Vermeyerek 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddia
sıyla Gençlik ve Spor Eski Bakanı Yüksel Çakmur 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi. (9/259) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.4.1979 - 6.12.1983) 

39. — Antalya Eski Milletvekili Kaya Çakmak-
çı'nın, Yaptığı Tayin ve Nakillerde Partizan Bir Tu-
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tum İzleyerek Görevini İhmal ve Kötüye Kullandığı 
ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Eski Bakanı Ali Topuz Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 ünpü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
önergesi. 1(9/260) (Başkanlığa geliş tarihi >: 4.5.1979 
- i6.12.1983) 

40. — Muğla Eski Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, DİSK'in Yasa Dışı Faaliyetlerine Gözyumarak 
Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve IBu Eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uy
duğu İddiasıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit ve İç
işleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş Haklarında 
Anayasanın 90 inci {Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarın
ca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin öner
gesi. (9/261) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1979 -
6.12.19813) 

41. — Antalya Eski Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Muhtar Maaşlarının ödenmesinde Yetkilerini Kul
lanmayarak Görevini İhmal ve Kötüye Kullandığı 
ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Yerel Yönetim 
Eski Bakanı Mahmut özdemir Hakkında Anayasa
nın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. 
(9/263) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5J1979 - 6312.1983) 

42. — 'Burdur Eski Milletvekili Ahmet Saym'ın, 
'Üreticinin Akaryakıt İhtiyacı Konusunda Gerekli 
Önlemleri Almayarak Görevini İhmal ve Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 mcı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Deniz Bay-
kal Hakkında Anayasanın 90 mcı (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi. (9/264) (Başkanlığa geliş tari
hi : 11.5.1979 - 6.12.1983) 

43. — Muğla Eski Milletvekili Ahmet iBuldanlı* 
nın, Anayasa ve Dernekler Kanununun Bazı Mad
delerini İhlal Ederek Görevini (Kötüye Kullandığı ve 
!Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad
desine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent 
Ecevit Hakkında Anayasanın 90 mcı (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin önergesi. (9/266) (Başkanlığa geliş 'tari
hî: 16.5.1979 - 6.12.1983) 

44. — Antalya Eski Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Ant Birlik Tarım Satış Kooperatifine Partizanca Ta
yinler Yaptığı ve Yolsuzluklara Gözyumarak Göre-
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vini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla, Ticaret Eski Bakanı Teoman Köprülüler Hak
kında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi. (9/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.1979 
- 6.Iİ2.1983) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Eski Üye
si Osman Albayrak ve 2 Arkadaşının, Emniyet Men
suplarınca Vatandaşlara İşkence Yapılmasına Göz
yumarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine 
Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Hasan Feh
mi Güneş Hakkında Anayasanın 90 inci l(Yeni 100 
üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin önergesi. (9/268) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 1.6.1979 - 6.Iİ2J1983) 

46. — Adana Eski Milletvekili Hasan Gürsoy 
ve Kocaeli Eski Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, 
Millî Bütünlüğümüzü Bölücü Olaylara Gözyumarak 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddia
sıyla, Eski Başbakan Bülent Eoevit Hakkında Anaya
sanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. 
(9/271) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1979 - 6.12.1983) 

47. •— Kocaeli Eski Milletvekili Adem Ali Sarıoğ-
lu ve İzmir Eski Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Anarşik Olaylara Karşı Gerekli Önlemleri Almaya
rak Görevlerini İhmal ve Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve İçişleri Eski Bakam Hasan Fehmi 
Güneş Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 ün
cü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin önergesi. (9/273) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 28.6.1979 -'6.12.1983) 

48. — Muğla Eski Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, 237 sayılı Taşıt (Kanununu İhlal Ederek Göre
vini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıy
la Eski Başbakan Bülent Ecevit Hakkında Anayasa
nın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. 
(9/274).(Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.1979 - 6.12.1983) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Eski Üye
si Ömer Ucuzal ve 3 Arkadaşının, POL-DER, TÖB 
- DER ve Halkevleri Derneklerinin Anayasa ve Ka
nun Dışı Faaliyetlerine Gözyumarak Görevlerini Kö-
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tüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza | 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Eski Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Eski ©akanı 
Hasan Fehmi Güneş Haklarında Anayasanın 90 in
ci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca ıBir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/275) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1979 - 6.12.1983) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Eski Üye
si Ömer Ücuzal ve 2 Arkadaşının, Mısır Büyükelçi
liği Baskını Olayındaki Tutum ve Davranışlarıyla 
Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve ;Bu Eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uy
duğu İddiasıyla, Eski Başbakan Bülent Ecevit ve İç
işleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarın
ca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi. (9/276) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.7.1979 
- 6.12.1983) 

6.2.1984 Pazartesi 
Tasarılar 

1. — tmar ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Ya
pılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/450) (Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.2.1984) 

2. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yardımları
nın Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/451) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.2.1984) 

3. — Toplu Konut Kanunu aşarisi. (1/452) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe 
Komİsyonlarnıa) '(Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1984) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekil
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. —. Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, büyük şehirlerdeki reklam ışıklandırmalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, tarım arazilerinin miras sonucu parçalanmasın
dan doğan bazı sorunların önlenmesine ilişkin Tarım 
Orman ve Klöy İşleri Bakanından yazılı soru önerge-
-si. (7/24) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1984) 

— 593 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, vakıf mülklerinin kira tespitlerine ilişkin Dev
let Bakanından yazıl soru önergesi. (7/25) (Başkan
lığa geliş tarihi 3.2.1984) 

4.— Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde yün, tiftik ve yapağı alımlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından yazık soru 
önergesi. (7/26) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1984) 

5. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli ilinin eğitim ve spor sorunlarına lişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi. '(7/27) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1984) 

6. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli'nin, jeotermal santraldan elde edilen doğal 
gaz ile ısıtılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/28) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.2.1984) 

7. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli'yi Akdenize bağlayan yol projelerine ilşkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/29) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1984) 

8. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli ilinin havaalanı sorununa ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/30) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.2.1984) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
üst kademe yöneticilerinin tayin durumlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/31) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 3.2.1984) 

14.2.1984 Salı 
Tasarı 

1. — 18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat 
Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı. (1/453) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.2.1984) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Mucip Ataklı ve 6 Ar

kadaşının, 20.2.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı istiklal 
Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi. (2/19) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1984) 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 7 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi. (2/20) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1984) 
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3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 7 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi. (2/21) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 8 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/22) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1984) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 7 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/23) (Plan 
ve ,Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1984) 

6. — Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Canver' 
in, 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 6 nci Maddesi ile 19 uncu Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi. (2/24) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8.2.1984) 

7. — İstanbul Milletvekilleri İbrahim Ural ile Sabit 
Batumlu'nun Taşınmaz Malların Kiralanması Hak
kında Kanun Teklifi. (2/25) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.1984) 

Rapor 
1. — 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
leri ile 1512 Sayılı Kanunun İki Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/1, 1/2) (S. Sayısı : 11) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Tokat Milletvekili Enver özcan'm, ilaç zam

larına ve hammadde ithaline ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.2.1984) 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
günlük bir gazetede yer alan «Kaymakam Beyin sün
net düğünü» başlıklı yazıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/16) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.2.1984) 

3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
siyasî tutuklulara ve adalet hizmetlerinde görev alan
ların bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/17) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, din 

eğitimi konusunda Devlet Planlama Teşkilatının ba
sında yer alan önerilerine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi. (7/32) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1984) 

Meclis Soruşturması önerge ve Tezkereleri 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Eski Üyesi 

Ömer Ucuzal ve 3 Arkadaşının, Devlete Ait Taşıt 
Araçların Politik Gayesine Alet Ederek Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Eski Başbakan Bülent Ecevit Hakkında Anayasanın 
90 mcı «(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/277) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.1979 - 6.12.1983) 

2. — Muğla Eski Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Mısır Büyükelçiliği Baskını Olayındaki' Tutum 
ve Davranışlarıyla Görevlerini Kötüye Kullandıkları 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Bü
lent Ecevit, İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş, Dışişleri Eski Bakanı Gündüz ö'kçün ve 'Millî 
Savunma Eski Bakanı Neşet Akmandor Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
önergesi. (9/278) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.1979 
- 6.12.1983) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Eski Üyesi 
Ömer Ucuzal ve Cumhuriyet Senatosu Ankara Es
ki Üyesi Yiğit Köker'in, İlaç Yokluğu Konusunda 
Gerekli önlemleri Almayarak Görevlerini Kötüye 
Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski 
Başbakan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Eski Bakanı Mete Tan Haklarında Anayasanın 90 
inci <(Y«ni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/279) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.7.1979 - 6.12.1983) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Eski Üye
si Ömer Ucuzal ve Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Eski Üyesi Yiğit Köker'in, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 298 Numa« 
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landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu-
ralı Kanunu İhlal Ederek Görevlerini Kötüye Kul-
nun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Baş
bakan Bülent Ecevit, Sosyal Güvenlik Eski Bakanı 
Salih Yıldız ve İşletmeler Eski Bakanı Kenan Bulut-
oğlu Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin önergesi. (9/280) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 1.8.1979 - 6.12.1983) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Eski Üyesi 
Ömer Ucuzal ve Cumhuriyet Senatosu Ankara Eski 
Üyesi Yiğit Köker*in, Tam Gün Yasasının Uygulan
masında Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Madde
sine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Bülent Ece
vit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Eski Bakanı Mete 
Tan Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 ün
cü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin önergesi. (9/281) ((Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.8.1979 - 6.12.1983) 

6. — Muğla Eski Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kendisine Rüşvet Teklif Edenler Hakkında Yasal 
İşlemleri Yapmayarak Görevini Kötüye Kullandığı 
ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
önergesi. (9/282) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1979 
- 6.12.1983) 

7. — Antalya Eski Milletvekili Galip Kaya'nın, 
Köy-Koop'un Gaye Dışı Faaliyetlerine Göz Yuma
rak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine 
Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Deniz Bay-
kal ve Sanayi ve Teknoloji Eski Bakam Orhan Alp 
Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi. (9/283) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.8.1979 - 6.12.1983) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Eski Üye
si Ömer Ucuzal ve Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Eski Üyesi Yiğit Köker'in, Anarşi Konusunda Ge
rekli önlemleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kul
landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Baş
bakan Bülent Ecevit ve İçişleri Eski Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 

100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/284) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 9.8.1979 - 6.12.1983) 

9. — Artvin Eski Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
Artvin'de Meydana Gelen Olaylarda Gerekli önlem
leri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Bülent 
Ecevit ve İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş 
Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin önergesi. (9/285) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.8.1979 - 6.12.1983) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Eski Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, Doğu İlle
rinde Meydana Gelen Olaylar Karşısında Gerekli 
Önlemleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandık
ları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Bü
lent Ecevit, Adalet Eski Bakanı Mehmet Can, İçiş
leri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Millî Eğitim 
Eski Bakanı Necdet Uğur ve Bayındırlık Eski Bakanı 
Şerafettin Elçi Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin önergesi. (9/286) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.8.1979 - 6.12.1983) 

11. —- Kocaeli Eski Milletvekili Adem Ali Sarı-
oğlu'nun, Urfa - Ceylanpınar'da Meydana Gelen 
Olaylarda Gerekli önlemleri Almayarak Görevleri
ni Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Eski 
Bakanı Hasan Fehmi Güneş Haklarında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/287) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1979 - 6.12.1983) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Eski Üyesi 
Cahit Dalokay ve 3 Arkadaşının, Tarım ve El Sa
natları Üretim Sanayi ve Ticaret Şirketinin Yağ Da
ğıtımında Aracılık Yapmak Suretiyle Haksız Kazanç 
Sağlamasına Gözyumarak Görevlerini Kötüye Kul
landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla 
Eski Başbakan, Bülent Ecevit ve Ticaret Eski Bakam 
Teoman Köprülüler Haklarında Anayasanın 90 inci 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/288) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.11.1979 - 6.12.1983) 

— 595 — 



T. B. M. M. B : 81 14 . 2 . 1984 O : 1 

18. — Denizli Eski Milletvekili Adnan Keskin ve 
9 Arkadaşının, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunda 
Yapılmakta Olan Yasa Dışı Uygulamalara Engel Ol
mayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyle
minin Türk Ceza Kanununun 228 inci Maddesine 
Uyduğu İddiasıyla Gıda - Tarım ve Hayvancılık Es
ki Bakanı Cemal Külâhlı Hakkında Anayasanın 90 
inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/294) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.1.1980 - 6.12.1983) 

13. — Balıkesir Eski Milletvekili Nuri Bozyel'in, 
2172 Numaralı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkın
da Kanunun Uygulanmasıyla İlgili İşlemleri Durdura
rak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 
üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/289) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.11.1979 - 6.12.1983) 

14. — Ankara Eski Milletvekili İsmet Çanakçı ve 
15 Arkadaşının, Yağ Fiyat Artışlarında Stok Tespiti 
Yaptırmayarak Hazineyi Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 inci 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Sü
leyman Demirel, Ticaret Eski Bakam Halil Başol ve 
Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nuri Bayar Hakla
rında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi. (9/290) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1979 - 6.12.1983) 

15. — Manisa Eski Milletvekili Erkin Topkaya'nın, 
Manisa ve İlçelerinde CHP Mensuplarına Yapılan Sal
dırıları Önleyici Tedbirler Almayarak Görevini İhmal 
ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İd
diasıyla İçişleri Eski Bakanı Mustafa Gülcügil Hak
kında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi. (9/291) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
20.12.1979 - 6.12.1983) 

16. — Bolu Eski Milletvekili Halûk Karabörklü' 
nün, Danıştay Kararlarını Uygulamayarak Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski 
Başbakan Süleyman Demirel Hakkında Anayasanın 
90 inci ı(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/292) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1979 - 6.12.1983) 

17.— İçel Eski Milletvekili Süleyman Şimşek ve 
22 Arkadaşının, Bakanlığındaki Yasa Dışı Uygulama
lara Engel Olmayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve 
Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 mcı Mad
desine Uyduğu İddiasıyla Millî Eğitim Eski Bakanı 
Orhan Cemal Fersoy Hakkında Anayasanın 90 inci 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/293) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28,12.1979 - 6.12.1983) 

19. — Adana Eski Milletvekili İsmail Hakkı öz-to-
run ve 47 Arkadaşının, Ülkemizdeki ABD Üst ve Te
sislerinin Ulusal Çıkarlarımız Dışında Kullanılmasına 
İzin Verdiği ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 
125 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan 
Süleyman Demirel Hakkında Anayasanın 90 inci (Ye
ni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruş
turması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/295) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.1.1980 - 6.12.1983) 

20. — Afyonkarahisar Eski Milletvekili İsmail 
Akın ve 22 Arkadaşının, Partizan Tutum-ve Davra
nışlarıyla Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyle
minin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 inci Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Eski Bakanı Münif Islâmoğlu Hakkında Anayasa
nın 90 mcı (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. 
(9/296) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1980 - 6.12.1983) 

21. — Balıkesir Eski Milletvekili Nuri Bozyel'in, 
1380 Sayılı Su Ürünleri Yasası Hükümlerini Uygu
lamamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve 
Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad
desine Uyduğu İddiasıyla Maliye Eski Bakanı İsmet 
Sezgin Hakkında Anayasanın 90 mcı (Yeni 100 ün
cü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına ilişkin Önergesi. (9/297) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.1.1980 - 6.12.1983) 

22. — Kars Eski Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Kars İlinde Bazı Emniyet Mensuplarının Halka Bas
kı ve İşkence Yapmasına Gözyumarak Görevini Kö
tüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla İçişle
ri Eski Bakam Mustafa Gülcügil Hakkında Anaya
sanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. 
(9/298) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1980 - 6.12.1983) 

23. — İstanbul Eski Milletvekili Sevil Korum ve 
64 Arkadaşının, Anayasanın Bazı Maddelerini İlga
ya Teşebbüs ve Bazı Maddelerini İhlal Ederek Gö-
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revini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/299) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1980 -
6.12.1983) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Eski Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, Bakanlığı Zamanında Yasa Dışı 
Emir ve Tasarruflarıyla Devleti Zarara Sokarak ve 
öğrencileri Maddî, Manevî Zarara Uğratarak Göre
vini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Millî Eğitim Eski Bakanı Ali Naili Erdem Hakkın
da Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi. (9/300) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.4.1980 - 6.12.1983) 

25. — Niğde Eski Milletvekili Yılmaz Cemal Bor 
ve 56 Arkadaşının, Tutum ve Davranışlarıyla Ana
yasal Hak ve Özgürlükleri Çiğnedikleri, Yurttaşlar 
Arasında Ayrıcalık Yaratarak Haksız İşlemlerle Kar
şılaşmalarına Yol Açtıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228, 240 ve 251 inci Maddelerine 
Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Süleyman Demi
rel ile Bakanlar Kurulu Eski Üyeleri Haklarında 
Anayasanın 90 mcı (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/301) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1980 
- 6.12.1983) 

26. — Antalya Eski Milletvekili Hasan Ünal ve 
16 Arkadaşının, Antalya - Gazipaşa'da Meydana 
Gelen Olaylardan Sonra Olayla İlgisi Bulunmayan 
Bazı Öğretmen ve öğrencilere Emniyet Mensupların
ca İşkence Yapılmasına Gözyumarak Görevini Kö
tüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla İçişleri 
Eski Bakanı Mustafa Gülcügil Hakkında Anayasa
nın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. 
(9/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1980 - 6.12.1983) 

27. — Urfa Eski Milletvekili Celâl Paydaş ve 13 
Arkadaşının, Partizanca Tutumlarıyla Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Vatandaşları 
Bölerek Kanlı Olayların Çıkmasına Neden Oldukla
rı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan 
Süleyman Demirel ve İçişleri Eski Bakanı Mustafa 
Gülcügil Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 

üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/303) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.5.1980 - 6.12.1983) 

28. — Malatya Eski Milletvekili Mustafa Şen-
türk ve 30 Arkadaşının, Verdiği Beyanatlarla Sağlık 
Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Ya
sayı İhlal Ettiği ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 228 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddia
sıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Eski Bakanı Münif Islâmoğlu Hak
larında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Madde
si Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi. (9/304) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.5.1980 - 6.12.1983) 

29. — Sivas Eski Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun, Mahkeme Kararlarına Uymayarak ve Keyfi 
Uygulamalarla Hazineyi Zarara Sokarak Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Köy 
İşleri ve Kooperatifler Eski Bakanı Ahmet Karayiğit 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (9/305) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.5.1980 - 6.12.1983) 

30. — Diyarbakır Eski Milletvekili İskân Azizoğ-
lu ve 10 Arkadaşının, Devlet İmkânlarıyla Yakınla
rına ve İlaç Firmalarına Menfaat Sağlayarak Göre
vini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sümer Oral Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/306) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1980 
- 6.12.1983) 

31. — Danıştay Kararını Uygulamadığı İddiasıy
la İmar ve İskân Eski Bakanı Turgut Toker Hak
kında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresi. (9/308) (Başkanlığa geliş tari
hi : 12.12.1980 - 6.12.1983) 

32. — Danıştay Kararını Uygulamadığı İddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Eski Bakanı Ah
met Karayiğit Hakkında Anayasanın 90 mcı (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. 
(9/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1980 - 6.12.1983) 

33. Danıştay Kararını Uygulamadığı İddiasıyla 
Ulaştırma Eski Bakanı Hüseyin Özalp Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya-
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rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresi. (9/310) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.12.1980 - 6.12.1983) 

34. — Danıştay Kararını Uygulamadığı İddiasıyla 
Maliye Eski Bakanı ismet Sezgin Hakkında Anaya
sanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Başbakanlık 
Tezkeresi. (9/311) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.12,1980 
- 6.12.1983) 

35. — Danıştay Kararını Uygulamadığı İddiasıy
la Eski Başbakan Süleyman Demire! Hakkında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Başba
kanlık Tezkeresi. (9/312) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.12.1980 - 6.12.1983) 

3'6. — Danıştay Kararını Uygulamadıkları İddia
sıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel ile İçişleri 
Eski Bakanları Orhan Eren ve Mustafa Gülcügil 
Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/313) (Başkan
lığa geliş tarihi : 12.12,1980 - 6.12.1983) 

37. — Danıştay Kararını Uygulamadıkları İddia
sıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel ile İçişleri 
Eski Bakanları Orhan Eren ve Mustafa Gülcügil 
Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/314) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.12.1980 - 6.12.1983) 

38. — Danıştay Kararını Uygulamadığı İddiasıy
la İçişleri Eski Bakanı Orhan Eren Hakkında Ana

yasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Başba
kanlık Tezkeresi. (9/315) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.12.1980 - 6.12.1983) 

59. — Danıştay Kararını Uygulamadığı İddiasıy
la Bayındırlık Eski Bakanı Selahattin Kılıç Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresi. (9/316) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.12.1980 - 6.12.1983) 

40. — Bir Atama Nedeniyle Görevini Suiistimal 
Ettiği ve Hazineyi Zarara Soktuğu İddiasıyla Ada
let Eski Bakanı Ömer Ucuzal Hakkında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Başbakanlık Tez
keresi. (9/317) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1981 -
6.12.1983) 

41. — Yaptırdığı Tayinlerde Partizan Bir Tutum 
İzlediği İddiasıyla Koy İşleri ve Kooperatifler Eski 
Bakanı Ali Topuz Hakkında Anayasanın 90 inci 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. 
(9/318) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1981 - 6.12.1983) 

42. — Bakanlığı Döneminde Yaptırdığı Tayin ve 
Tahsisler ile Menfaat Temin Ederek Görevini Kö
tüye Kullandığı İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Ah
met Karahan Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturma
sı Açılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/319) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1981 - 6.12.1983) 

43. — Usulsüz İşlemler Yaptığı İleri Sürülen Bir 
Görevliyi Yurt Dışına Atayarak Görevini Kötüye 
Kullandığı İddiasıyla Ticaret Eski Bakanı Teoman 
Köprülüler Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 
üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/320) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1982 - 6.12.1983) 

44. — Yaptırdığı Tayinler ile Görevini Kötüye 
Kullandığı İddiasıyla Ticaret Eski Bakanı Teoman 
Köprülüler Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 
üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/321) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1982 - 6.12.1983) 

45. — Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün 1978 
YılıJDcak Ayında Usulsüz Olarak Mensuplarına Da
ğıttığı İkramiyelerin ödenmesini Onaylayarak Gö
revini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Sosyal Güvenlik 
Eski Bakanı Hilmi İşgüzar Hakkında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Başbakanlık Tez
keresi. (9/322) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1982 -
6.12.1983) 

46. — Sahte Sınav Başarı Belgesine İstinaden Dü
zenlenen Atama Evrakını Onaylayarak Görevini İh
mal Ettiği İddiasıyla Çalışma Eski Bakanı Şevket 
Kazan Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 ün
cü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/323) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.4.1982 - 6.12.1983) 

47. — 237 Numaralı Taşıt Kanununa Aykırı Ha
reket Ederek Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla 
Çalışma Eski Bakanı Fehmi Cumalıoğlu Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Baş
bakanlık Tezkeresi. (9/324) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.4.1982 - 6.12.1983) 
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48. — Danıştay Kararını Uygulamayarak Gö
revini Kötüye Kulandığı İddiasıyla Maliye Eski Ba
kam Kaya Erdem Hakkında Anayasanın 90 inci (Ye
ni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/325) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.8.1982 - 6.12.1983) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka

nun Hükmünde Kararnameler hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel bir arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Kanun hükmünde kararnameler konusunda Adana 
Milletvekili Sayın Cüneyt Canver, buyurun efendim. 

Sayın Canver, süreniz beş dakikadır, lütfen konu 
dışına çıkmayımz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; kanun hükmünde kararname
ler hakkında konuşmak üzere gündem dışı söz almış 
bulunmaktayım. 

Önce bir ön bilgi vermek istiyorum : Bildiğiniz 
üzere 1961 Anayasamızda,, kanun hükmünde karar
name çıkarma yetkisi hükümetlere verilmemiş idi. 
1961 Anayasamızda, daha sonra 1971 yılında 1488 
sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, ilk kez kanun hük
münde kararname çıkarma hakkı hükümetlere ve
rilmiş bulunmaktadır. Kanun hükmünde kararname 
bildiğiniz gibi, parlamentoda kabul edilmiş bir ka
nunun hüküm ve sonuçlarını doğuran bir işlem. Bu 
itibarla, bir anlamda parlamentonun yasama görevi 
yapma yetkisini Bakanlar Kuruluna devretmesi anla
mına gelen kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisinin verilmesi hususunda, daha önceki ve şimdiki 
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49. — Bakanlığı Zamanında Yakınlarına Menfaat 
Sağlayarak Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla 
Devlet Eski Bakanı Enver Akova Hakkında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Başba
kanlık Tezkeresi. (9/326) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.8.1982 - 6.12.1983) 

• • » 

Kurucu Meclisde çok sert ve önemli tartışmalar ya
pılmıştır. Bu tartışmaların ana noktası, temeli, özel
likle devletin kanun hükmünde kararnamelerle ida
re edilmemesi keyfiyeti olmaktadır ki, bu husus her 
zaman için meclisler tarafından iktidar partilerine, 
hükümetlere hatırlatılmış bulunmaktadır. 

1971 yılında Anayasanın 64 üncü maddesinde ya
pılan değişiklikle, kanun hükmünde kararname yapma 
yetkisi iktidar partisine, hükümetlere verildiğinde, o 
dönem hükümetleri bu yetkiyi daha ziyade 657 sayılı 
Kanuna tabi, devlet memurlarının atamalarıyla ilgili 
işlemler için kullanmış bulunmakta ve o dönemde bu 
amaçla 18 tane kanun hükmünde kararname çıkarıl
mış bulunmaktaydı. 

Daha sonra 1982 Anayasamızın 91 inci madde
sinde, yine hükümetlere kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Yine 
yasaya göre, k^nun hükmünde kararnameler çıkarıl
dıkları an Resmî Gazetede yayınlanacaklar ve yayın
landıkları anda ilgili komisyonlara sevk edilmek üze
re, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verile
cek idi. Burada amaç, kanun hükmünde kararname
lerin derhal Meclise intikal ettirilip, komisyonlardan 
sonra Genel Kurulda konuşulacak düzeyde geliştiril
mesi ve Meclisin her şeyden kolaylıkla haberdar ol
ması amacım gütmekteydi. 

Tutanak dergilerinden, 1982 Anayasasının 91 inci 
maddesi görüşülürken, Anayasa Komisyonu Sözcüsü-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz KÖYMEN (Giresun), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millef Meclisinin 31 
inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

in. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nün ve Komisyon Başkanının bir hususu hatırlatarak | 
ve açıklama yaparak, Kurucu Meclis üyelerine gü
vence verdiğini öğrenmiş bulunuyorum. Özellikle Ko
misyon Sözcüsü ve Komisyon Başkanı, kanun hük
münde kararnamelerin, çok önemli hallerde ve hükü
metin elinde, meydana gelen olaylara uygulanacak 
seri kurallar yoksa ve ivedi olarak hükümetin müda
halesi gerekiyorsa, o zaman kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yolunu seçmeleri gerekeceğini açık
lıkla belirtmişlerdir. 

Nitekim, o dönemde yaşanan banker olaylarında 
hepinizin bildiği gibi, kanun hükmünde kararname
lerle, gelişen olaylara göre bu olayı bir ölçüde çözmek 
mümkün olmuştu ki, bu yetkinin o aşamada bir fay
dası bulunduğu açıktır. 

Daha önceki dönemden, Kurucu Meclis dönemin
den günümüze 123 tane kanun hükmünde kararname 
intikal etmiştir. Sayın Özal Hükümeti göreve başladık
tan sonra, güvenoyu almasından önce de 23 tane ka
nun hükmünde kararname çıkarmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Canver, bir dakikanız kalmış
tır. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bu Kanun hük
münde kararnameler komisyonlara gelecek, komis
yonlarda ivedilikle görüşülecek ve 174 sayılı Çerçeve 
Kanun Hükmünde Kararname gereği Anayasa Ko
misyonuna gönderilecek ve tekrar ilgili komisyonuna 
gelecek, oradan da Genel Kurula sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, çift meclis ortadan kalkmış, 
toplantı ve karar nisapları düşürülmüştür. Genel Ku
ruldan kanun çıkarmak son derece kolaydır. Genel 
Kurulda kanun çıkarmak asıl, kanun hükmünde karar
nameleri kullanmak, ise, tali olmalıdır. Bundan, parla
mentoda dışlanan yalnızca muhalefet partileri değil 
kanun hükmünde kararname çıkarmak yetkisiyle, ik
tidar partisinin sayın milletvekillerinin de hükümetin 
icraatından bir ölçüde haberdar olmaması gibi bir 
sonuç ortaya çıkacaktır. 

Parlamentonun yasama erkini hiçbir biçimde, hiç
bir kuruma, organa devretmeye hakkımız yoktur. Sa
yın Özal Hükümetini uyarıyoruz, ikaz ediyoruz ve on
dan rica ediyoruz; mümkün olduğunca kanun hük
münde kararname çıkarma yolunu seçmesin. Çünkü, 
yeni gelecek dönemde, kanun hükmünde kararname
ler yığını altında bu Parlamento ezilecek ve yasama 
erkini yerine getiremeyecektir. 

Sayın özal ve teknisyenlerinin şantiye idaresi ko
nusundaki hünerlerini ve becerilerini herkes bilmek
tedir. Ancak Devlet idare etmekle şantiye idare etmek 
aynı şey değildir. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'ye, Sağ* 
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın ve-> 
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/309) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar kısmında Cumhurbaşkanlığının tezkerele

ri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

3 Şubat 1984 
Türkiye Büyük MiHet Meclisi Başkanlığına 

OECD çerçevesinde 6 - 8 Şubat 1984 tarihleri 
arasında Paris'te yapılacak olan yapısal değişme ve 
istihdam artışı konulu hükümetler arası konferansa 
(katılmak ve 8 - 12 Şubat 1984 tarihleri arasında Pa
ris, Bon BüyükelçilMeriyle: Köln, Hamburg, Ber
lin ve Münih Başkonsoloslukları nezdindeki çalışma 
müşavirlikleri yetkilileriyle temaslarda bulunmak üze
re Fransa ve Federal Almanya'ya gidecek olan Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Meh
met Aydın'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sua-
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — ©ilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Görevle yurt dışına gidecek olan Devtet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'e, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/310) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum. 

9 Şubat 1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı OECD 'nin 
1 3 - 1 4 Şubat 1984 tarihlerinde Paris'te yapılacak 
olan Maliye ve İktisat Bakanları Konferansına ka
tılmak ve konferans öncesi ve sonrasında gerekli ça
lışmalarda bulunmak üzere 11 - 15 Şubat 1984 tarih
leri arasında Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dö-

I nüsüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı-
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lığıne, Maliye ve Gümrük Balkanı Vural Arıkan'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi, üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın Dışişle
ri Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. (4/1) 

IV. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, MalaU 
ya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeye
ceğine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Başbakan 
adına Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın cevabı. (6/6) 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular kısmı
nın 1 inci sırasında yer alan, ıMalatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın Malatya yöresinde haşhaş ekimine 
izin verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Fırat burada mı?... Burada. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan burada mı?... Bu

rada. 
önergeyi okutuyorum: 

16 Ocak 1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

Malatya Milletvekili 

Son yıllarda % 60 oranında üretimi azalan haş
haş kapsülünün, gerek kurulu fabrika kapasitesinin 
yükseltilmesi, gerek insancıl gayelerle iç ve dış ihti
yaçlarda kullanılması ve gerekse 197Q'li yıllarda ya
saklanan, Malatya ve civarı bazı vilayetlerdeki çiftçi
lerin ekonomik yaşamlarının bir nebze iyileştirilmesi 
için haşhaş ekiminin, Uşak bölgesinde olduğu gibi, 
kontrollü olarak yapılmasına müsaade edilip edilme
yeceği hususunun açıklanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 10i dakikadır Sayın Bakan. 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Malatya Milletvekili Sayın Ayhan Fırat'ın 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundan bir istifa 
önergesi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

31 Ocalk 1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halkçı Parti Milletvekili olarak üyesi bulundu
ğum Dışişleri Komisyonundan istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 
Sabri Irmak 

Konya Milletvekili 
BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulmuştun 

VE CEVAPLAR 

Sayın Başbakanımıza yönelttiği iki sözlü soru öner
gesine Hükümet adına cevap vermek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Sayın Fırat'ın birinci sözlü soru önergesi özet ola
rak, Malatya ilinde haşhaş ekimine kontrollü olarak 
müsaade edilip edilmeyeceği hakkındadır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere 22 Haziran 
1970 tarihli ve 7/854 sayılı Kararname ile 1970 -
1971 ekim yılında haşhaş ekimine Afyon, Burdur, 
Denizli, İsparta, Kütahya ve Uşak illerinin tamamı 
ile Konya ilinin Akşehir, Beyşehir, Doğanhisar ve Il
gın ilçelerinde müsaade edilmiştir. 

1972 yılından sonra ise, haşhaş ekimi ülkemizde 
tamamıyla yasaklanmıştır. Bilahara 1 Temmuz 1974 
tarih ve 7/8522 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile Af
yon, Burdur, Denizli, İsparta, Kütahya ve Uşak ille
rinin tamamı ile Konya ilinin Akşehir, Beyşehir, Do
ğanhisar ve Ilgın ilçelerinde haşhaş ekimine yeniden 
müsaade edilmiştir. 

Ayrıca 1974 yılı sonunda çıkarılan bir kararna
meyle de haşhaş kapsülünün çizimi yasaklanarak, 
kapsül olarak üretilmesi kararlaştırılmıştır. 

Haşhaş ekimi, bilindiği üzere kontrollü olarak ya
pılmaktadır. 1470 sayılı Kanunun 18/e maddesi ve III 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 20 nci mad
desinin 4 üncü fıkrası, kontrolün kolaylaştırılmasını 
sağlayacak şekilde ekim sahalarının bir arada bulun
masını amirdir. 

Diğer taraftan, halen dünyada üretilen uyuşturu
cular tüketim ihtiyacının oldukça üzerinde görülmek
tedir. Bahis konusu kanun, kararname ve milletler 
arasında kabul edilen, zamanın hükümeti tarafından 
da imzalanmış bulunan 1961 Uluslararası Uyuşturucu 
Maddeleri, TEK diye bilinen, Sözleşmesi dikkate alın
dığında bugün dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler 
nezdinde kazanmış olduğumuz itibarın sarsılmaması 
için, toplu ekim sahası dışında kalan Malatya ilinde 
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haşhaş ekiminin, kontrol etkinliği yönünden, bugün 
için imkân dahilinde olamayacağını belirtmek iste
rim. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi konuşmak istiyor mu efendim? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Fırat süreniz 5 dakikadır. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; konuya önce haşhaş bit
kisi hakkında kısa bir bilgi vererek başlamak istiyo
rum. 

Haşhaş, en fazla Akdeniz iklim kuşağında yeti
şen bir yağ bitkisidir. Ülkemizde Karadeniz bölgesi 
ile, çok sıcak ve çok soğuk iller hariç, her yerde ve 
her tip arazide yetişebilir. Bu nedenle daha ziyade 
fakir ve kıraç topraklarda ekilir. 

1971 yılına kadar ekimi serbest olan haşhaş bit
kisinin, kapsülü çizilerek elde edilen ve yılda 100 -
200 ton arasında değişen, ilaç sanayiinin hammaddesi 
olan, bünyesinde uyuşturucu alkoloidler bulunan 
haşhaş yağı Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilirdi. 
Fazla su istemeyen, bir münavebe bitkisi olan haş
haş yetiştirmenin işçiliği de oldukça fazladır. Haşhaş 
bitkisinin anaürünü afyon ve haşhaş tohumudur. Yan 
ürün olarak da yakıt maddesi olarak kullanılan kap
sül artıkları ile sapları vardır. Haşhaş bitkisinden de
kar başına 1,5 kilogram yağ, 100 kilogram tohum ve 
500 kilogram yakacak olarak kullanılan sap elde edi
lir. 

Tohumdan elde edilen yemeklik yağın, protein de
ğeri oldukça yüksektir. Geri kalan küspe de yine çok 
iyi bir hayvan yemidir. 

Netice olarak; ilaç hammaddesi olan yağıyla, ye
meklik yağ elde edilen tohumuyla, hayvan yemi ola
rak kullanılan küspesiyle ve yakacak olarak kullanı
lan sap, kapsül ve yaprağıyla çiftçinin birçok ihti
yacını karşılayan haşhaş bitkisinin ekimi, bilhassa 
kıraç ve çorak arazilerde çiftçilik yapan köylülerimi
zin düşük gelir düzeylerini bir ölçüde yükseltmiştir. 

İnsan sağlığı üzerinde son derece olumsuz etki
leri olan beyaz zehir alışkanlığının, gelir düzeyi yük
sek Batı ülkelerinde toplumun bilhassa sanayileşme 
sonucu beliren sosyal ve psikolojik sorunlarına karşı 
bir tepki olarak yaygınlaşması üzerine, Amerika Bir
leşik Devletlerinin temasları neticesinde 1971 yılın
da haşhaş ekimi ülkemizde tümüyle yasaklanmıştır. 
Haşhaş yetiştiren diğer ülkeler, bilhassa Hindistan, 
Çin, Japonya bu boşluğu derhal doldurmuştur. 
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Ülkemizde 1974 yılından itibaren Uşak ve Afyon'u 
kapsayan bölgede kontrollü olarak haşhaş ekimine 
başlanmış, ancak haşhaş kapsülleri çizilmeyerek, ku
rulan Alkaloid fabrikasında işlenmek üzere Toprak 
Mahsulleri Ofisine verilmiştir. 

1980 yılında, 19 bin hektar alanda 13 bin ton, 
1981 yılında 15 bin hektar alanda ise 10 bin ton ve 
1982 yılında da, 9 bin hektar alanda 5 800 ton haş
haş kapsülü üretilmiştir. Yani, üretim 1980 yılına 
göre yüzde 40'a düşmüştür. 

1974 yılından sonra yapılan kontrollü ekim sa
yesinde, Türkiye menşeili afyon yurt dışına katiyen 
çıkmamıştır. Fedakâr Türk çiftçisi, insancıl gayelere 
ve milletlerarası ilişkilere verdiği ehemmiyeti ve ka
nunlara, saygısını ispat etmiştir. Türk köylüsü ektiği 
haşhaşın kapsülünü çizmeden, yani bir gram bile af
yon elde etmeden Devletine teslim etmiştir. 

Malatya ve civarında, dar ve kıraç arazilerde çift
çilik yapan fakir köylülerin, afyon elde etmemek ve 
haşhaş kapsüllerini çizmeden Devletine teslim etmek 
koşuluyla, ekonomik durumlarını bir nebze olsun 
düzeltebilmeleri için bir münavebe bitkisi olan ve 
nadas alanlarına ekilmesinde bir sonraki ekim için 
mahzur teşkil etmeyen, hatta faydalı olan haşhaş 
ekimini kontrollü olarak yapabilmelerinde büyük men
faatleri vardır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir dakikanız var lüt
fen toparlayınız efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

Daha önce arazi yapısı itibariyle, kontrol imkânı
nın zorluğu nedeniyle müsaade edilmemiş olan Malat
ya ili ve civarının uygun görülen bazı yerleşim birim
lerinde, kontrollü haşhaş ekimine artık müsaade et
mek gerekir. Zira, bir müddetten beri İkinci Ordu 
Merkezinin de yer aldığı Malatya ve havalisinde her 
sahada yapılacak ekimin, emniyetin elindeki yeter sa
yıdaki araç ve gereçlerle ve icabında helikopterlerle 
sıkı kontrol altında tutulabilmesi imkân dahiline gir
miştir. 

Ayrıca, halen ekim yapılan yerlerde fakir, fakat 
onurlu Türk çiftçisi konunun ehemmiyetinin idraki 
içerisinde olduğunu Kontrollü Haşhaş Ekimi Yasası
na tam riayetle göstermiştir. 

Durumu Yüce Meclisin takdirlerine arz ederken, 
Hükümetin fakir Türk köylüsünün ekonomik duru
munun bir nebze düzeltilebilmesi için, yeni baştan ko
nuyu ele alarak Malatya ve civarında kontrollü haş-
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haş ekimine müsaade edilmesini bilhassa rica edi
yor, hepinize engin saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı 
ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Başbakan adına Tarım, 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ce
vabı. (6/7) 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular kısmı
nın ikinci sırasında yine Malatya Milletvekili Sayın 
Ayhan Fırat'ın; «kayısı ürününe taban fiyatı verilip 
verilmeyeceğine» ilişkin Başbakandan bir sözlü soru 
önergesi vardır. 

Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından söz
lü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

Malatya Milletvekili 

Halen 2,5 milyon civarındaki kayısı ağacının ürü
nüne kaderini bağlamış onbinlerce Malatyalının ürün
lerinin yok pahasına elden çıkmasını önlemek, onları 
aracı ve tefecinin insafına terketmemek, alınteri ve 
emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak için bü
yük oranda ihraç malı olan kayısı mahsulüne, 1984 
yılından itibaren taban fiyat verilip verilmeyeceğinin 
açıklanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayn Başkan, muhterem mil
letvekilleri; şimdi Sayın Ayhan Fırat'ın ikinci sözlü 
soru önergesine cevap teşkil edecek maruzatta bu
lunmak istiyorum. Sayın Fırat özet olarak "kayısıya 
1984 yılından itibaren taban fiyat verilip verilemeye
ceğini gündeme getirmektedir. 

Tarım ürünlerini fiyat yoluyla destekleme konu
su, Hükümetimizin genel ekonomik denge ve tarım 
ürünleri destekleme politikası içerisinde mütalaa edi
lecek bir husustur. Hükümet Programında da ifade 
ettiğimiz gibi, çiftçimizin ürettiği mahsulünün tarlada 
veya bahçede çürümemesi, elde kalmaması için ihra
catın ve pazarlamanın geliştirilmesine yönelik her tür
lü tedbiri almak, üzerinde önemle durduğumuz bir 
husustur. 

Ayrıca, tarım ürünleri destekleme politikasında; 
çiftçimizin alınterinin karşılığı olan fiyatların veril
mesi kadar, ödemelerin zamanında yapılmasını da ay
nı derecede önemli gördüğümüzü ifade etmek iste
rim. 

Sayın üyeler, kayısı genel olarak memleketimizin 
mahdut bölgelerinde yetiştirilen bir' ziraî mahsulü-
müzdür. Kesinleşmiş son istatistiklere göre üretilen 
kayısı miktarı, 1982'de 140 bin ton civarındadır. Ku
ru üretim miktarı ise 24 - 25 bin ton dolayındadır. 

Vermiş olduğum rakamlar içerisinde Malatya ili
mizin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Nitekim, 140 
bin ton dolayındaki taze üretim miktarı içerisinde Ma
latya ilimize düşen pay, 1982 yılı itibariyle 50 bin 
ton civarındadır. Bu ilimizin kuru kayısı üretimin
deki payı ise, yüzde 50 dolaylarındadır. Yukarıda 
bahsettiğim miktarların geçen yıl daha da arttığı ifa
de edilebilir. 

Nitekim, 1983 yılı Kasım ayı tahminlerine gö
re; Malatya ilinde üretilen kayısı miktarı 90 bin to
na ulaşmış, kuru üretim miktarı ise, yine aynı yıl iti
bariyle 22 bin ton dolayına çıkmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; konu Türkiye genelin
de ele alındığında, gerek iç tüketim, gerekse ihracat 
miktarlarında her geçen yıl artış müşahede edilmek
tedir. Bugün için genel anlamda ve problem teşkil 
edecek miktarlarda bir stokun sözkonusu olmadığını 
söylemek mümkündür. Üretici ve tüccar elinde bu
lunan mahsul peyderpey iç ve dış piyasaya sürülmek
te olup, ürün değer fiyatına satılabilmektedir. 

Sonuç olarak; Türkiye genelinde kayısının iç ve 
dış piyasa fiyatlarının düşük bir seviyede bulunma
ması, talebin yeterince karşılanabilmesi sebebiyle, bu
gün için kayısıya taban fiyat uygulamasını zorunlu 
görememekteyiz. Esas itibariyle, taban fiyat politika
sıyla çiftçilerimizin mahsullerinin belirli bir fiyat se
viyesinin altında piyasaya intikal etmemesini temin 
etmek anagayemizdir. Ancak, kredi ve teknik yardım 
gibi konularda üreticiye gerekli desteğin sağlanması 
hususu, kalitenin yükseltilmesi ve ihraç sahasının ar
tırılabilmesi yönlerinden düşünülmektedir. 

Yüce Heyetinize arz eder, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Fırat bir açıklamanız olacak mı?.. 

i AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet efendim. 

I BAŞKAN — Buyurun, süreniz beş dakikadır Sa
yın Fırat. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; takriben 2,5 milyon kayısı 
ağacının bulunduğu Malatya'da yıllık üretim, Sayın 
Bakanın da değindiklerinin biraz üzerinde 40 bin ton 
civarındadır. Bu ürünün yüzde 80 ile 90'ı ihraç ürü
nü olarak yurt dışına gönderilir. İhraç fiyatı seneler
den beri üç doların üzerindedir. Meclisimizin açıldığı 
gün bir dolar 254.40 lira idi, bugün 310 liradır. 

Kayısı eylül ve ekim aylarında binlerce üreticiden 
225 lira ile 250 lira arasında aracılar tarafından top
lanmıştır. O günkü dolar fiyatları ile bugünkü dolar 
fiyatları nazarı itibara alınsa üreticinin en az yüzde 
300 oranında bir kayba uğradığı görülür. 225 liradan 
alınan kayısının bugünkü ihraç fiyatı üç doların üze
rinde 1 000 lira civarındadır. Bugün aynı kayısının 
satış fiyatı 400 - 450 lira civarındadır. Kısa sürede 
225 liralık kayısı fiyatı 450 liraya çıkmıştır. 

Fakir Türk köylüsü, Malatya civarında emeğiyle, 
alınteriyle yetiştirdiği bu kayısıyı ekonomik şartların 
müsaade etmemesi neticesinde derhal satmak mecbu
riyetinde kalmaktadır ve bunu üç beş aracı toplamak
tadır. Bu aracıların yıllık kazançları milyarları bul
maktadır. 

Yüzbinlerce insanın mağdur edilmemesi için kayı
sıya taban fiyat vermek şarttır. Sayın Bakanın söy
lediği gibi, bir ürünün yeterince üretilmemesi, o ürüne 
taban fiyat verilmemesi için bir sebep olamaz. Taban 
fiyat üreticiyi korumak içlin verilen bir fiyattır. 

Sayın Başbakan Karadeniz gezisinden dönerken, 
«Üreticileri üç beş aracıya boğdurmayacağım» demiş
ti. Neden Malatya civarında yüzbinlerce kayısı üreti
cisini üç beş aracıya boğduruyorlar? Sosyal demokrat
lığın şartı bunlardan birisidir, onu tatbik etmek, fa
kir fukaranın alın terinin karşılığını vermektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de üzüme, fın
dığa, pamuğa, fıstığa taban fiyat veriliyor, kayısıya 
neden verilmiyor? En kısa sürede, 1984 yılı içlinde 
kayısıya taban fiyat verilmesini, çiftçinin ahnterinin 
karşılığını alması bakımından istiyoruz. Aksi halde, 
binlerce Türk çiftçisi sömürülmeye devam edilecektir, 
ülke ekonomisi kayba uğrayacaktır. 

Enflasyonun önlenmesinde tiki mühim faktör var
dır: Birisi, tüketimin kısılması; birisi de üretimin 
artırılmasıdır. Kayısı bir ihraç ürünüdür ve senede 
150 milyon; dolarlık bir ihraç potansiyeli vardır. 
Çiftçilere kayısılarını kestirmeyelim. Üretimi artırmak 
için taban fiyat vermek elzemdir. 

I Sayın Hükümetten tekrar rica ediyorum, konuyu 
yeni baştan gözden geçirsinler ve binlerce köylünün 
alınteri karşılığını onlara versinler, üç beş aracıya 
değil. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-

oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticile
rinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular kısmı
nın 3 numaralı sırasında, Amasya Milletvekili Arsan 
Savaş Arpacıoğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar 
üreticilerinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Arpacıoğlu burada mı?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Bakan burada mı?.. Yok. 
Sayın Bakan burada bulunamadıkları için bu sözlü 

soru ertelenmiştir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, enerji ve üretime ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

BAŞKAN —. Gündemimizin sözlü sorular kısmı
nın 4 numaralı sırasında, Erzurum Milletvekili Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, enerji ve üretime ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu burada mı?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan burada mı?.. 

Yok. 
Soru sahibi ve Bakan bulunmadığı için bu sözlü 

soru da ertelenmiştir. 
5. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yük

seköğretim Kanununun uygulanmasından doğan so
runlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi. {6/Î0) 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular kısmı
nın 5 İnci sırasında İzmir Milletvekili Sayın Mahmut 
Akkılıç'ın Yükseköğretim Kanununun uygulanmasın
dan doğan sorunlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Akkılıç?.. Buradalar. 
Cevaplandıracak bakan?.. Yok. 
Sayın Bakan burada bulunmadıkları için bu sözlü 

soru önergesi de ertelenmiştir. 
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i 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 6.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile 6.5.1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli ve 67 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu. (1126, 
1127) (S. Sayısı : 7) (Dağıtma tarihî : 1.2.1984) (1) 

BAŞKAN — Gündeımlîmıizm «Kanun Tasarı ve 
TekMfteni'ytlıe Komüısyorilardan Gelen Diğer İşliıer» kıs
mımın birimci şurasında yer allan 7 sura sayıllu kanun 
hükmünde kıaraınnaımıelleriı'n görüşülımıes'ime başlıyoruz. 

Sayın Koımisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle-
'.rinıi alsınlar. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazırlar. 
Komisyon raporumun okunup okunmaması husu

sunu oy'İarınıza sunuyorum : 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul -et

meyenler... Okunması kabul edilmemiştir efendim. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler... 
CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Halkçı Parti Gru

bu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke

sir) — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ortak bazı 
yanlarını düzenleyen kanun hükmündeki kararname
lerin yasallaştırılması sorunuyla karşı karşıya bulun
maktayız. Bu konunun iki açıdan büyük önem taşı
dığına inanıyoruz. 

Birincisi; yasama ve yürütme ilişkilerinin yeni
den değerlendirilmesine fırsat vermesi, ikincisi ise; 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ta
bi olacağı ana statü için ortak bir model geliştirme 
fırsatının ortaya çıkmasıdır. 

Değerli üyeler; aslinda gündem dışı konuşan de
ğerli arkadaşımız Canver'in büyük bir vukufla orta
ya koyduğu gibi, kanun kuvvetinde kararnamelerin 
yasallaştırılması sürecinde, Büyük Millet Meclisimi-

(1) 7 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

zin büyük bir duyarlılık göstermesi ve kendisini yü
rütmenin dışında, kendi mantığıyla, kendi kurallarıy
la çalışan ve değerlendirmeler yapan, sahiden kendi 
fonksiyonlarına sahip çıkan 'bir meclis olduğunu ka
nıtlaması için büyük bir fırsat sayılmalıdır. 

İşaret etmek isterim ki; bugün askıda bulunan, 
halen Meclisin incelemesinden geçmemiş olan 100'ün 
üstünde kararname, üzülerek ifade edelim ki, meş
rutiyet döneminin kanunu muvakkat uygulamalarını 
hatırlatmaktadır. Böyle 'bir uygulamaya Meclisimi
zin razı olmayacağını ummaktayım. 

Bugün önümüzde bulunan kanun kuvvetindeki ka
rarnameleri yasalaştırmak için vereceğimiz mesainin, 
çalışma takvimine baktığımızda, başka hiçbir tasa
rı veya teklifi görüşmeksizin Meclisimizin bir yıllık 
mesaisini ipotek altına alması gerekecektir. Bunu, 
özellikle iktidar mensubu değerli arkadaşlarıma haber 
veriyorum. Lütfen duyarlı olsunlar, bol keseden ve
rilen kararnameler parlamentenzmin sonunu getirir. 
Çünkü, şu anda, halen, 9 yıl evvelki incelemediğimiz 
kanun hükmünde kararnameler var. Olmaz böyle şey. 
O, kanunu muvakkat devriydi. Bunu aşmak zorun
dayız. 

Elbetteki başka kanunları tedvin etmek ihtiyacı 
içindeyiz. Hele iktidara yeni gelmiş olan bir parti
nin hükümeti, programı doğrultusunda yeni yasaları 
Meclisin önüne getirmek zorundadır, ama siz bu işi, 
günlük ihtiyacı karşılayacak kanun hükmünde karar
namelerle, yetki devretmekle, 'bu görevi yerine getir
miş olmazsınız. 

Hukuk bakımından son derece çetin bir açmaz 
içindeyiz. Behemehal buna çare bulacağız. Çünkü 
Anayasanın öncelik ve ivedilikle görüşülmesini ön
gördüğü kanun tasarıları, normal kanunları, kanun 
kuvvetinde kararnameler varken, nasıl görüşeceğiz? 
Onlara da ivedilik, ve öncelik damgasını vuracaksı
nız, fevkalade güç. 

Bu nedenle, kanun kuvvetinde kararnamelerin 
Meclisimiz tarafından incelenmesi ve yasalaştırılması 
konusunda bir model bulmak zorundayız. Biz bu 
modeli biliyoruz, Sayın iktidar grubu ve diğer mu
halefet partisi grubuyla konuşarak buna bir çare bu
labileceğimize inanıyoruz. Bu konuda açığız ve yar
dım etmek istiyoruz; yalnız iktidar grubunun da bu 

, konuda, yasama fonksiyonu konusunda, en az bizim 
kadar duyarlık göstermesi şartıyla, 
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Önümüzdeki konuya gelince : Kanımca gerçek
ten önümüzdeki konu, yani kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları, kanun hükmünde kararna
meyle düzenlenmeye elverişli bir konu değil; ama bu 
başka dönemde alınmış bir yetkidir. Bu aşamada, 
bu yetki kanununun Anayasaya aykırılığı da iddia 
edilemez. Ancak, o yetki kanununun süresi bitmiş
tir ve şu anda bir ay da geçmiştir. Yetki kanununun 
süresi bitmiş, şimdi kararnamelerin yasalaştırılması 
dönemindeyiz. Aslında bu yasalaştırma işinin geçmiş 
dönemde önümüze gelmesi gerekirdi, şimdi değil, ama 
geldi. Böyle olunca, hukuk bakımından şöyle bir in
celik ortaya çıkıyor. Bu kararnameleri bu Meclis ya-
salaştırdığı andan itibaren, Anayasaya aykırılık id
diası ileri sürülebilir. 

Bu nedenle, lütfen bütün arkadaşlarımızın bu ko
nu üzerinde hassas olması ve Anayasaya aykırı bir 
yasalaşmaya imkân vermemesini istirham ediyorum. 

Şimdi, kısaca önümüzdeki kanun kuvvetinde ka
rarnamelere ve Komisyon Raporuna değineceğim. 

67 numaralı ve 87 numaralı iki kararname var, 
Komisyonumuz tutmuş bunu teke indirmiş. Yani iki 
kararnameyi birleştirmiş, huzurunuza öyle, gelmiş. 
Mümkün değil, daha başlangıcından Anayasaya ay
kırı bir durumla karşı karşıyayız. 

Komisyonumuz, raporunda İçtüzüğün 36 ncı mad
desine dayanıyor; diyor ki : «Komisyonlar, kendileri
ne 'havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen 
veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler..» Ko
misyon bu icraatını şimdi okuyacağım cümleye da
yandırıyor : «... 'birbirleriyle ilgili gördüklerini bir
leştirerek görüşebilirler.» İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
böyle diyor. Doğru, ama birbirleriyle ilgili görüle
rek birleştirilebilecek olan şeyler kanun teklif ve ta
sarılarıdır. Kanun kuvvetinde kararnameler hükümet 
tasarısı değildir, kanun teklifi de değildir; binanena-
leytı Komisyon bu ikisini birleştiremez. 

Efendim, 67 numaralı Kanun Kuvvetinde Karar
nameyi esas ittihaz ederek, 87 numaralı Kararname
den de bazı alıntılar yaparak, ben bunu teke icra 
ederim diyemez, bu mümkün değil, kanun hükmün
deki kararnameleri ayrı ayrı görüşmek zorundayız. 
Aslında, daha evvel de bu durumla 1975 yılında kar
şılaşıldı, -657 sayılı Kanuna göre çıkarılan 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyi tadil eden 1897 sa
yılı Kanun görüşülürken ortaya çıktı bu durum; tek 
tek görüşmek zorundayız. 

ikinci nokta, bu kararnameleri incelerken Mec
lis ne yapabilir? Meseleye üç açıdan eğilmek zorun
dayız : 

1. Anayasaya uygun mudur? 
2. Yetki veren kanuna uygun mudur? 
3. Getirilen düzenleme isabetli midir? Buna da 

yerindelik denetimi diyoruz. 
Meclisimiz bu üç açıdan soruna bakmak zorunda

dır. Bu Üç açıdan bak'tığıımız zaman it/iraf edeİım 
ki, üç noktada da büyük sakatlıklar vardır : 

1. Anayasaya aykırılık vardır; Anayasamızın 91 
inci maddesinin 1 inci fıkrasının men ettiği konuları 
düzenlemiştir. Buna üzülerek işaret edeceğim; bu 
apaçık Anayasaya aykırı düşer, buna imkân verme
yelim. 

2. Gayet açık olarak, biraz sonra Noterlik Ka
nunuyla ilgili Kararnamede görüşeceğiz, orada bir de
ğerli üyenin işaret ettiği gibi ceza hükümleri dahi 
getirilmektedir, kanun kuvvetindeki kararname ile ce
za tayini mümkün değildir. 

3. Yetki Kanununa aykırılık vardır. Yetki Ka
nununun kapsamı belirtilmiştir. Elimizdeki raporun 
'hemen 1 inci sayfasında, 2767 sayılı Yetki Kanunu
nun hangi noktalarına dayandıklarını belirten gerek
çede aynen şöyle diyor : «... Meslek kuruluşlarının 
kuruluşlarını düzenleyen kanunlarda bu kuruluşların 
faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, mahkeme 
kararı ile görevlerine son verilmesine, kanunî zorun
luluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaştırıl
malarına, bu kuruluşlara üye olmak koşulları ile ida
rî ve malî denetimlerine ilişkin değişiklikleri kanun 
hükmünde kararnamelerle yürürlüğe koymaya yetkili 
kılınmıştır.» denilmektedir. 

Bakıyoruz kanun hükmündeki kararnamelere, bu 
kapsamın dışına taşılmış ve iptale mahkûm. Mecbu
ruz bunu düzeltmeye. Eğer biz burada düzeltmezsek, 
Anayasa Mahkemesine gitmek zorunluluğuyla karşı
laşırız. Benim istirhamım, bunları tek tek ortaya koy
duktan sonra, bu kanun hükmünde kararnamelerin 

yasalaştırılması için, Anayasa Komisyonunu da devreye 
sokarak, birbirimize yardımcı olarak bir model ge
liştirelim. Onun için bu kararnameleri Komisyon lüt
fen geri alsın. 

Üçüncü bakış açısı; düzenlemenin yerindelik açı
sından, yani maksada uygunluk açısında da isabet 
yoktur. Bir kez ağır bir vesayet rejimi getirilmekte
dir. Aslında bu tüzelkişiler, kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları, birer kamu tüzelkişileridir ve 
demokratik açıdan; literatürde bazen menfaat gru
bu, bazen baskı grubu olarak nitelenir, hangi mak
satlarla kurulacağı da Anayasada gayet net olarak be
lirlenmiştir. Bu amaca yönelik faaliyette bulunur-
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ken, elbetteki hükümetten talepte bulunacaklardır. 
Her talep aslında bir siyasal ve sosyal tercih içerdi
ğine göre, bir anlamda demokratik siyasî hayatta, 
elbetteki hükümetten talep ettikleri konular ve elde 
ettikleri menfaatler ölçüsünde politik bir konudur; 
en azından politik bir sorun haline dönüşmesi genel 
anlamda kaçınılmazdır; ama dar anlamda partizanlık 
yapma imkânlarını Anayasaya göre tamamen önle
mek gerekir, fakat bunların faaliyetleri üzerinde bu 
denli ağır bir vesayet rejimi getirilmesi, bu müesse
selerin varlık nedenlerinin ka'bul edilmemesi anlamı
na gelir. Bu kadar kuşkucu olmaya kanımca gerek 
yoktur. 

Tüzelkişilik kavramına aykırı, son derece sakıncalı 
hükümler getirilmektedir. Yani, tüzelkişimin kendi karar 
organları tarafından alınmış olan kararlar, ancak yine 
o kararı alan organ veya onun yerine kaim olan 
organ tarafından değiştirilebilir. Oysa, getirilen hüküm
lerde öylesine sakat yönler var ki, otomatikman bazı 
kararlar hükümsüz sayılmaktadır. 

Sonra, hukuk edebiyatıma şaheser bir müessese 
hediye edilmektedir. Bu müessesenin adını söyleyerek 
yetineceğim, fazla izahat vermek istemiyorum: «Ken-
di kendini görevden uzaklaştırma» böyle bir müesse
seyi hiç duydunuz mu sayın üyeler?.. 18 inci mad
denin 9 uncu fıkrasını okuyorum: «Oda meclisleri 
•ise, üye •tamsayısının yarısından fazlasının yazılı talebi 
ve yine üye tamsayısının üçte ikisinin bu talep üzerine 
vereceği kararla kendi kendini görevden uzaklaştırır.» 

İnsafınıza sığınıyorum sayın üyeler, böyle müesse
seler getirilemez, kanun kuvvetinde kararnameyle hele 
hiç getirilemez. Kendi kendini görevden uzaklaştırma 
müessesesi olur mu, hangi idare hukukunda var bu? 
Belki fesih akla gelir, ama böyle bir durum burada 
söz konusu değil. 

Bunun gibi daha birçok sakat hükümler var. Ana
yasamızın 91 inci maddesinin 1 inci fıkrası açıkça, 
şu konulatda kanun kuvvetinde kararname çıkara
mazsınız demesine rağmen açıkça Komisyon, raporun
da ve kararnamelerin gerekçelerinde, temel hak ve 
hürriyetleri düzenleyen 4 üncü bölümdeki maddelere 
atıf yapıyor; üstelik o maddelerde hiç geçmeyen bazı 
konuları düzenleme kapsamına alıyor. Bu mümkün 
değil arkadaşlarım. 

Çok basit bir örnek vereyim, bir tek örnek ve
reyim: Anayasada yer alan yasaklama hükümleri 
tekrarlandıktan sonra devam ediyor, diyor ki: «Mil
letvekili ve mahallî idarelerle mahalle muhtarlıkları 
ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde herhangi bir adayı 

veya grubu destekleyemezler.» Böyle bir ifade getir
mek için yasa çıkarmanız lazım, kanun kuvvetinde 
kararname değil. Anayasada böyle bir ifade yok. He
le hele grup ne demekse, «grubu destekleyemezler» de
niyor. Ama, birşey söylemek istiyor o. İstiyor, ama 
kanun kuvvetinde kararnameyle bu istekleri düzen-
leyemezseniz, böyle müphem müesseseler de getire
mezsiniz. 

Saygıdeğer üyeler, aslında kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşları üzerine ağır bir vesayet 
rejiminin getirilmesi bir bakıma, devlet denetimiyle 
hükümet denetimi kavramlarının birbirine karıştırıl
masından da kaynaklandığını sanıyorum. Anayasanın 
135 inci maddesinin beşinci fıkrasına baktığımız za
man, bu müesseselerin devletin idarî ve malî denetimi
ne tabî olduğunu görürüz. Herhalde bundan kasıt, ba
kanın siyasî tasarrufları ile harekete getirilen bir 
hiyerarşik denetim değil. Bu, fevkalade vahim olur. 
Yani, yağmurdan kaçarken doluya tutulabiliriz. Par
tizanlığı önleyelim derken, siyasî karar makamlarını 
bu denli ağır bir denetim altına sokmayalım. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, üç dakikanız kaldı. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Teşekkürler Sa

yın Başkan. 

Büyük bir hata işleyebilir ve korktuğumuz tersine 
tezahür edebilir. Bakınız, öylesine ifadeler var ki 
18 inci maddenin üçüncü fıkrasında; «Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Ziraat 
Odaları ile Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının karar 
ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Ziraat Odaları 
ve Ziraat Odaları Birliğinin görevli uzuvları tarafın
dan uyulması zorunludur.» Ne demekse tasarruflar? 
Böyle ifade olmaz. Ne ise söylemek istediği onu 
söyleyeceksiniz. Yani nesine uyacak?.. Karar ve iş
lemleri hakkındaki tasarruflara uymak zorunluğu ne 
demek?.. Böyle ifade olmaz. 

«Bakanlık tasarruflarını kanunî bir sebep olmak
sızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme 
niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun zorunlu 
kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine 
getirmeyen (Bu son okuduğum cümle anlamlı, hu
kukî; öbürleri değil) Oda ve Birlik uzuvları hakkında 
da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.» Yani 
savcılık dava açacak, Asliye Hukuk Mahkemesince 
bunlar işten alınacak, görevden alınacak uzuvların 
görevlerine son verilecek... 

Şimdi bu idarî denetim ne ise onu söyleyelim. İdarî 
vesayet denetimi; ya bazı işlemleri üzerine bakanlığın 
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itiraz yetkisi olabilir veya bazı kararlarını bakanlık 
onaylar. Ne bileyim; vesayet denetimi dört veya beş 
çeşit olur. Hangisidir bunlar?.. Bu tür düzenlemelerle 
bir model yaratamayız. 

Saygıdeğer üyeler, sözümü bağlıyorum. Bir fırsat 
elimizdedir. Bu fırsat özellikle önemlidir; çünkü bir 
başka kanun hükmünde kararnamenin tasdiki öncelik 
alsaydı, belki bu kadar dikkati çekmezdi. Faka!. 
dikkat edeceksiniz, bundan sonra gelecek olan bütün 
kanun hükmündeki kararnameler, özellikle kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ilgilendiren ka
nun hükmündeki kararnameler hep prototip; aynı 
model geliyor. Aynı model, aynı laflar var. Çünkü 
endişe şuradan: 

Anayasa bir düzenleme yapmış, Anayasal düzen
lemenin ortaya çıkarttığı müeyyide hudutları içeri
sinde bir intibak söz konusu. O telaşla hazırlanmış 
bunlar. Aslında geliştirici değil; yani bu meslek 
müesseselerini, kuruluşlarını geliştirici değil. Bir ace
leyle mecburen çıkarılmış. Şimdi bize bunları geliştir
mek düşüyor ve bir model yaratmak zorundayız, 
'kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için. 
Yazık olacaktır bu modeli benimsersek. 

istirhamım; Komisyon anlayış göstersin, bu Ka
nun kuvvetinde kararname tekliflerini geri alsın, yeni
den incelesin. Çünkü bu haliyle yasalaşması mümkün 
değildir. Birleştirilmiştir; birleştirilemez. Anayasaya 
aykırı hükümler vardır. Son derece güçtür; Genel Ku
rulun performansı göz önünde tutulduğunda bunları 
çok ıkısa sürede burada telafi etmek de müşkül olabi
lir. Geliniz, sağduyu yoluna ve Komisyonun anlayış 
göstermesine büyük ölçüde bağlı kalarak, bu modeli 
hep birlikte yaratalım. Aksi halde hukuk, kendisini 
tanımak istemeyenleri çok güzel intibaha davet eder. 

Hepinizi saygıla selamlarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. 

Başka söz almak isteyen olmadığına göre, tasarı
nın tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul (etmeyenler... Tekrar oylarınıza 
sunacağım. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Olmaz efendim, önce saydınız, o rakamı tefhim 
ediniz. 

BAŞKAN — Efendim bir tereddüt hâsıl olmuştur. 
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MEHMET TURAN B A YEZİT (Kahtamanma-
raş) — Bunun tereddüdü var mı? Sayın Başkan? Dı
şarıdan geliyorlar. O zaman sonuna kadar takip ede
lim lütfen... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; kâtip üyeler saydılar; 
fakat tereddüt hâsıl olmuştur. Tereddüt hâsıl olduğu 
zaman Başkan yeniden sayım yaptırabilir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Tasarının maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan; 
çift el 'kaldırılıyor, acaba vekâleti var mı?.. 

BAŞKAN — Soruyoruz efendim; vekâletiniz var 
değil mi?.. 

DEVLET BAKANI SU'Dt NEŞ'E TÜREL (Antal
ya) — Var efendim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — İçtüzüğe göre yazı olması lazım. 

DEVLET BAKANI SUDİ NEŞ'E TÜREL (Antal
ya) — Var efendim, yazılı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kabul etmeyenler... Efendim maddelere geçilmesi 

kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

15.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli 67 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kararnamenin Bazı 
Hükümleri ile 6964 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 6.9.1983 Tarihli 87 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde l. — Ziraat Odaları, bu Kanunda yazılı 
esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, tarım sektö
rünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak geliş
mesine ve Devletin tarımsal plan ve programlarının 
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müş
terek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, tarımda iş, meslek disiplin ve ahlakî 
ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk 
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kıl
mak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kuru
mu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Tu
tum, buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Hukukun üs
tünlüğüne olan saygımız ister istemez, sonucu ne 
olursa olsun, uyarı görevimizi sonuna kadar yap
maktan bizi alıkoyamıyor; dolayısıyla ben yine de 
uyarı görevimi yerine getirmek istiyor ve diyorum ki; 

Madde Tin içeriğinde bir şey yok; ama kanunun 
başlığı 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 87 sayılı Kanun Hükmünde Kararname» demek 
suretiyle iki kararnameyi birleştirmekte ve kanun 
•tasarısı haline getirmektedir. 

Bu, sanıyorum ki, daha baştan itibaren kanunu 
sakatlayan ve Anayasaya aykırı düşüren bir husustur. 

Yeniden Komisyona sesleniyor ve bu; kendi ifade
lerine göre «tasarı» yi, benim ifademe göre Kanun 
Hükmünde Kararnameleri geri almasını istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim' Sayın Tutum. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 

Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye bir fıkra eklenmiştir. 

Ziraat Odalarının kuruluş ve çalışma sahaları kaza 
sınırlarıdır. Ancak bu sınırlar Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği idare heyetinin gerekçeli kararı ile odası 
kurulmamış ondörtten daha az muhtarlık çevresi olan 
kazanın, en yakın kaza ziraat odası ile birleştirilerek 
genişletilebıilir. 

Ziraat Odaları kuruluş amaçları ve kanunda belir
tilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendile
rine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle 
ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü 
düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî parti
ler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; 
siyasî partilere maddî yardım yapamazlar, onlardan 
maddî yardım alamazlar; onlarla siyasî ilişki ve 
işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî 

idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri 
seçimlerinde herhangi bir adayı veya grubu destekleye
mezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka,bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının! (c) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

c) Tüzelkişiliğe sahip olmasa da, Devlete, katma 
ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner 
sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadî 
teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 6 nci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu uzuvlara seçileceklerde aranacak nitelikler 
nizamnamede igösterilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ziraat Odası Umumî Heyeti ve görevleri 
Madde 7. — Ziraat Odası Umumî Heyeti seç im 

çevrelerinden gelen delegelerden oluşur. 

Oda Umumî Heyeti için yapılacak seçimlerde 
her köy, kasaba ve şehirlerde ise her mahalle muhtar
lığı birer seçim çevresi sayılır. 

Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde 
kayıtlı oda aslî üyesi hakikî şahıslarla 4 üncü mad
denin birinci, fıkrasının (b) bendinde yazılı hükmî 
şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir Aralık 
ayı içerisinde kendi aralarından gizli oyla seçilir. 

Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze 
kadar olan seçim çevrelerinde bir asıl, bir yedek, 
beşyüzden! yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye 
için bir asıl, bir yedektir. 
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Seçilecek delegelerde aranılacak nitelikler ve seçim 
usulleri nizamnamede gösterilir. 

Oda Umumî Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü 
fıkrada yazılı seçimi izleyen Şubat ayı içinde toplanır. 
Umumî Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik İdare Heye
tinin kararı yahut Umumî Heyet Üyelerinden üçte biri
nin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Toplantılara tarımla ilgili teşkilat temsilcileri de davet 
edilir. Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme 
hakları yoktur. 

Oda Umumî Heyeti, delege tamsayısının çoğun
luğu ile oturuma geçer. 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Umumî Heyet 
ertesi günü tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk 
aranmaz, toplantıya iştirak ©den delegelerle görüşme
lere başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. 

Çalışma raporunu incelemek, Oda Meclis ve Oda 
İdare Heyetinin ibra edilip edilmemesi konusunu 
karara bağlamak, kesinhesapları kabul veya reddet
mek, tdare Heyetinin ve Oda Meclisinin, teklif 
edeceği bütçe ile çalışma programını aynen veya 
değiştirerek kabul etmek, Oda Meclisini teşkil edecek 
aslî ve yedek üyeleri seçmek, Oda Meclisi ve idare 
Heyetinin tekliflerini karara bağlamak, bu Kanuna 
uygun gerekli karar ve tedbirleri almak, Oda Umumî 
Heyetinin görevleridir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi oturuyorum: 
MADDE 6. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi

raat Odaları Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Umumî heyetleri toplantıya çağrı ve uzuv seçim
lerinin yapılması 

ıMadde 8. — Umumî heyetlerin toplantıya çağ
rılmasında ve uzuv seçimlerinin yapılmasında aşağı
daki esaslar uygulanır. 

a) Umumî heyetleri toplantıya çağrı : 
Ziraat Odası Umumî Heyeti, Vilayet Kongresi 

ve Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantıla
rına iştirak edecek 'delege ve temsilcilere, yetkili he
yetlerce, toplantıdan en geç onbeş gün önce çağrı 
yapılır. 

İadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mek
tubunda, toplantının yeri, tarihi, saati ile gündemi 
belirtilir, 
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b) Uvuz seçimlerinin yapılması: 
Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin uzuv 

seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tas-
nis esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır. 

Seçim yapılacak Ziraat Odası, Vilayet Kongresi 
ve Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantıların
dan en az onbeş gün önce, seçime Ikatılacak delege 
ve temsilcileri belirleyen listeler, üç nüsha olarak :o 
yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edi
lir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan 
yerlerde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca be
lirlenir. Toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile ço
ğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı
ya ilişkin hususlar da yazıda ibelirtilir. Ziraat Odası 
Umumî Heyeti ile Vilayet Kongresi gündemlerinde 
yer alan konular görüşülerek seçimler aynı gün için
de sonuçlandırılır. Ziraat Odası Umumî Heyetince 
seçimle belirlenen Oda Meclisi üyeleri, aynı -gün 
gizli oy ve yargı gözetimi altında Oda İdare Heyeti 
üyelerini seçerler. Ziraat Odaları Birliği Umumî He
yet toplantısının tarihi, gündeminde yer alan diğer 
konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin 
bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanma
sını ve seçimlerin müteakip pazar günü 9.00 ile 17.00 
saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde dü
zenlenmesi zorunludur. 

Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de ge
tirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlat
tırdıktan sonra seçime katılacak 'delege veya temsil
cileri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen 
diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantı
ya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden yedi gün 
önce adalet daireleri ile Oda veya Birlikte ilan ye
rine asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim 
taraf ıhdan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin 
diğer hususlar, hâkim tarafından onaylanarak ilgili 
Ziraat Odası veya Ziraat Odaları Birliğine gönderi
lir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan dele
geler veya temsilciler arasından bir başkan ile iki 
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şe
kilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık 
kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye baş
kanlık eder. 
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Seçim sandık kurulu, seçimlerin ıkanunun öngör
düğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların 
tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tas
nif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Binden fazla delege veya temsilcisi bulunan Oda
lar ve Birlik için, sandıklarda oy kullanacakların 
sayısı, her sandık için bin kişiden fazla1 olmamak 
üzere görevli hâkim tarafından tespit edilir. Sandık
lar numaralandırılır ve her sandık için ayrı bir ku
rul oluşturulur. Hâkim tarafından belirlenen sayının 
dörtte birine kadar olan üye fazlalığı sandık sayısın
da nazara alınmaz.; Bir sandığın ihtiyaca yetmeyece
ği durumlarda, aynı numara altında iki sandık kulla
nılabilir. Bu taktirde her iki sandığa aynı sandık ku
rulu nezaret eder. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe se
çim 'kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yer
ler hâkim tarafından belirlenir. 

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullana
maz. Oylar, oy verenin kimliğinin Ziraat Odası, 
Ziraat Odaları Birliği veya bir resmî kuruluşça ve
rilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin 
karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 
Oylar, değişik şekilde düzenlenen oy pusulalarının, 
üzerinde ilçe Seçim Kurulu mühürü bulunan ve 
oy verme sırasında sandık Ikurulu başkanı tarafın
dan her seçim için ayrı ayrı verilecek zarflara konul
ması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara 
konulan oylar geçersizdir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanak
la tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üye
leri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulun
ması halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleşti
rilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asıl
mak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kul
lanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği 
ile 'birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim 
kurulu başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafın
dan aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağla
nır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirzların karara bağ
lamasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hüküm
lere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Ziraat 
Odası ile Ziraat Odaları Birliğine bildirir. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir 
usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği taikdirde, süresi bir 
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aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçi
min yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili Oda 
veya Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen gün
de yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu mad
de ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun 
olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim san
dık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun»da 
belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve di
ğer seçim giderleri, Ziraat Odaları Birliği ve ilgili 
Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üye
lerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde 
yürütülmesi amacıyla hâkirriin ve sandık kurulunun al
dığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre 
bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen Var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..7 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi

raat Odaları Birliği Kanununun 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Umumî Heyetteki üye sayısı ne olursa olsun Oda 
Meclisi üye sayısı yirmi'biri geçemez. Aynı sayıda 
yedek üye seçilir. 

Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasından 
bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter üye se
çer. 

Oda Meclis Başkanları ve vekilleri ile sekreter üye
ler, Oda İdare Heyeti üyeliğine seçilemezler,-

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi

raat Odaları Birliği Kanununun 11 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ziraat Odası İdare Heyeti, Oda Meclisinin iki 
yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği yedi üyeden 
oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi

raat Odaları Birliği Kanununun 17 nci maddesinin 
.birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İki yılda bir Mart ayında her il sınırı içindeki 
Ziraat Odaları Meclisinden beşer, İdare Heyetlerin
den de ikişer temsilci 11 Merkezinde kongre halinde 
toplanır^ Toplantıyı 11 Merkezi Ziraat Odası düzen
ler. İl Merkez Ziraat Odası olmayan yerlerde bu dü
zenlemeyi Birliğin vazifeli kılacağı o ildeki bir Ziraat 
Odası yapar. Bu kongreye o il dahilinde tarımla il
gili teşkilat ve müesseselerin temsilcileri davet olu
nur. Ancak bu temsilcilerin, seçme, seçilme ve oy 
hakları yoktur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi

raat Odaları Birliği Kanununun 18 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Uzuvların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine 
son verilmesi 

Madde 18. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin üçün
cü fıkrası ile 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında be
lirtilen yasaklara uymayan Ziraat Odaları ile Ziraat 
Odaları Birliğinin sorumlu uzuvlarının görevlerine son 
verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet 
Bakanlığının; Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı
nın teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği 
uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının 
açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahke
mesince karar verilir. Yargılama, basit usule göre ya
pılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen uzuvların yerine en geç bir 
ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin 
süresini tamamlarlar. 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının bu Ka
nun uyarınca Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliği 
uzuvlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarrufları
na Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin görevli 
uzuvları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık ta
sarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın yerine getir
meyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir 
karar veren veya Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri 
Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda 
ve Birlik uzuvları hakkında da yukarıdaki fıkralar hü
kümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen uzuv üyelerinin Kanunda 
yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu uzuvların yuka

rıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine ne
den olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
nun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi ba
kımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ma
hallin en büyük mülkiye amiri, Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliğinin seçimle gelen uzuvlarını geçici 
olarak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile bir
likte üç gün içinde birinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma ka
rarının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün için
de verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde ikinci fıkra hü
kümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hü
kümleri Umumî Heyet ve Vilayet Kongresi hakkında 
uygulanmaz. 

Oda İdare Heyetlerinin çalışmalarını meslekî ahlak 
ve ülkenin genel menfaatleri ile uygun olarak yürüt
memesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kul
lanması hallerinde Oda Meclisleri tarafından görevle
rine son verilip yerlerine yenileri seçilir. Yeni İdare 
Heyetleri görevlerine son verilenlerin sürelerini ta
mamlar. 

Oda Meclisleri ise, üye tam sayısının yarısından 
fazlasının yazılı talebi ve yine üye tam sayısının üçte 
ikisinin bu talep üzerine vereceği kararla kendi kendini 
görevden uzaklaştırır. 

Oda İdare Heyetlerinin görevlerine Oda Meclisleri 
tarafından son verilmesini gerektiren fiillerde bulunan, 
ayrıca Oda Umumî Heyet ve 'Birlik kararlarına uyma
yan Oda Meclislerinin görevlerine de Oda Umumî He
yeti veya Birlik İdare Heyeti kararıyla son verilir. Bu 
hallerde Oda Meclisi Birlik İdare Heyeti tarafından 
yeniden oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan yeni Oda 
Meclisi eskisinin süresini tamamlar. Yeni Oda Meclisi 
oluşturuluncaya kadar bu Kanunda ve nizamnamede 
gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından belirtilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen?. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke

sir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; tümü üzerinde 
yaptığım konuşmada kanunun 18 inci, bizim bura-
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da'ki raporda 10 uncu madde vesilesiyle değindiğim 
noktalara tekrar değineceğim. 

öyle anlaşılmaktadır 'ki, hukuk yönünden işaret 
ettiğimiz sakatlıklara karşı Komisyonumuz herhangi 
bir mütalaa beyan etmediğine göre, bu sakatlıkları 
bir 'başka plâtformda yine ileri sürmek mecburiyetin
de kalacağız. Bununla birlikte, yine benim hukuk 
sistemi açısından sakıncalı gördüğüm bir-iki nokta
ya daha değinerek hu madde vesilesiyle sözlerimii bi
tirmek istiyorum. 

Efendim, benim dikkatimi çeken bu maddede; 
«Bu Kanunun 2 nci 'maddesinin üçüncü fıkrasıyla 
23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ya- | 
saklara uymayan...» 

«Bu Kanunun» 'dediği, bu halen incelediğimiz ka
nun, yoksa Ziraat Odalarının Kuruluş Kanunu de
ğil. Şu anda incelemekte olduğumuz. M 

«... yasaklara uymayan Ziraat Odaları ile Ziraat 
Odaları 'Birliğiriin sorumlu uzuvlarının görevlerine 
son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine 
Adalet Bakanlığının; Tarım Orman ve Koy İşleri 
Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğ
ruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet 
Savcılığının aşacağı dava üzerine o yerdeki Asliye 
Hukuk Mahkemesince karar «verilir.» 

Çok değerli arkadaşlar; içimizde bir hayli hukuk- I 
çu var. Aslında ben bunun değerli iktidar grubunun 
hukukçuları tarafından getirilmesini beklerdim. 

Herhangi bir bakanlık, herhangi bir makam, Ada- I 
İet Bakanlığına savcılık nezdinde dava açması için I 
"teklifte bulunamaz. Olmaz öyle şey. Ne olur?. Belki 
ihıbar olur; ama kanuna bu konulmaz. Eğer idarî ve- I 
ya malî denetim sırasında bakanlık müfettişleri bir I 
usulsüzlük 'bulmuşlarsa rapora bağlarlar; idlava açıl- I 
masını gerektirir nitelikteyse dosyaya intikal eder; I 
ama teklif diye kanuna yazılmaz. Bunu yol yaptığı- I 
nız zaman Adalet (Bakanlığını gereksiz bir baskı altı- I 
nar almış olursunuz ki, bu da bizim hukuk sistemimiz- I 
de yeri olmayan bir uygulamadır., I 

Siz de fark etmişsinizdir ki, bu kanun maddeleri I 
hukuk tekniğine uygun yazılmış. 'Hele biraz evvel oku- I 
nan 8 inci madde 19 paragraftan oluşuyor. Hani bu- I 
nu okuyanlar ileride ne diyecekler çok merak ediyo- I 
rum; 'birbuçuk sayfalık madde yazılmış. Bu nasıl I 
hukuk tedvini?. Bu nasıl bir hukuk geliştirme tekni- I 
ğidir?. Bu 18 inci maddeyi de okurken bir hayli fık- I 
raları ancak not ederseniz 'bula'bil'irsiniz. I 

18 inci maddeden okuyorum : «Görevlerine son I 
verilen uzuv üyelerinin kanunda yazılı ceza sorum- | 

lulukları saklıdır. Bu uzuvların yukarıdaki fıkra ge
reğince görevlerine son verilmesine neden olan ta
sarrufları hükümsüzdür.» 

Tabiî, böyle bir kural koyarsanız, kanuna da ge
çerse, kanun bağlayıcı bir hukukî tasarruf olur; bu
na da herkes riayet eder. Buna bir diyeceğim yok; 
ama hukuku zorlamış olursunuz. 

Tüzelkişiliğin tanımında en önemli nokta, tüzelkişi 
organlarının aldığı karaları, eğer idarî vesayet mü
essesesi devrede değilse, yine tüzelkişinin kendisinin 
ortadan kaldırmasıdır. Yani bir kararın hükümsüz
lüğüne, hukuk açısından eğer söz konusuysa, ancak 
yargı organları karar verebilir; hükümsüzdür der. 
Doğrudan doğruya kanundan doğan bir hükümsüz
lük hali fevkalâde istisnaî, hale burada yeri olmama
sı gereken bir hükümdür. 

Nasıl hükümsüz sayacaksınız?. Hukukta usul pa
ralelliği ilkesi vardır. Bir karar ne şekilde hangi origan 
tarafından alınmışsa, idarî vesayet ve hiyerarşik dene
tim dışında, o hariç, yine aynı usulle ortadan kaldı
rılır. Ne demek hükümsüzlük hali?... 

>Bir başka fıkrayı okuyorum : «Odla İdare Heyet
lerinin, çalışmalarını meslekî ahlak ve ülkenin genel 
menfaatleri ile uygun olarak yürütülmemesi...» Şimdi, 
hukukta belli bir tasarrufun bir dayanağı olması la
zım. Eğer oda meclisleri tarafından oda idare heyeti
nin görevine son verilecekse, böyle bir gerekçeye da
yanamaz. 

«... ve ülkenin genel menfaatleri ile uygun ola
rak...» Bu bir genel ilke olabilir; ama bunun somut 
bir nedeni olacak. Bakın zaten fıkranın hemen altın
da «Mevzuata uymamak» diyor; bu doğru. Mevzuata 
uymuyorsa alır. 

«Görevlerini kötüye kullanması...» Görevlerini 
kötüye kullanmasının ne anlama geldiği hukukta 
belli de, burada ne olduğu pek belli değil. Burada 
240'ı mı kastediyor, orası belli değil. Devlet memuru 
addediliyorsa belki olabilir; ama onun dışında «...ül
kenin genel menfaatleri ile uygun olarak yürütmeme-. 
si...» Bunu kim takdir edecek? Bir üst oda meclisi. 
Bunu, demeye gerek yok. Ülkenin genel menfaatine 
uygun, olarak işleri yürütmüyorsunuz demek, hukukî 
bir ifade değil; böyle ifade olmaz. Organların çalış
ması birtakım mevzuat hükümlerine göre yürütülür, 
çalışması bu çerçevede olur. Siz bu çerçeveyi tespit 
etmişseniz, artık bunun dışında birtakım sözcükleri 
veya ibareleri kullanmanıza gerek yok; ama bu orta
lığı karıştırır. 
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Tabiî kendi kendini görevden uzaklaştırma mües
sesesini anlayışlarınıza terk ediyorum; ancak bir kü
çük noktaya daha değinip sözümü bitireceğim. 

Son fıkrada «Oda tdare Heyetlerinin görevlerine 
Oda Meclisleri tarafından son verilmesini gerektiren 
fiillerde bulunan...» diye devam ediyor. Aslında bu 
fiillerin ne olduğu açık seçik belli değil, daima atıfta 
bulunması lazım; kendinden önce son verilmesini ge
rektiren filan maddelerde öngörülen fiilleri işleyen, 
fiilleri yapan filan demesi lazım ki, bunu uygulaya
cak kimse de, nedir bu oda meclisleri tarafından son 
verilmesini gerektiren fiiller, bilsin. Eğer öyle açıkta 
bırakırsanız, demin söylediğim gibi, ülkenin genel 
menfaatleri gibi bir deyime hâkim tarafından somut 
bir içerik kazandırma külfetiyle karşı karşıya bırakır
sınız. 

Asıl son cümlede, «Yeni Oda Meclisi oluşturu'.un-
caya kadar bu Kanunda ve nizamnamede gösterilen 
görevlerin ne şekilde yapılacağı Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığı tarafından belirtilir» denilmekte. 
Eğer bu bir kamu hizmetiyse, zaten kamu yararı göz 
önünde tutulduğu için, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu denmiş. Bu faaliyetlerde kamu hiz
meti unsuru var. Bunun da nasıl yerine getirileceğini 
bakan belirlemez herhalde, bunu kanunda yazması 
lazım. Bu gibi hallerde bu faaiyetler nasıl yürütüle
cek, kimin tarafından yürütülecek, kim deruhte ede
cek, bunu kanunun göstermesi gerekir, yoksa Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığı değil. Eğer bu derece 
ileri gidiliyorsa, bunu Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanlığının bir dairesi haline getirin olsun bitsin; kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu niye diyoruz?.. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
10 uncu madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan; usul 
hakkında bir ricada bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim, lüt
fen?.. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Komisyonun faali
yeti hakkında Sayın Başkan; bir tümle ile arz edebi
lir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Buradan arz ede

yim efendim. 
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BAŞKAN — Çok kısaysa oradan söyleyebilirsi
niz. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkanım; 
izin verirseniz komisyonların Genel Kuruldaki faa
liyetlerini ben artık anlamaktan aciz bir duruma düş
tüm. Baştan beri önümüzdeki tasarının gayet önemli 
noktalarına temas ettik. Bildiğim kadarıyla Meclis 
içtüzüğüne göre, komisyon istediği her zaman söz ala
bilir. Acaba Komisyonumuzun bütün bu noktalarda 
söyleyecek hiçbir şeyi yok mudur da, söz alıp bir açık
lamada bulunmamaktadır? Burada oylama yapılırken 
çok müşkül durumda kalıyoruz. Teknik mevzulardır 
bunlar. Acaba bir açıklama yapmak ihtiyacını duy
mazlar mı Komisyon veya Hükümet, yoksa tasarıya 
sahip mi çıkmamaktadırlar?.. 

Açıklanmasını istirham ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TARIM, ORMAN VE KÖYIŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANİ AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz; buyurun. 

TARIM, ORMAN VE KÖYIŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Zi
raat Odaları ve Odalar Birliğinin 2 tane kanun hük
münde kararnamesinin birleştirilmesiyle ilgili hazır
lanan kanun tasarısı Komisyonumuzda uzun uzun 
görüşüldü. 

Öncelikle 1983 yılının Mayıs ayından beri uygu
lanmakta olan 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
ve 7 nci ayda yeniden değişiklik görmek suretiyle 
bazı eksiklikleri doldurularak yeniden hazırlanmış 
olan 87 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ha
len bu tarihe kadar uygulanmaktadır. 

'Biz Komisyonumuzda çalışırken, bütün üyeleri
mizin de iştirakiyle bu iki kararnamenin, ayrı ayrı 
kanun tasarısından kanuna dönüşmesi şeklinde değil 
de, içice girmişlik halini birleştirmek: suretiyle uy
gulamada kolaylık sağlamak ve aydınlık yaratmak 
için birleştirmeye hep Ibirlikte karar verdik. Ziraat 
Odaları Birliğinin bu yasası kanunlaşırken, Ziraat 
Odaları Birliğinin Genel Başkanı, Hukuk Müşaviri 
ve yetkilileri de Komisyonumuzda misafir olarak bu
lundular. Hükümet kanadı da vardı tabiatiyle. 

Biz çalışmalarımız sırasında Ziraat Odalarına bir 
kişili'k vermek, daha aktif çalışmalarını sağlamak ve 
mevzuat kargaşasını ortadan kaldırıp tek metin ha
line dönüştürmek için bu şekilde birleştirme kararını 
verdik ve bu, sayın Tutum'un biraz evvel okuduğu 
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gibi, de, mevzuata tamamen uygun. Zira «birbirine 
yakın olan tasarılar birleştirilebilir» hükmüne de uy
gundur. 

Şimdi burada sayın sözcüler birtakım değişik dü
şünceler içinde Ziraat Odaları Birliğinin bu çalışma
larındaki eleştirilere geçtiler Tarım Orman. ve Köy 
İşleri Bakanlığının idarî ve malî bir kontrol hakkını 
Sayın Tutum siyasî bir baskı olarak değerlendirdi. 
Kanunun ne metninde, ne de muhtevasında hiç bir 
surette Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının bir 
siyasî baskı unsuru olduğuna dair en küçük bir işa
ret yok. Yalnız malî ve idarî yönden denetleme hak
kı var. 'Mesela, bu Odalar Birliği veya oda, dış ülke
lerde sergi açmak hakkına sahip veya oradaki bir
takım toplantılara katılmakla görevli. Ancak, bunla
rın kendi verdikleri yetkilerin, Hükümet kanadında 
birtakım sakıncaları olup olmadığının da elbette bi
linmesi lazım. Diğer taraftan malî ve idarî yönden 
zaman zaman çıkabilecek kusurlar ve eksikliklere de 
müdahale etmesi en tabiî bir hakkı. 

Bu maksatla, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığının hak ve yetkisi yalnız idarî ve malî yönden 
'bir kontroldür. Ayrıca, kendisi de bir cezaî sisteme 
gitmemekte, gene mahallin cumhuriyet savcılığına 
ihbar etmektedir. Hiçbir surette adlî bir baskı (Ada
let Bakanlığının) veyahut idarî bir baskı (Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanlığının) söz konusu değil
dir. Kararı verecek, savcılığın talebi üzerine mahal
lin hâkimidir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Altıntaş, teşekkür ederim. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Dördüncü maddenin birinci fıkra
sının (a) bendine göre Odalara kayıtlı olanlardan 
tahsil edilecek yıllık aidat miktarlarına göre üye
ler beş dereceye ayrılır. Derecelerinin belirlenmesinde 
üyenin herhangi bir masraf indirimine yer verilmeyen 
gelirini ifade eden, yıllık gayri safî çiftçilik geliri dik
kate alınır. 

a) 3 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi 
çiftçilik geliri olanlar birinci derece, 

b) 1 500 000 ila 3 000 000 liraya kadar gayrisafi 
çiftçilik geliri olanlar (1 500 000 lira dahil) ikinci de
rece, 

c) 600 000 ila 1 500 000 liraya kadar gayrisafi 
çiftçilik geliri olanlar (600 000 lira dahil) üçüncü de
rece, 
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ç) 300 000 ila 600 000 liraya kadar gayrisafi 
çiftçilik geliri olanlar (300 000 lira dahil) dördüncü 
derece, 

d) 300 000 liradan az gayri safi çiftçilik geliri 
olanlar beşinci derece, 

Çiftçi sayılırlar. 
Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat miktarı, 

birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci derece 
çiftçiler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için 
binde üç, dördüncü derece çiftçiler için binde iki, 
beşinci derece çiftçiler için binde bir nispetine göre 
hesaplanır. 

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) 
bentlerine göre Odalara kaydedilen üyeler ise yıllık 
gayrisafi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrılır. 

a) 9 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çift
çilik geliri olanlar birinci derece, 

b) 3 000 000 ila 9 000 000 liraya kadar gayri
safi çiftçilik geliri olanlar (3 000 000 lira dahil) ikinci 
derece, 

c) 3 000 000 liradan aşağı gayrisafi çiftçilik ge
liri olanlar üçüncü derece, çiftçi sayılırlar. 

•Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarı da, birinci 
derece çiftçiler için binde yedi, ikinci derece çiftçiler 
için binde altı, üçüncü derece çiftçiler için 'binde beş 
nispetine göre hesaplanır. 

Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücretleri; 
birinci derece çiftçilerden 1 000 lira, ikinci derece 
çiftçilerden 500 lira, üçüncü derece çiftçilerden 200 
lira, dördüncü derece çiftçilerden 100 lira ve beçinci 
derece çiftçilerden 50 liradır. 

Yukarıdaki esaslara göre tespit edilecek yıllık 
aidat miktarları ellibin liradan çok, ikiyüzelli liradan 
az olamaz. Ancak, bu miktarlar Bakanlar Kurulu 
Kararıyla üç katına kadar artırılabilir. 

Resen yapılacak kaytlarını ve tespit olunaca'k de
recelerini durumlarına uygun bulmayanlar nizam
namede tespit edilecek usuller dairesinde Oda Mec
lisine itiraz edebilirler. 

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimselerle işlet
me ve kuruluşlara, içinde bulunan yıl hariç olmak 
üzere, geçmiş üç yıldan önceki yıllar için aidat ta
hakkuk ettirilemez. 

Tahakkuk yılını takip eden yılın başından itiba
ren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücretleri ve 
yıllık aidatlar zaman aşımına uğrar. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ilişkin 
usuller nizamnamede belirtilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. 'Buyurun efendim. 
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MEHMET NURİ Ü2EL (Eskişehir) — Bir dü
zeltme yapabilir miyim Sayın Başkan, hemen bura
dan? 

Sondan üçüncü fıkrada, «Odalara, kayıtlı olma
dığı anlaşılan kimselerle işletme ve kuruluşlara, için
de bulunan yıl hariç olmak üzere» deniyor. Burada
ki, «içinde bulunan yıl» tabiri, «içinde bulunulan yıl» 
şeklinde olacak Sayın Başkan. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon da 'herhalde katılıyor buna? 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — O şekilde' düzeltilmiştir efendim. 
11 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 

Yük. 
Maddeyi bu küçük değişiklikle birlikte oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 12. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 23 üncü maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ziraat Odaları Birliği kuruluş amaçları ve Ka
nunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet göstere
mezler; kendilerine Kanunla verilen görevlerin yerine 
getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gös
teri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamaz
lar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak ha
reket edemezler, siyasî partilere maddî yardım yapa
mazlar; onlardan maddî yardım alamazlar, onlarla 
siyasî ilişki ve işbirliği içinde 'bulunamazlar, millet
vekili ve mahallî idareler ile mahalle muhtarlıkları 
ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde herhangi 'bir adayı 
ve grubu destekleyemezler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Aslında bu madde, Anayasa yer almış bazı hü
kümlerin tekrar edilmeye çalışılmasından ibaret; ama 
tabiî 'böyle »bir pozitif düzenlemede, Anayasanın 4 
üncü maddesinde belirtilen temel hak ve hürriyet
lerle ilgili konuları kanun hükmünde kararname ile 
böyle tekrar edilebilir mi, bu tartışılabilir. Sanıyo
rum ki, bunu ilerde Anayasa 'Mahkemesi bir vuzuha 
'kavuşturacaktır. Sadece, 'burada tekrardan İbaret. 
Yalnız bu tekrarlar yapılırken, atıfta bulunulan Ana
yasanın 4 üncü maddesinde yazılı bazı hükümlerin 
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dışına da çıkılıyor. Tabiî bu, 'bir iptal nedeni veya 
hukuk yönünden sakatlanma nedeni olabilir. 

'Benim burada sormak istediğim, ifadeler, aslın
da siyasî partiler için getirilen kısıtlamaların tersine 
çevrilerek, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarına intikal ettirilmesinden ibaret; bu maddenin 
düzenlenişi böyle. Tersinden; eğer «siyasî partiler 
maddî yardım alamazlar sendikalardan veya meslek 
kuruluşlarından» diyorsa, bu da diyor ki maddî yar
dım yapamazlar.» Mademki siyasî partiler alamıyor, 
alamayacağına göre, bunlar da veremeyecekler de
mek, aslında, Mecellenin ünlü bir kuralı gereğince, 
«Bir şeyin alınması memnu ise, verilmesi dahi mem
nudur» kuralına göre herhalde böyle bir ifadede 
bulunuluyor. Yalnız, işaret ettiğim gibi, burada kul
lanılan ifadeler aynen Anayasanın 4 üncü bölümün
de geçen ifadeler değil. Bunun, sadece bir uyarı ola
rak üzerinde duruyorum. 

Yalnız benim burada sormak istediğim; «Siyasî 
işbirliği içinde buunamazlar» diye bitiriyor. Anaya
sanın 69 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, «siyasî 
partiler kamu kurumu niteliğindeki meslek kurulu
şuyla siyasî işbirliği içinde bulunamazlar» diyor ama, 
ifade ederken «Siyasî partiler kendi siyasetlerini yü
rütmek ve güçlendirmek amacıyla siyasî işbirliği için
de bulunamazlar» diyor. «'Siyasî işbirliği içinde bu
lunamazlar» demek bir şey ifade etmez, müphem bir 
şey. Bunu koyduğunuz zaman, Anayasanın o hük
münün dışına çı'kmış oluyorsunuz. Çünkü, diyelim 
ki; çok ekstrem bir misal şu anda aklıma gelmedi 
ama, gelen örnekle yetinecek olursak, bu «siyasî iş
birliği içinde bulunmak» deyimi yorumlanırken, böy
le bırakılırsa, sanıyorum ki bazı hatalı uygulamalara 
neden olabilir. Diyelim, bir Ermeni terörünün tak
bihi konusunda ,'bir siyasî partiyle kamu 'kurum ve 
kuruluşları birlikte böyle bir takbih yapsalar; siyasî 
işbirliği içinde mi bulunmuş sayılırlar? 

HALİL ORHAN ERJÖÜDER {İstanbul) — O, 
millî bir mesele beyefendi. 

CAHİT TUTUM i(Devamla) — Efendim, mese
lenin millîsi olur da, Ibü siyasî işbirliği konusunda 
«millîdir» diye, huku'kta bir ayırım yapılamaz. Si
yasî işbirliği, aslında, sanıyorum 'ki, Anayasanın-kas
tettiği manadadır; yani kamu kurum ve kuruluşları
nın kendi çıkarlarını maksimize etmek için, özellikle 
siyasî sloganlar kullanarak birtakım siyasî partilerle 
ilişki kurmaları önlenmek istenmiştir. Dolayısıyla, bu 
müphem İfadeler İleride bir sıkıntı yaratabilir. Bunu 
özellikle 'belirtmek isterim. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Tutum, teşekkür ederim. 
Bu madde üzerinde 'Komisyon söz istiyor. Buyu

run efendim. 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKAN AHMET ALTINTAŞ (Muğa) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeeri; 

12 Eylülden önceki dönemde birçok derneklerin, 
kamu kuruluşlarının tamamen sokağa döküldüğü, 
siyasetle uğraştığı ve amacını tamamen unutarak, 
değişik yollarda yürüdüğü, 'hepimizin şikâyet ettiği 
ortak konulardan. Şimdi, Anayasamız yeni bir dü
zenleme getirmiş ve dernekleri, 'kamu kuruluşlarını 
bir nizama sokmuş ve bu arada siyasetle iştigal ede
meyeceklerini, siyasî derneklerle ilişki kuramayacak
larını, onlardan yardım alamayacaklarını, onlara yar
dım yapamayacaklarını gye't açık açık anlatmış ve 
böylece bize huzurlu bir ortam yaratmak için çaba 
sarf etmiştir. 

Nitekim, Anayasamızın 13 üncü maddesi, bura
daki zikredilen laflara aynen yer vermiştir. Biz, 'hu
zurlu bir Türkiye'nin içinde kamu kuruluşlarının yeri
ni tespit etmek istiyoruz. Artık siyasetle uğraşacak 

, ve amacını yitirmiş artık sokağa dökülecek kurum
ları istemediğimiz ve yalnız meslektaşlarına hizmet 
edecek kurumlar olmalarını istediğimiz için, Anaya
sanın getirdiği bu hükmü burada da aynen aldık. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
12 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi

raat Odaları Birliği Kanununun 24 üncü maddesinin 
(g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

g) İdare heyeti kararı, Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığının muvafakati ile milletlerarası sergi 
ve fuarlara ve yabancı ülkeler tarafından düzenlenen 
toplantı, kongre ve benzeri faaliyetlere katılmak; 

h) Umumî Heyet Kararı, Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakanlığından izin almak şartıyla genel mev
zuat 'hükümleri içinde, milletlerarası benzer meslekî 
kuruluşlara üye olmak veya bu kuruluşların 'fahrî 
temsilciliğini yapmak; 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı?.. Yok. 

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 26 nci maddesinin 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Umumî Heyete yediye kadar (yedi dahil) odası 
olan illerden iki, ondörde kadar (ondört dahil) Odası 
olan illerden üç, onbeş ve üzerinde Odası olan iller
den de dört temsilci gönderilir. 

Birlik 'İdare Heyeti Başkan ve Üyeleri Umumî 
Heyette üye ve oy sahibidirler. 

Umumî Heyet iki yılda bir mayıs ayı içinde top
lanır. Birlik İdare Heyetinin vereceği karara göre 
Umumî Heyet olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 1'5. — Ö964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 28 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birlik İdare Heyeti; Birlik Umumî Heyetinin 
kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği on üye 
ile Birlik Genel Sekreterinden teşekkül eder. Ayrıca 
aynı sayıda yedek üye seçilir. İdare Heyeti üye tam
sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun 
çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın 
oyunu kullandığı 'taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler;... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 29 uncu maddesi
nin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(a) Ziraat Odaları Birliğinde çalıştırılacak kim
seleri tayin etmek ve işlerine son vermek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Sekreteri 
Madde 30. — Genel Sekreter, Birlik İdare Heye

tince, resmî veya özel tarımsal kuruluş vç işletmefler-
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de en az on yıl çalışmış ve üniversitelerin Ziraat, 
Orman, Veteriner veya İşletme Fakültelerinden mezun 
olanlar arasından seçilir. 

Genel Sekreterin görevleri ve Birliğin iç teşkila
tının 'iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şekli Birlik 
Yönetim Kurulunca hazırlanan Birlik Umumî Heye
tince tasdik edilecek yönetmelikle belirlenir. 

Genel Sekreter, Birlik tdare Heyetinin tabiî üye
si ve kararlarında oy sahibi, Birlik görevlilerinin bi
rinci derece amiri olup, haklarında verilecek karar
larda görüşü alınır.] 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı? 

Sayın Tutum, buyurunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; !bu madde, aslında tümü üzerinde yap
tığım konuşmada da değindiğim gibi, Yetki Kanunu 
çerçevesinde değildir. Tabiî, yine demin söylediğim 
gibi; «Biz koyduk, kanunlaştırınca kanun olur» di
yorsanız, buna bir diyeceğim yok. Yalnız, Yetki Ka
nununun kapsamını şöyle tekrar okursalk; bunun bir 
zorlama olduğu kolaylıkla ortaya çıkar. 

«Madde 2. — Kapsam: Çıkarılacak (kanun hük
mündeki kararnameler (Bu yetki Kanununa göre) 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının fa
aliyetlerine, organlarının seçim usullerine, mahkeme 
kararı ile görevlerine son verilmesine, Ikanunî zorun
luluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaştırıl
malarına ve bu kuruluşlara üye olmak koşullarıyla 
idarî ve malî denetimlerine ve bunların gerektirdiği 
diğer hususlara ilişkin hükümleri kapsar» demekte
dir. 

Şimdi, burada personeli ile ilgili bir düzenleme 
yok. Dolayısıyla, Yetki Kanununda Yüce Meclis 
böyle bir yetkiyi Hükümete vermiş değil. Hükümet 
bunun neden getirdiğini ve niye Komisyonun bu 
maddeyi bu şekilde kabul ettiğini yetkililer herhal
de açıklayacaklardır. Bunun orijinaline baktığınız za
man yani, asıl Ziraat Odaları Hakkındaki Kanunun 
30 uncu maddesine baktığınız zaman matlabı şudur: 

«Dahilî talimatname ve umumî kâtip.» 
«MADDE 30. — Umumî Kâtip Birlik Umumî 

Heyetince seçilir. Birliğin iç teşkilatının, iş bölümü 
ve işlerin yürütülmesi şekli ve imza salâhiyetleri Bir
lik İdare Heyetince hazırlanıp. Birlik Umumî Heye
tince tasdik edilecek bir talimatname ile tayin olu
nur» der. Orijinal hüküm bu. 

Hükümet, bu kararnameyi çıkartırken şöyle söy
lemiş: 
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I «Genel Sekreter, Birlik İdare Heyetince, resmî 
I veya özel tarımsal kuruluş ve işletmelerde en az on 
I yıl çalışmış Ziraat Yüksek Mühendisleri veya Zi-
I raat Mühendisleri arasından seçilir.» Tabiî, maddede-
I ki bu fıkranın arkasından gelen iki fıkrayı zamandan 
I kazanmak için okumuyorum; orada bir değişiklik 
I yok. 
I Komisyon bu maddeyi tutmuş; «Genel Sekreter, 
I Birlik İdare Heyetince, resmî veya özel tarımsal ku-
I ruluş ve işletmelerde en az on yıl çalışmış ve üniver-
I sitelerin Ziraat, Orman, Veteriner veya İşletme Fa-
I kültelerinden mezun olanlar arasından seçilir.» demek 
I suretiyle düzenlemiş. Tabiî bu fıkranın bu şekilde dü-
I zenlenmesinin isalbet derecesini tartışmak istemiyo-
I rum, çünkü ıbu teknik bir konudur. Neden yalnız 
I «Ziraat» idi de, şimdi orman mühendisleri, veteri-
I nerler veya bu nitelikte olanlar da genel sekreter ola-
I bilecek; neden buna gerek duyuldu 'bilemiyorum? 
I «İşletme Fakültesi» denilmiş. İşletme fakültesinden 
I mezun olan birisi genel sekreter olabilecek ise, hu-
I kuk fakültesinden veya herhangi bir fakültenin ma-
I üye bölümünden mezun olan ıbirisi niye genel sek-
I reter olamaz; onu da bilemem. Zaten maddenin o 
I kısmı ile ilgili değiim. Benim üzerinde durduğum, 
I Anayasa açısından hem 91 inci maddede, hem de 90 
I inci maddenin anaesprisi, verilen yetki çerçevesinde 
I kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılması zorun-
I luluğunu öngören hükümlerinden hareket ederek, 
I kanunun 30 uncu maddesi, sanıyorum ki, zuhulen bu 
I metne girmiştir, 
I Metin bu şekilde kalacak ise, Anayasanın 124 ün-
I cü maddesine göre, gerekli ilaveyi de yapmamız ge-
I rekir.. Burada maddenin ikinci fıkrasında «...Birlik 
I Umumî Heyetince tasdik edilecek yönetmelikle belir-
I lenir» deniliyor. Anayasanın 124 üncü maddesi «Han-
I gi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı 
I kanunda belirtilir» dediğine göre, sanıyorum ki, bu-
I rada da Resmî Gazetede yayımlanıp yayımlanmaya-
I cağının zikredilmesi gerekir. 
I Bu iki noktada düşüncelerimi arz ettim. 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
I 17 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
I var mı? 

AHMET SABAHATTİN ÖZBEK (Bursa) - Sa-
I ym Başkan, müsaade eder misiniz? 
I BAŞKAN — Buyurun efendim, sorunuz çok kısa 
I ise yerinizden sorabilirsiniz. 

AHMET SABAHATTİN ÖZBEK (Bursa) — 
J Kısa efendim. 
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Aynı şekilde Orman Mühendisleri Odasına bir 
ziraat mühendisi, Veteriner Odasına bir ziraat mü
hendisi genel sekreter olalbilecek mi? Sayın Komisyon 
bunu da (belirtsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Sayın Altıntaş söz istiyorsunuz, buyurun efen

dim. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTİNTAŞ (Muğla) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Ziraat Odaları 
ve Odalar Birliğinin temelinden çatısına kadar kuru
luşundaki aksaklıkları düzeltiyoruz, düzenliyoruz. 
Biz, biraz evvel arz ettiğim gibi, eskiden çıkmış olan 
iki tane kanun hükmündeki kararnamenin bu defa 
yasalaşmasını temin etmek için çalışmalar yaptık ve 
ikisini tek metin haline getirdik. 

Beşinci ayda kanun hükmünde kararname çıkar
tılmış, arkadan iki ay sonra yedinci ayda bunun ek
siklikleri görülmüş ve bir kanun hükmünde kararna
me daha çıkarılmış. Demek ki ihtiyaçlar bazı yeni 
yeni arzuları meydana çıkartıyor. Biz bu yasalaşma
yı temin ederken, kanunun metni içinde, diğer organ
larla birlikte Genel Sekreterliğe de bir yer vermek 
mecburiyetinde kaldık. Esasen bu kanun hükmünde
ki kararnamenin içinde de var. Bu bakımdan, yapıl
makta olan binanın aslî unsurlarındandır. Zira, bir 
Ziraat Odaları Birliği kurulurken, Ziraat Odaları ku
rulurken, onun Genel Sekreterine, bir yetkili orga
nına yer vermemek bir eksiklik olurdu, bir yönetim 
eksikliği olurdu. Bu bakımdan, Sayın Tutum'un bu 
konudaki fazla olarak gördüğü konuyu; Oda Meclis
leri, Umumî Heyetler, Genel Başkan ve Genel Sek
reteri organ sıralamasında bir yetki noktası olarak 
görüyor ve yerinde buluyoruz. 

Yalnız çok üzüldüğümü arz etmek isteyeceğim; 
Sayın Hocamız eski Tarım ve Orman Bakanı idiler; 
bu kararnameler Tarım ve Orman Bakanıyken, ken
di zamanlarında çıktı. Bu kararnamelerin içinde Ge
nel Sekreterlik görevi var. Yalnız, bu Genel Sekre
terlik görevinde, o zaman «ziraat mühendisi» ve «zi
raat yüksek mühendisi» deyimi var. Ziraat Odaları 
ve Ziraat Odaları Birliği yalnız bir tarım konusu de
ğil; bir ormancılık konusudur da; elbette bir veteri
nerlik konusudur da. Acaba kendileri. Tarım ve Or
man Bakanlığı yaptığı zaman yalnız Tarım Bakanı 
mıydı, bir Orman Bakanı değil miydi?.. Tek nokta
da mı yalnız görev yapıyorlardı? O halde çok rica 
ediyorum, Sayın Hocamız buna biraz yaklaşım bul
sunlar da, bir bakanlık bünyesinde bir ormancı ile 
bir veterinerin de olduğunu bakanlıkları zamanında 

kabul etmemişlerse, lütfen şimdi kabul etmiş olsun
lar. 

Muhterem üyeler, şimdi şunu arz etmek istiyo
rum : Ziraat Odaları Birliğinin ve Ziraat Odalarının 
çalışma konuları tarımdır, ormancılıktır, veterinerlik
tir. Bunlar Türk çiftçisinin anakonularıdır. Bugün 
orman içi köylerinde 10-15 milyon nüfus yaşamak
tadır. Buralara birtakım hizmetlerin götürülmesi, 
bunların teşkilatlandırılması, bunların kalkındırılma
sı, yeni yeni imkânlara kavuşturulması Ziraat Odala
rı Birliği içinde bir ünite olarak elbette yerini alma
lıdır. 

Onun için biz, Ziraat Odaları Birliği Genel Baş
kanına geniş hak ve yetki tanıdık ve «Yalnız ziraat 
mühendisi alırsan al, tayin edersen et. Genel Sekre
terliğe ziraat yüksek mühendisi alırsan yine al; ama, 
senin çalışma konularının içinde ormancılık da var, 
senin çalışma konularının içinde veterinerlik konusu 
da var, o halde, eğer lüzum ve zaruret görüyorsan, 
iyi yetişmiş ve memleketi iyi tanıyan, dışarıda güzel 
araştırmalar yapmış, Birliğe ve Türk çiftçisine fay
dalı olacak bir veterineri ve bir ormancıyı da alabi
lirsin. Hatta, artık tarımda, ormancılıkda, ve veteri
nerlikte bir modern işletmecilik de gelmiştir, «Bir 
işletme kültürü almış olan, bunun dış ülkede ve ül
kemizde çeşitli tecrübelerinden geçmiş olan bir işlet
me fakültesi mezunu da alabilirsin» dedik. Biz bun
ları kısıtlamıyoruz ki... 

Zamanın Genel Başkanı, ağırlığı nerede buluyor
sa, orada göreve istediği meslek mensubunu getirir 
ve Odanın bünyesine de hiçbir zaman ters düşmez; 
çünkü Odanın bünyesi bu üç sınıftan müteşekkildir. 
Bu bir dengedir; eğer yalnız «tarım» diye ağırlık ve
rirsek yanlışlık olur. yalnız «veterinerlik» dersek, 
«ormancılık» dersek yine yanlış olur. 

Sevgili üyeler, Genel Sekreterlik görevi, Genel 
Başkanın tasarrufunda bir görev olduğuna göre, o 
günün ihtiyacında takdis hakkındaki genişliği, ona 
tanımak üzere bu madde yerine getirilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 
17 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; biraz evvel Sa
yın Sabahattin Özbek'in soru sorması üzerine, hu
zurunuzda bir veteriner hekim olarak konuşma za
ruretini hissettim. 

Şimdi, ziraat odaları Türk köylüsü ve çiftçisinin 
hizmetinde. Türk köylü ve çiftçisine tarım, orman, 
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hayvancılık ve bunlarla birlikte iktisadî bilgileri gö
türen, onların davalarını ve dertlerini dile getiren, on
ları temsil eden büyük bir kuruluştur. Veteriner He
kimler Odası ise; sadece veteriner hekimlerin dert 
ve davalarını, problemlerini benimseyin, takip eden 
bir kuruluştur. Orman Mühendisleri Odası da aynı 
şekildedir. Yani, tek mesleğin mensuplarını bünye
sinde barındıran kuruluşun yanında Ziraat Odası, 
komple, bütün mesleklerin hizmet sahalarını kapsa
yan bir kuruluştur. 

Bu soruyu Sayın Sabahattin Özbek sormasaydı, 
bu konuşmayı yapmayacaktım. Sayın Sabahattin Öz
bek'ten veteriner hekimler davacıdır. Neden davacı
dır? Yeryüzünde İnsan Hakları Beyannamesi ve o 
İnsan Hakları Beyannamesinin üstünde Anayasamız 
vardır. Anayasada, bir insanın fikrî gelişmesi, mes
lekî gelişmesi... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili; madde üzerinde 
konuşuyoruz efendim; madde üzerinde konuşunuz 
lütfen. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Madde 
üzerinde konuşuyorum Sayın Başkanım. 

Veteriner hekimlerin elinden ihtisas yetkisi alın
mıştır, bunu duyuruyorum. Bu konuda daha ileride 
söz alacağım ve konuşacağım. 

Saygılarımla efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
FATMA REZZAN ŞAHINKAYA (Ankara) — 

Şahsım adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahinkaya. Süreniz 

5 dakikadır. 
FATMA REZZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — 

Üzerinde konuştuğumuz kanunun ismi Ziraat Oda
ları Kanunu olduğuna göre, Sayın Hocamız ve eski 
Bakanımız Ziraat Yüksek Mühendisi Profesör Dok
tor Sabahattin Özbek'in dedikleri gibi, eğer ziraatin 
geniş kapsamı bugün o şekilde de düşünülebiliyorsa, 
bu maddedeki gibi, veteriner hekim veyahut orman 
mühendisi de Genel Sekreter olabilir. Hatta, «işlet
mecilik» deyimini de koymuşlar, ben onu anlaya
madım. 

Ben şunu söylemek istiyorum: Acaba kanunun 
adını değiştirsek olmaz mı? Çünkü, «Tarım, Orman, 
Köy İşleri Bakanlığı» şeklinde Bakanlığın adında bi
le «Orman» kelimesi geçtiğine göre, acaba bu «Zi
raat Odaları» deyimi, hakikaten kapsıyor mu? Yani, 
o zaman Bakanlığın adına da «Ziraat Bakanlığı» de-

seydik, zaten kapsar biçiminde mi düşünmek gere
kirdi? Bir kavram karışıklığı var gibi geldi bana. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahinkaya. 
17 nci madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye?.. Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye 
bulunmadığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun 32 nci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

31 inci maddenin (d), (e) ve (f) bentlerinde yazı
lı gelirlerin yüzde ellisi Birlik bütçesine gelir kayde
dilir. Kalan yüzde ellisi Odalar arasında eşit olarak 
taksim edilir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Madde üzerinde söz isteyen bulunmadı
ğı için maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi

raat Odaları Birliği Kanununun 43 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — Ziraat Odaları, Ziraat Odaları Bir
liği ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının, Zi
raat Odaları Birliği de Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabidir. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının görev
lerini Kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yap
madıklarını, idarî ve malî yönlerden denetler. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi

raat Odaları Birliği Kanununa aşağıdaki Ek Madde 
1 eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun maddelerinde bu
lunan «Ziraat Vekâleti veya Tarım Bakanlığı» iba
releri «Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı» olarak 
değiştirilmiştir. 
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BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l.'i okutuyorum : 
GEÇİCt MADDE 1. — Seçim dönemleri ve gö

rev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakıl
maksızın Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin 
seçimle gelen tüm uzuvları ile delege ve temsilci se
çimleri 1 Aralık 1983 tarihinden sonra başlamak üze
re 30.7.1984 tarihine kadar yapılır. 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılı
nın, Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır 
ve kanunî süreleri buna göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Geçici madde 1 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
«GEÇİCİ MADDE 2. — Ziraat Odaları Birliği 

Umumî Heyeti tarafından seçilmiş bulunan Genel 
Sekreter, süresinin sonuna kadar görevine devam 
eder.» 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 2 
kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddesini okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 21. — Bu Kanunun; 
a) 3, 4, 8, 16 ve geçici 2 nci maddeleri 67 sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe gir
miş olduğu 5.8.1983 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu ımadde üzerinde söz isteyen?... 

Madde üzerinde söz isteyen yoktur. 
Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 7 sayılı Tasarının «Yü

rürlük» başlıklı 21 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz^ 

Ali Dizdaroğlu Özgür Barutçu 
Antalya Diyarbakır 

Mustafa Uğur Ener Sabahattin Eryurt 
Kütahya Erzurum 

Ali Ayhan Çetin Mehmet Onur 
Çorum Kahramanmaraş 

Salih Akan Selahattin Taflıoğlu 
Tekirdağ Yozgat 

Yürürlük 
MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katüıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak çoğunluğunuz 
vardır, katılıyorsunuz. 

Hükümet?... 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katüıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

»Maddeyi bu değişikliğiyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler^. Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Yürütme maddesini okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 22, — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce oyunun ren
gini belli etmek üzere söz almak isteyen var mı?... 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler..a Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır, 

2. — 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri 
ile 1512 Sayılı Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/1, 1/2) (S. Sayısı : 11) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler» bölümün
de bulunan II S. Sayılı Kanun Tasarısının görüşül
mesine başlıyoruz^ 

(1) 11 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al
mış bulunmaktadırlar. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler. Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Tümü üzerinde söz isteyen olmadığı için madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler.., Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 Sayıh Ka
nun Hükmünde Kararname ile 1512 Sayılı Noterlik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 
Tarihli ve 55 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 1512 Sayıh Kanunun İki 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 6.9.1983 Tarihli 
ve 80 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De

ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 

163 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şökil-
de değiştirilmiştir. 

«Birlik ve mahallî organları dan odalar kuruluş 
amaçları ve kanunda Ibelirtilenler dışında hiçlbir faali
yet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen gö
revlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğ
raşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 
ortak hareket edemezler; siyasî partilere maddî yar
dım yapamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği için
de bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idarelerin 
seçimlerinde belli adayları destekleyemezler.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 2. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 

164 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Adalet Bakanlığının Gözetim ve Denetimi, Or

ganların Görevden Uzaklaştırılması ve Görevlerine 
Son Verilmesi. 

Madde 164. — Adalet Bakanlığı, Türkiye Noter
ler Birliği ile Birliğin mahallî organları olan odalar 
üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Bir-
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lik ve odaların her türlü faaliyetleri ile hesap ve iş
lemleri adalet müfettişleri veya Cumhuriyet savcıla
rınca denetlenir. Denetleme usulü yönetmelikte gös
terilir. 

Bu Kanunun 163 üncü maddesinin ikinci fıkra
sında belirtilen yasaklara uymayan Türkiye Noterler 
Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile noter 
odalarının başkan ve yönetim kurullarının görevlerine 
son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine 
Adalet Bakanlığının isteği uyarınca bulundukları yer 
Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yer
deki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yar
gılama, basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde 
sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç 
bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler es
kilerin süresini tamamlarlar. 

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik 
organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruf
larına, Birliğin merkez ve mahallî organları tarafın
dan uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını, ida
rî yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya 
esasına ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmak
sızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme 
niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorun
lu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yeri
ne getirmeyen birlik organları hakkında da yukarı
daki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda 
yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların 
yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilme
sine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun hu
zurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
mahallin en büyük mülkiye amiri, birliğin seçim
le gelen merkezdeki organları ile odaların başkan 
ve yönetim kurullarını geçici olarak görevden uzak-
laştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile 
birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen 
mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaş
tırma kararının yerinde olup; olmadığını dosya üze
rinde inceleyerek bu konudaki kesin karaVını en geç 
on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerin
de olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde 
üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.» 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 

177 nci maddesine, ikinci fıkradan sonra üçüncü fık
ra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Birlik Kongresinin seçimle ilgili toplantısına ka
tılmak ve oy kullanmak zorunlu olup geçerli bir ma
zereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar 
Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen
ler?... Madde üzerinde söz isteyen yoktur, 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 

187 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile son fıkrası 'aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir^ 

«Noter Odası Genel Kurulunun seçimle ilgili 
toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunu olup 
geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy 
kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandı
rılırlar.» 

«177 nci maddenin son fıkrası hükmü, noter oda
sı genel kurulu hakkında da uygulanır.» 

BAŞKAN — 4 üncü ımadde üzerinde söz isteyen
ler?... Söz isteyen yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 1512 sayılı Noterlik Kanununa 

aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
Seçimlerin yapılması 
EK MADDE 1. — Türkiye Noterler Birliğinin 

merkez organları ile noter odalarının yönetim ku
rulu ve başkanlarının bu Kanuna göre gizli oyla ya
pılacak seçimlerine ilişiklin işlemler, aşağıdaki esasla
ra göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısın
dan en az 15 gün önce, seçime katılacak noterleri 
belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati 
ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci top
lantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte 
üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan 
hâkime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe se
çim kurulu 'bulunduğu takdirde görevli hâkim Yük
sek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, 
gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulun-

I durularak, görüşmelerin bir Cumartesi akşamına ka-
i dar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan 

Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında ya
pılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunlu
dur. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de ge
tirip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlat
tırdıktan sonra seçime katılacak noterleri belirleyen 
liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları 
onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar adalet dairesi ile birlik veya ilgili odanın 
ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan 
edilir. 

ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim 
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
Olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin 
diğer hususlar onaylanarak Türkiye Noterler Birli
ğine veya Noter Odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan no
terler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir 
seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç ye
dek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının 
yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngör
düğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların 
tasnifi ile görevli olup, ibu görevleri seçim ve tasnif 
işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe se
çim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yer
ler hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tuta
nakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örne
ği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuç
ları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler 
tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile sak
lanmak üzere ilçe seçim Kurulu başkanlığına tevdi 
edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafın
dan aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağ
lanır.; İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara 
bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hü
kümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili no
ter odasına ve Türkiye Noterler Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına gö
re yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan noter oy 
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin noter oda-
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sı, Türkiye Noterler Birliği veya resmî kuruluşça 
verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki is
minin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kul
lanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim Ikurulu mühürü bu
lunan ve oy verme sırasında, sandık kurulu başkanı 
tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara 
yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kul
lanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya mü
hürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir 
usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle 
seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir 
aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçi
min yenileneceği Pazar -gününü tespit edereik ilgili 
odaya veya Türkiye Noterler Birliğine bildirir. Be
lirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri 
bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere 
uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı, hâkim ve seçim san
dık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka-
nun»da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu üc
ret ve diğer seçim giderleri, Türkiye Noterler Bir
iliği bütçesinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üye
lerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına kar
şı işlenmiş gibi cezalandırılır^ 

«Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde 
yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun 
aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına 
göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

BAŞKAN — Ek Madde 1 üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri; hepinize saygılarımı sunarım. 

-Noterler Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bazı Ok Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanunun diğer hükümlerine bir itirazımız yok. Za
ten "Adalet Komisyonunda değerli arkadaşlarımla be
raber bu işleri bu şekilde tasnif -edip kabul etmiştik; 
ancak, çok mühim bir konu üzerinde dikkatlerinizi 
teksif etmenizi istirham edeceğim. 

Kanunların mutlak surette Anayasaya uygunlu
ğu prensibinden şaşmamamız lazım. Anayasaya ay
kırı düşebilecek mevzuatı, hükümleri mutlak surette 
kanun bünyesinden çıkarmak zarureti vardır ve bu
nu hassasiyetle uygulama üzerinde bilhassa ricada 
bulunacağım., 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu ek madde '1 in son 
paragrafından bir evvelki fıkra şöyle: 

«Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üye
lerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırılır.» -Dikkat buyurursanız, 
burada bir ceza hükmü getiriyoruz. Şimdi, buradaki 
ceza, Türk Ceza Kanununun memurlara kıyasla ver
miş olduğu bir ceza oluyor. Memurlara karşı işlen
miş cezalar, Türk Ceza Kanununun - bit çoğunuzca 
malum olan - 258 inci maddesinde 6 aydan 2 sene
ye kadar, 266 - 2l7ü'e kadar olan hakaret müessir fil
lerle ilgili maddelerde -6 seneye kadar yükselebilen 
hükümleri kapsar. 

Şimdi svgili arkadaşlarım, biz kanun hükmünde 
bir kararname ile bu kadar ağır cezaları getirmeye 
çalışıyoruz, getiriyoruz, bu bence Anayasaya aykırı
dır. Şöyle ki; 

Anayasamızın 91 inci -maddesi hepinizce malum, 
«Temel haklar ve kişi hakları ile ilgili hususlar ka
nun hükmündeki kararname ile düzenlenemez» di
yor. Temel haklar ve kişi hakları burada ceza müey
yidesine bağlanmış olması itibariyle söz konusu edi
len bir konu. Şimdi, sizlere Anayasanın bu kişi hak
ları ve hürriyetleri ile alakalı maddelerinden bir kıs
mından bahsetmek istiyorum. 

«Kişi hürriyeti ve güvenliği» başlığı altında; «Her
kes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şekil ve 
şartlan kanunda gösterilen haller dışında kimse hür
riyetinden mahrum bırakılamaz.» 

Kanunda gösterilen; çok ince noktası burası sev
gili arkadaşlarım. Kanun hükmünde kararnamede 
değil; kanunda gösterilen bu şekilde kanun hükmün
de kararname ile biz bunu çıkaramayız ve getirenle
yiz. Kanun değil, bu kanun hükmünde kararnamedir 
çünkü. 

Şimdi bir başka maddeden bahsedeceğim. Bu 38 
inci madde, yine bizim Anayasamızla alakalı; bakı
nız çok mühim bir nokta: «Ceza ve ceza yerine ge
çen güvenlik tedbirleri kanunla konulur» diyor. Ora
da da vurguluyor. Yine biz, ancak kanunla getirebi
liriz ceza hükümlerini, kanun mahiyetindeki karar
namelerle getirmemiz mümkün değildir, Anayasaya 
aykırı düşer. 

Sevgili arkadaşlarım, Anayasanın 91 inci madde
sinde de zaten biliyorsunuz, kanun niteliğindeki ka
rarnamelerden bahsediyor. Orada da şöyle bir hü
küm ..vflrft: «Temel haklar ve kişi haklan ve ödevleriy
le ilgili kanun hükmünde kararname düzenlememez.» 

Temel haklar ve kişi haklarına taalluk eden ve 
ancak cezai müeyyideyi taşıyan bu hükmü, biz ka-
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nun hükmündeki kararname ile getirirsek, Anayasa
nın bu açık hükümlerine ters düşmüş oluruz. 

Bir konuyu daha arz edeyim. Kanun hükmünde
ki kararnamelerden diğer maddeler de bahsediyor Ana
yasada; ama orada açıklık var, «Kanun hükmünde
ki kararname Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtü
züğü» diyor sarahaten. Ama bakınız, ceza hükmü ge
tiren yerlerde, sadece bunun kanunla çıkarılabileceği 
açıkça 'belirtilmiştir, vurgulanmıştır. IBiz şimdi bura
da, demin arz ettiğim gibi, 6 seneye kadar varan bir 
ceza hükmünü, kanun hükmündeki kararname ile 
getirirsek, demin arz ettiğim Anayasanın açık madde
lerine ters düşmüş oluruz. Buna çok hassasiyet göster
menizi bilhassa rica ediyorum. Bu Anayasa konusu
dur, Anayasaya ters düşmeyelim. Diğer kanunlarda 
bazı ufak tefek aksaklıklar olabilir, ama Anayasaya 
aykırı olduğu zaman hepimizin aynı hassasiyeti gös
termemiz gerekir. Bu, memleketin bekası için, bu
günkü demokratik nizamın devamında, bekasında ya
rar sağlayacağı için önemlidir. 

Ben bir önerge verdim, bu ceza hükmünün çıka
rılması için. Arkadaşlarımdan hassasiyetle üzerinde 
durmalarını ve ona göre oy kullanmalarını bilhassa 
rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Ener buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın IBaşkan, Yü
ce Meclisin muhterem üyeleri; az evvel çok değerli 
ağabeyimiz burada, «Seçimler sırasında sandık kuru
lu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar devlet me
murlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır» hükmü
nün Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla konuştular. 

Sayın üyeler, aslında bu madde ile biz kanuna 
ceza veya suç unsuru getirmiyoruz. Zaten biraz evvel 
kanunlaşan Ziraat Odaları Kanununun yine 6 ncı 
maddesinin son fıkrası Yüce Meclisin oyları ile ka
bul edildi. Orada aynen şöyle deniyor: «Seçimler sı
rasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı iş
lenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi 
cezalandırılır.» 

O hüküm Anayasaya aykırı değil idi de, sıra sa
yısı 11 olan bu Noterlik Kanunu, aynı metin niye ay
kırı oluyor. Bunu anlamak da mümkün değildir. 

Yine Siyasî Partiler Kanununun 2İ1 inci madde
sinin son fıkrası aynen şöyle der: «Seçimler sırasın
da sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen 

suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi ceza
landırılır.» Bu da Kanunun bir hükmüdür. 

Bu nedenle bu maddenin Anayasaya aykırı ol
madığı kanaatindeyiz ve yeni bir ceza ve suç getir
miş değiliz. 

Bunu Yüce Meclise saygıyla arz ederiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1512 sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna IBazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Ek 1 inci maddesinin sondan bir evvelki fıkrasıyla 
ceza hükmü getirilmek istenmektedir. 

Kanun hükmündeki kararnameler, 2680 sayılı 
Yetki Kanununun tespit ettiği çerçeve ile sınırlı ola
rak düzenlenebilir, 

Yetki Kanununda ise temel haklar ve kişi hakla
rıyla ilgili konulara yer verilmemiştir. 

Bu nedenlerle sözü geçen fıkra, Anayasanın 19, 
3'8/3 ve 91 inci maddelerine aykırı bulunduğundan 
Ek Madde l'in sondan bir evvelki fıkrasının Kanun 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sabahattin Eryurt Ali Bozer 
Erzurum Ankara 

Ertuğrul Gökgün Kadri Altay 
Aydın Antalya 

Musıtafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞÖR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM 

(Mardin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önerge sahibinin yapacağı bir açıklama var mı? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Yok Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum1: Kabul den-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum: 
Yurt dışına çıkma izni 
EK MADDE 2. — Birlik ve odaları temsil etmek 

üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılacak 
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odalar Adalet (Bakanlığına bildirimde 'bulunmak zo
rundadırlar. Bildirimde 'toplantının yeri ve amacı be
lirtilir. 

.BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 

Verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1512 Sayılı Noterlik Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna 'Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 1512 Sayılı Noterlik Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 
Tarihli ve 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 'Bazı Hükümleri ile H'512 Sayılı Kanunun İki 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
IKanun Tasarısının Ek Madde 2'nin Hükümetin tek
lifi gibi aşağıdaki şekilde kabul edilmesini arz edenz. 

EK MADDE 2. — Birlik ve odaları temsil et
mek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katıl
mak, Adalet Bakanlığının iznine tabidir. 
Hasan Pertev Aşçıoğlu Hazım Kutay 

Zonguldak Ankara 
Oltan Sungurlu Burhan Kara 

Gümüşhane Giresun 
M. Tınaz Titiz 

İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞUR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM 

(Mardin) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka

tılıyorlar, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Bk madde 1 ile ek madde 2'yi ayrı ayrı oyladık 
kabul ettik; şimdi her iki ek maddeyi birlikte kapsa
yan 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
.•Kaldırılan hükümler 

MADDE 6. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 
171 inci maddesinin 3 üncü fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler..'. Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve görev 

sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın 
Türkiye Noterler Birliğinin merkezdeki organlar; ve 
noter odalarının yönetim kurulu ve başkanları ile 
Türkiye Noterler Birliği kongresini oluşturacak de
legelerin seçimi 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren 
3 ay içinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan genel kurul toplantı
ları ile kongreler ve seçimler 1984 yılının, Kanunda 
öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve kanunî süre
ler buna göre hesaplanır.» 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum1: IKabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum1: 
Yürürlük 
MADDE 7. — ©u Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan evvel 

oyunun rengini belirtmek için söz isteyen var mı?.. 
Yok, 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Gündemdeki soruları sırasıyla görüşmek için 15 
Şubat 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.10 
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IV. — SORU 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli ilindeki dokumacıların iplik sorunununa iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit 
Aral'ın Yazılı cevabı. (7/8) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta

rafından Yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla dilerim. 9.1.1984 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli Milletvekili 

Denizli merkez ilçe, Sarayköü, Buldan, Babadağ, 
Kızılbölük, Kızılhisar ilçe ve kasabaları ve köylerin
de dokumacılıkla iştigal eden ve bu nedenle 300 bin 
kişiyi ilgilendiren sanayi kolu güç durumdadır. İplik 
pahalı olduğu gibi yeterince de verilmemekte aynı 
zamanda bulunamamaktadır. 

Bu nedenle; 
1. Kaliteli ve yeterli iriliğin verilmesi için Ba

kanlığın önlemleri nelerdir? 
2. İplik kooperatiflerine, dokumacıya ipliğin in

tikali için (Bakanlığınız aracılığıyla iplik vermeyi dü-
şünüyormusunuz? 

3. Zamanında iplik verilemediği takdirde iplik 
ithali konusunda ne düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23.Ö1/MM-26 25 . 1 . 1984 

ıKonu : Denizli İlindeki Dokumacıların İplik 
Sorunu Hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.1.1984 tarih ve 7/8-İÖ23/00854 sayılı ya

zınız. 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in De

nizli ilindeki dokumacıların iplik sorununa ait yazılı 
soru önergeleriyle ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiş
tir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. Cahit Aral 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in Soru
ları: 

Denizli merkez ilçe, Sarayköy, Buldan, Babadağ, 
Kızılbölük Kızılhisar ilçe ve kasabalarında ve köylerin-

LR VE CEVAPLAR/ 

de dokumacılıkla iştigal eden ve bu nedenle 300 bin 
kişiyi ilgilendiren sanayi kolu güç durumdadır. İplik 
pahalı olduğu gibi yeterince de verilmemekte aynı 
zamanda bulunmamaktadır. 

Bu nedenle; 
1. Kaliteli ve yeterli ipliğin verilmesi için Ba

kanlığın önlemleri nelerdir? 
2. İplik kooperatiflerine, dokumacıya ipliğin in

tikali için Bakanlığınız aracılığıyla iplik vermeyi dü-
şünüyormusunuz? 

3. Zamanında iplik verilmediği takdirde iplik it
hali konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Cevabımız : 
1. Denizli Merkez ve İlçeleri ile birlikte, Uşak 

İlimiz dahilindeki dokumacıların iplik temininde kar
şılaştıkları sorunlar Bakanlığımızca yakınen bilinmek
tedir. 

Bakanlığımız «Sümerbank'ın ürettiği iplikleri ön
celikle kendi müesseselerinin ihtiyaçlarını karşılamak
ta kullanması ve artan kısımda ihraç ettiğinden do
layı uzun bir süredir iç piyasaya iplik satışında bu
lunamadığından» bölge dokumacılarının ihtiyacı olan 
ipliğin, Tariş, Antbirlik ve ÇukobMik'e ait iplik fab
rikalarının üretiminden karşılanması için bu birlikle
re gerekli talimat verilmişdi. 

Son olarak Bakanlığımızda, Denizli ve havalisinde 
bulunan iplik ihtiyaç sahiplerinin temsilcileri, Sana
yi ve Ticaret Odaları: temsilcileri ile yapılan toplan
tı neticesinde Tariş ve Antbirlik iplik fabrikalarından 
her hafta 200 ton ipliğin bölgeye sevk edilerek dağı
tımının yapılması karar altına alınmış ve ilgililere ta
limat verilerek ilk parti olarak 200 ton iplik sevkiya-
tı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, iki vardiya halinde çalışan Tariş İplik 
Fabrikasının en kısa zamanda üç vardiyaya çıkarıl
ması çalışmaları başlatılmıştır, 

2. özellikle yukarıda belirtilen iki ilde yoğun 
faaliyet gösteren dokumacıların, meslek teşekkülleri 
aracılığı ile ihtiyaçlarını tespit ederek Bakanlığımıza 
bildirmeleri hususunda alakalılara bilgi verilmiştir. 

Bakanlığımız, adı geçen Birliklerin dokumacıların 
iplik ihtiyaçlarını doğrudan, zamanında ve yeter1 i 
miktarlarda karşılamalarının, işlemin Bakanlığımız
dan yürütülmesinin getireceği kırtasiyeciliği ve za
man kaybını önleyeceği düşüncesindedir ve çalışma
ları bu amaoa yönelik olacaktır. 

Ayrıca, Tariş'in iplik fabrikasının üç vardiya ça
lıştırılması ile, dokumacıların iplik ihtiyaçlarının za-
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manında karşılanacağı düşünüldüğünden ve iplik, 
başlıca ihraç mallarımız 'arasında bulunduğundan bu 
gün için ithalattan söz edilmesi mümkün göıülme-
memektedir. 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, üniversitelerden çıkartılan öğrencilerin sorunla
rına ilişkin sorusu ve Millî eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı, (7/<!3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi IBaşfcanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin yazılı olarak Sayın Mil

lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından cevap
landırılmasını ve gereğini arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul Milletvekili 

1. 'Üniversitelerimizde geçtiğimiz hafta içerisin
de bazı kayıtlı öğrencilerin daha evvel 2 yıl üst üste 
muhtelif derslerden kalmış oldukları gerekçesiyle fa
külteden ilişkilerinin kesildiği haberi doğrumudur? 

2. Daha evvel yasal işlemlerle kayıtları yapıl
mış, harçlarını yatırmış ve devam vizelerine girmiş, 
kayıtlarını yenilemiş öğrencilerden özellikle A. Ü. Dil 
ve Tarih Coğrafya, Hukuk Fakültelerinde toplu çı
karma işlemleri uygulandığı bildirilmektedir. Bu Olay 
doğrumudur? Doğru ise, hangi gerekçeyle bu işlem 
yapılmaktadır? Bu öğrencilerin böyle bir işlem so
nucu tahsilleri yarım kalacağına göre gelecekte top
lum yararına hizmette bulunmaları için (Bakanlığı
nızca herhangi bir işlem yapılacak mıdır?. 

3. Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 8.11.1983 
gün ve 493 sayılı Senato kararının fakültelerce farklı 
yorumlandığı ve uygulandığı ıhildirilmektedir. Bu 
bilgi doğru ise, farklı uygulamalar adalet ilkesini ve 
anayasal hüküm olan eğitimde eşitlik ilkesini zedele-
mektemidir? Zedelemekte ise; bu konuda herhangi 
bir işlem düşünüyor musunuz? 

4. Bu durumda olan öğrencilerin topluma ye
niden kazandırma ve gelecekte topluma yararlı fert
ler olarak eğitimlerini tamamlıyabilmeleri için genel 
bir eğitim affı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 13 Şubat 1984 
Yükseköğretim ve Dışilişkiler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: ÜNÎV - 84 266/YÖK - G 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın 20.1.1984 tarih Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/13 -
664/1050 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz HASTÜRK tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan soru önergesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlı
ğınca verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

M. Vehbi Dinçerier 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın 
Yılmaz Hastürk «tarafından verilen soru önergesinde 
yer alan soruların cevaplan aşağıda aynı sıra ile tak
dim edilmiştir: 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 
maddesi üniversite öğrencilerinin kaldıkları bir dersi bir 
kez daha ıtekrarlamalarına müsaade etmekte, bir dersten 
iki kez kalan öğrencinin «üniversite ile ilişkilerinin 
kesilmesine» amir bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunda muhtelif 
Fakültelere ve Yüksekokullara kayıtlı öğrencilerin aynı 
dersten iki kez kalmak suretiyle başarısız durumi 
düşmüş olanların tespit edilmesi ve 44 üncü maddeye 
göre işlem yapılması zorunluluğu görülmüş ve bütün 
Fakültelerimizde bu maddenin uygulanması yoluna 
gidilmiştir. Mesela, Hukuk Fakültesinde 298 öğrenci
nin, Dil ve (Tarih - Coğrafya Fakültesinde 197 öğrenci
nin başarısız olduğu tespit edilmiş ve üniversite ile 
ilişkilerinin kesilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

2. 2547 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesin
de «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Yükseköğ
retim Kurumlarında kayıtlı bulunan öğrencilerden, bu 
Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süreleri ta
mamlamış veya aşmış olanların Yükseköğretim Kurum
ları ile ilişkileri kesilmez. Ancak, bu gibi öğrenciler 
bundan sonraki eğitim - öğretim sürelerinde her eği
tim - öğretim yılında başarılı olmak mecburyetinde-
dirler. Aksi halde, öğretim kurumları ile ilişkileri 
kesilir.» hükmü yer almaktadır. Bu Kanun, 6 Kasım 
1981 tarihinde yürürlüğe girdiğinde başarısız durum
da olan öğrencilerin kayıtları silinmemiş, kendilerine 
bundan sonra başarılı olmaları kaydı ile süre tanın
mıştır. 6 Kasım 1983 tarihine kadar beklenilmiş, geçen 
2 yıl içerisinde bu öğrencilerin ne ölçüde başarılı 
veya başarısız oldukları tespit edilmiştir. 1983 - 1984 
akademik yık güz döneminde bütünleme sınavlarının 
yapılması, binlerce öğrencinin sınav kâğıtlarının oku
nup değerlendirilmesi, bütün öğrencilerin başarı durum

c a — 
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larının tek tek ele alınıp sonuçlandırılması (tabiatıyla 
vakit almıştır. € Kasım'da başlayan çalışmalar ancak 
Aralık ayında bitirilebilmiş ve sonuçlar bu tarihte 
açıklanmıştır. Başarısız oldukları tespit edilen öğrenci
lerin sayısı, bazı gazetelerde abartıldığı gibi olmayıp, 
Fakültelerin toplam öğrenci sayılarına kıyasla binde 
2 - 3 civarındadır. Mesela, Hukuk Fakültesinde 22 
öğrenci, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 4 öğ
rencinin kanunun geçici 13 üncü maddesine göre 
başansız durumda oldukları tespit edilmiştir. 

3. Ankara Üniversitesi Senatosunun 8.11.1983 ta
rih ve 493 sayılı kararı ilişikte takdim edilmiştir. Görü
leceği üzere, ara sınıflarda (1, 2 ve 3 üncü sınıflarda) 
başarısız duruma düşen öğrencilere daha önce uygu
lanan mevzuat çerçevesinde 2 yarı yıllık bir hak ta
nınmakta, bu süre içerisinde öğrenciye başarı göstere
rek durumunu düzeltme imkânı verilmekte idi. 2547 
sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla tadil edilmesi 
üzerine 44 üncü maddenin aldığı yeni şekil artık bu 
uygulamaya imkân vermemiş ve 44 üncü maddeye göre, 
yukarıda 1 inci maddede açıklandığı üzere bir ders
ten iki kez başarısız duruma düşen öğrenci iki yarı 
yıllık ek süre tanınmaksızın ilişkilerinin kesilmesi Ka
nunun öngördüğü zaruret haline gelmiştir. Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığı eski uygulama
nın devam edip etmeyeceği hususunda bir görüşme 
yapılması isteği ile Senato'ya başvurmuş, konu görü
şülmüş, 44 üncü maddenin çok sarih olduğu, çok kesin 
bulunduğu ve artık eski uygulamanın devam ettiri
lemeyeceği görüşüne varılarak, «Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi Yönetim Kurulu Kararının görüşül
mesine mahal olmadığına» karar verilmiştir. 

Bu karar, diğer Fakültelere de tebliğ edilmiş Anka
ra Üniversitesi! öğrencilerine artık 44 üncü maddenin 
uygulanacağı kesinlik kazanmıştır. Uygulamada her
hangi bir farklılık bahis konusu olmayıp, bütün üni
versitede aynıdır. Başarısız duruma düşen öğrenci
lerle ilgili kararı Fakülte Yönetim Kurulları vermekte 
ve öğrenciye tebliğ etmektedir. Öğrencinin verile.ı 
bu karara itiraz hakkı mevcuttur. Bu itirazlar Üni
versite Yönetim Kuruluna getirilmekte, bütün Dekan
ların, Rektör ve Rektör Yardımcılarının mevcut bu
lunduğu bu Kurulda görüşülüp, herhangi bir yanlışlık 
yapılmış ise düzeltilmesi yoluna 'gidilmektedir. Bu 
uygulamalarda herhangi bir öğrenci bir emrivaki ile 
veya itiraz yolları kapalı bir karar veya uygulama 
ile karşı karşıya bırakılmamaktadır. 

Ankara Üniversitesi 
Senato Karar örneği 

Toplantı Sayısı : 50 
Karar Sayısı: 493 
Karar (Tarihi : 8.11.1983 

alınan 27.10.1983 tarih ve 35159 sayılı yazı ve ek: 
493. — En fazla iki dersten iki yıl üst üste başa

rısız duruma düşen öğrencilerin durumu hakkında 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından 
Yönetim Kurulu kararı okundu. 

Yükseköğretim Kurulunun 19.8.1982 tarih ve 
82/218 sayılı kararı ile kabul edilen «Eğitim Öğ
retim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına 
ilişkin ilkelerdin 3 üncü maddesini değiştiren 28.7.1983 
tarih ve 220/6252 sayılı yazı ile bildirilen kararının 
17.8.1983 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2880 
sayılı Kanun ile kaldırılmış olması sebebiyle Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu kararının 
görüşülmesine mahal olmadığına karar verildi. 

3. — İstanbul Milletvekili R. Ercüment Konuk-
man'ın, Yüksek Öğretim Kurulunun üniversitelerdeki 
bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı 
cevabı. (7/14) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 Kasım 1981 de yürürlüğe giren ve 3 yıl içinde 

2 defa değişikliğe uğrayan 2547 sayılı YÖK Kanunu 
ile Üniversitelerde büyük ölçüde huzur ve güven mey
dana gelmiştir. Ancak idarecilerinin farklı tutumları, 
çok sik değişen yönetmelikler, tüzükler ve birbirini 
nakşeden kararlar öğretim elemanları ve öğrenciler 
arasından büyük problemler yaratmıştır. 

YÖK idarecilerinin meselelerin üzerine ciddiyetle 
eğilmekten kaçınmaları, yapılan ihbar ve uyarıları 
gereği kadar değerlendirmemeleri problemi içinden 
çıkılmaz bir hale getirmiştir. 

YÖK Anayasal bir kuruluşumuzdur. 
YÖK'e karşı değiliz. Bugüne kadar yapmış ol

duğu hizmetleri de inkâr etmiyoruz. Kendilerine şük
ran borçluyuz. Ancak YÖK'ün aksayan yönlerini 
dile getirmek, hatalı bulduğumuz taraflarını düzelt
meye çalışmak, vazifemizdir. Gerek öğrencilerimizin 
ve gerekse öğretim üyelerimizin büyük şikâyetleri 
vardır. 

Bugün üniversitelerimizden çeşitli sebeplerle ay
rılmış olan öğretim üyesi ve elemanı sayısı 700'e 
ulaşmıştır. 
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YÖK idarecilerinin beyanları hilafına 3 büyük 
şehrimizdeki Üniversitelerimizden başka diğer üniver
sitelerimizde öğretim üyesi açığı vardır ve gittikçe bu 
açık büyümektedir. Binlerce öğrenci sık sık değişti
rilen yönetmeliklerden, idarecilerin yönetmelikleri fark
lı uyguladıklarından şikâyetçidirler. 

Öğretim üyeleri ise huzursuz, ikazlarının dikkate 
alınmamasından dolayı üzüntülü, yeterince ilmî çalış
ma yapamamanın burukluğu içindedir. Verim düş
müştür. Kaliteli ve kapasiteli bir eğitim ve öğretim 
yapılması imkânları ise gittikçe azalmaktadır. Bütün 
bunlara sebep idarecilerin keyfî davranışlarının ciddî 
olarak denetlenmemesidir. 

Bu bilgiler ışığı altında Sayın Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanımızdan aşağıdaki hususların yazılı 
olarak açıklanmasını arz ve rica ederim : 

1. 28.10.1983 tarihinde YÖK Başkanlığına An
kara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanının Kanunsuz 
ve usulsüz uygulamasını belgeler ile dile getiren di
lekçeye YÖK ne gibi bir cevap vermiştir?. 

2. Selçuk Üniversitesi Rektörünün «Maocumu 
yoksa Lenincimi olalım?. Tartışmasının yapıldığı 
TÖBDER kongresinin faal üyesi» 12 Eylül 1980'den 
sonra tutuklanan ve 2 yıl tutuklu kalan ve zamanın 
rektörü tarafından Üniversitedeki görevinden sakın
calı görüldüğü için uzaklaştırılan bir kişiyi güvenlik 
soruşturması bile yapmadan tekrar vazifeye aldığı 
doğru mudur?. 

Sayın rektörün, adı geçen kişiye görevinden uzak
laştırıldığı devreye ait bütün maaşlarını verdirdiği 
doğru mudur?. 

Hapishaneden salıverildiği bir sırada sayın rektö
rün güvenlik soruşturmasına lüzum görülmeden ata
dığı bu şahsın 4 üncü Kolordu ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığınca arandığı ve hakkında tutuklama kararı 
çıktığı ve üniversitede vazifeli bulunduğu tespit edi
lince tekrar tutuklanarak Ankara'ya sevk edildiği bi
linmektedir. 

Bu durum YÖK Başkanlığına bir dilekçe ile res
men bildirildiği halde YÖK idarecileri rektör hak
kında ne gibi bir işlem yapmışlardır?. 

3. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hiçbir 
Akademik formasyona sahip olmayan, öğretim ye
terliliği de bulunmayan kimselerin ders verdiğine dair 
basında haberler çıkmaktadır, öğretim üyesi açığını 
kapattıklarını iddia eden YÖK yöneticilerinin bu id
diaları doğru mudur, ne gibi tedbirler almışlardır?.-

4. Son aylarda Selçuk Üniversitesinden ayrılan 
veya başka üniversitelere atanan öğretim üyelerinin 
sayısı kaçtır ve hangi sebeplerle bu atamalar yapıl
mıştır. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. R. Ercüment Konukman 
İstanbul Milletvekili 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 19 Şubat 1984 
Yüksek Öğretim ve Dışilişkiler, 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : ÜN1V-84-266/YÖK-G-

006112 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
30.1.1984 tarih, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/14-678/ 
1173 sayılı, yazısı. 

İstanbul Milletvekili R. Ercüment Konukman ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan soru önergesine Yükseköğretim Kurulu Baş
kanlığınca verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

M. Vehbi Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 
T.C 

Yükseköğretim Kurulu 9 Şubat 1984 
Başkanlığı 

Sayı : H-M/06-11-001-01604 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 

İlgi : 1 Şu'bat 1984 gün ve özel : 271 sayılı yazı
ları. 

İlgide kayıtlı yazıları ile İstanbul Milletvekillerin
den R. Ercüment Konukman'ın, «Yükseköğretim Ku
rulunun üniversitelerdeki bazı uygulamalarına iliş
kin yazılı soru önergesi»ne verilecek cevaba teşkil 
edecek 'bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

îhsan Doğramacı 
Başkan 
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T.C 
Yükseköğretim Kurulu 

Yükseköğrenim Denetlem'e '6.2.1984 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : özel 

Konu : Prof. Dr. Ercüment Konukman'ın soru 
önergesindeki 1 numaralı sorusu ile ilgili durum açık
laması. 

Yükseköğretim Kurulu (Sayın Başkanlığına 
Prof. Dr. Ercüment Konukman'ın Millî Eğitim 

Balkanı tarafından cevaplandırılmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru öner
gesinde 1 numaralı soru olarak yer alan Ankara Üni
versitesi Fen Fakültesi Dekanı hakkında yapılan şi
kâyetle ilgili açıklamalarımız: 

28.10.1983 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Baş
kanlığına Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı 
ite ilgili bir dilekçe verilmemiş olup, Prof. Dr. Er
cüment Konukman'ın belirtmek istediği dilekçe, 1 
Kasım 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğince Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 
intikal ettirilmiş ve 3 Kasım 1983 günü Yükseköğre
tim Denetleme Kurulu Başkanlığına havale edilmiş
tir. 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığınca 
yapılan işlemler, kronolojik olarak aşağıdadır : 

1. 3.11.1983 günü dilekçe incelenmiş, 11 madde 
halinde 21 konuyu kapsadığı tespit edilmiş ve önem 
arz ©den 7 konu hakkında mahalline gidilerek ilk in
celeme yapılmıştır. 

a) YDK Üyesi Prof. Dr. M. Fuat Turgut'a, 
— Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden son 

bir içinde ayrılmış bulunan akademik ve idarî per
sonelin tespiti ile ayrılış nedenlerinin araştırılması 
yaptırılmıştır. 

— Fen Fakültesinde öğrenci nakilleri ve yatay 
geçişlerde suiistimaller ölüp olmadığı tespit edilmiş
tir. 

b) YDK Üyesi Macit Nalçaoğluna, 
— Fen Fakültesinde 1983 yılı için 52 milyon li

ra karşılığı satın alınmış olan elektron mikroskobunun 
satın alma işlemlerinde yolsuzluk olup olmadığı, 

— 1983 yılı içinde Fen Fakültesi atölyelerine sa
tın alınmış olan pirinç ve pirinç boru malzemelerinin 
durumu, 

— Fen Fakültesi öğrencilerinin yemek paraları
nın durumu, incelettirilmiştir. 
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— Ayrıca, 8.11.1983 günü de elektron mikros
kobu ile ilgili derinlemesine 'bir inceleme yaptırılmış
tır. 

c) YDK Üyesi Prof. Dr. Fikret Sönmez'e, 
j — Fen Fakültesi Yönetim Kurulunun 1983 yılı 

içindeki boş üyeliklerinin durumu, 
— 1983 yılı içinde yapılmış yurt dışı görevlen

dirmeler ile gidiş ve dönüş tarihleri, 
Tespit ettirilmiştir. 
Yukarıda belirtilen konularla ilgili 7, 8, ve 9 Ka

sım 1983 tarihlerinde dlört rapor Denetleme Kuru
luna gelmiştir. 

2. 8 Kasım 1983 günü YDK Başkanının baş
kanlığında 5 kişilik bir heyet, Fen Fakültesine gide
rek, şikayetçi Prof. Dr. Mide Tanyolaç'm ifadesine 
başvurmuştur. 

3. Prof. Dr. Jülide Tanyolaç'm, ifadesinde, şi
kayet konularında Doç. Dr. Tahsin Nuri Durlu'nun 
esas 'bilgi ve belgelere sahip olduğunu belirtmesi üze
rine; 9 Kasım 1983 günü, YDK Başkanının başkan
lığındaki aynı 5 kişilik heyet, tekrar Fen Fakültesine 
giderek, Doç. Dr. Tahsin Nuri Durlu'nun ifadesini 
almıştır. 

Kısa bir zaman öncesine kadar Dekan Yardım
cısı olduğu ve görevinden affedilmiş bulunduğu an
laşılan Doç. Dr. Tahsin Nuri Durlu'nun, kendisinde 
bulunduğu iddia edilen belgeleri vermekten kaçınması 
ve yeni iddialar ileri sürmesi üzerine; durum, şika
yeti intikal ettiren Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliğine bildirilmiş ve incelemenin tüm ayrıntıla
rıyla birlikte ele alınması cihetine gidilmiştir. 

4. Müteakiben Fakülte, Biyoloji Bölümü ve Rek
törlük kayıtları ve dosyaları incelenmiş, iddialarla il
gili 21 konu hakkında gerekli belge örnekleri toplan
mış ve 8 Aralık 1983 tarihinde Dekan Prof. Dr. Se
vinç Karol'dan 13 hususta yazılı açıklamaları alın
mıştır. 

5. 10.11,1983 ve 1.12.1983 tarihlerinde Yüksek
öğretim Kurulu Başkanlığınca, şikayetin intikal ettiril
miş olduğu Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liğine «On Rapor» ve «Ara Rapor» niteliğinde bilgi
ler verilmiştir. 

6. YDK Başkanlığınca görevlendirilen ve iki 
YDK Üyesinden müteşekkil İnceleme Komisyonu, 
15.11.1983 tarihinden itibaren incelemeye başlamıştır. 

7. İnceleme Raporuna eklenecek 498 sayfadan 
oluşan 229 adet belge, hu arada şikayetçilerin adlî 
merciler, maitbuat, şahsen müracaat ve ek dilekçe 
şeklindeki girişimleriyle devamlı artmıştır. 
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8. Şikayet konularının sayı itibariyle çok ve de
ğişik, fakat nitelik bakımından zayıf ve kamuoyuna 
cazip gelecek şekilde ayarlandığı 'izlenimi doğmakta
dır. 

9. Şikayetlerin yaygınlığı ve sistematiği, Fen 
Fakültesi içinde, kökeni 12 Mart 1971 öncesine da
yanan eski bir huzursuzluğun güncelleştirilmesi ça
baları olması ihtimalini hatıra getirmektedir. 

10. Incdleme son safhasına erişmiş olup, rapor 
yazımı ilerlemiş durumdadır ve birkaç hafta içinde 
tamamlanmış ojacaktır. 

Saygı ile arz ederim. 

Aziz Ergin 
YDK Başkanı 

T.C. 
(Selçuk Üniversitesi 6 Şubat 1984 

Özlük İşleri Müdürlüğü 
Sayı r 04-293/0627 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 

Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. 
Ercüment Konukman'ın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından cevaplandırılmasını istediği, 
tutuklu kalmış bir elemanın ÜnieVrsiteye alınması 
hususu ile ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

1. Üniversitemiz Mühend'islik-Milmarlık Fakülte
si Öğretim Görevlisi Mimar Faruk Atalayer 17 Ka
sım 1980 tarihinde Sıkıyönetim Komutanlığı tara
fından 'göz altına alınmıştır. 

2. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Yönetim 
Kurulu 22.9.1982 tarihinde almış olduğu kararla adı 
geçenin görevine son verilmesini Rektörlüğe teklif et
miştir. ı 

3. 23.9.1982 tarihinde Selçuk Üniversitesi Rek
törlüğünce bu karar uygulanmış ve Faruk Atala-
yer'in Üniversite ile ilişkisi kesilmiştir. 

4. Adı geçen 30.5.1983 tarihinde Ankara Sıkı
yönetim Komutanlığı 3 numaralı Mahkemesince 
1983/70 Esas 1983/169 Karar sayılı ilamı ile beraat 
etmiştir. Bu Karar kesinleşmiştir, 

5. Faruk Atalayer, Konya Bölge İdare Mahke
mesine Rektörlüğün görevine son verme işleminin 
iptali, görevine iadesi ve açıkta geçen süre ile ilgili 
haklarının kendisine ödenmesi konusunda dava aç
mış ve davası kabul edilmiş, lehine karara bağlan
mıştır. 

6. Üniversite Rektörlüğünce 'bu karar temyiz 
edilmiştir. Halen temyizde tetkikat devam etimekte-
dür. 

7.- Faruk Atalayer'on göreve iadesi için Üniver
sitemize müracaatında, Üniversitemiz Avukatının mü
talaası alınmış ve bu mütalaaya uygun olarak işe 
başlatılması 60 gün bekletilmiş ve 60 günden sonra 
10.8.1983 günü Mühendislik - Mimarlık Fakültesin
de görevine başlatılmıştır. 

8« Bu şahsa yalnızca 1983 yılına ait geçmişteki 
günlerin maaşının 2/3 *ü ödenmiş, ayrıca düyuna ka
lan 1/3'ü oranındaki maaş hakları ile birlikte her-
'hangi bir tazminat ödenmemiştir. 

9<ı Faruk Atalayer ile ilgili durum Sıkıyönetim 
Komutanlığının bilgisi dahilindedir, 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar 

Rektör 
T. C. 

Selçuk Üniversitesi 
özlük İşleri Müdürlüğü 6 Şubat 1984 

Sayı : 04-293/0629 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 

ANKARA 
Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. 

Ercüment Konukman'ın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından cevaplandırılması istenen, 
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ile ilgili bilgiler aşa
ğıda sunulmuştur. 

1. 1983 - 1984 Öğretim yılında Hukuk Fakül
temiz birinci sınıfında 104 öğrenci ile eğitim - öğre
time başlamıştır. 

2. Hukuk Fakültemizde bu dönemde ders ve
ren öğretim elemanlarının listesi aşağıya çıkarılmış
tır. 

Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar 
Rektör 
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Adı ve Soyadı Verdiği Ders Görev Yeri 

Doç. Dr. Mustafa Cengiz 

Yrd. Doç. Dr. Erdal Onar 

Öğr. Gör. Rıfat Özpar 

öğr. Gör. Mehmet Bozbey 
Öğr. Gör. Ümit Şifaver 
Okutman Ergül Özkoç 
Okutman Orhan Diriöz 
Okutman Muammer önde 

Ekonomi 

Anayasa Hukuku 

Hukuk Başlangıcı 

İnkılap Tarihi 
Beden Eğitimi 
Yrd. İngilizce 
Yrd. Fransızca 
Yrd. Almanca 

(Ekonomi Doçenti) 
Meslek Yüksek Okulu Md. V. 
A. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi (40. b) 
Vali Yardımcısı (Siyasal Bilgiler ve 
Hukuk Mezunu, İhtisas Dereceli) 
M. Y. Okulu Tarih Öğretmeni 
Gençlik - Spor Akademi Mezunu 
üniversitemiz Okutmanı 
Üniversitemiz Okutmanı 
Üniversitemiz Okutmanı 

T. C. 
Selçuk Üniversitesi 

Özlük İşleri Müdürlüğü 
Sayı : 04-293/0628 

6 Şubat 1984 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 

ANKARA 

Anavatan Partisi Milletvekillerinden Prof. Dr. Er
cüment KONUKMAN tarafından sorulan ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından cevap
landırılması istenen ve Selçuk Üniversitesinden, baş
ka Üniversitelere yapılan Öğretim Üyesi ve memur 
atamaları ile ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

1. İkinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının 
istemi üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından 
(Şahsî muvafakatları alınarak ve hiç bir şekilde mad
dî zararları söz konusu olmadan) yalnızca iki Pro
fesör, bir öğretim Görevlisi ve bir memur Uludağ, 
Ankara ve 100 üncü Yıl Üniversitelerine naklen atan
mışlardır. 

Başkaca herhangi bir atama söz konusu değildir. 

Durum saygı ile arz olunur. 

Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar 
Rektör 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Köy. 
ilkokullarının yakacak ve köy öğretmenlerinin mah
rumiyet ödeneklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazı
lı cevabı. (7/J5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunduğum sorularımın Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanınca yazılı olarak yanıtlanmasına 
delaletinizi arz eder, saygılar sunarım. 

Doç. Dr. Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

1. Köy ilkokullarının yakacak ödeneğinin ye
terli düzeye çıkarılması düşünülmekte midir? 

2. Köy okulları öğretmenlerinin mahrumiyet 
zamlarının adil ölçülere ulaştırılması için ne düşü
nülmektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 13 Şubat 1984 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı: 002. Büt. Şb. Md./4395 

Konu : Sayın Bahriye Üçok'un yazılı soru öner
gesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T. B. M. M. Başkanlığının 30.1.1984 ta

rih ve Genel Sekreterliğin 7/15-682/01184 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlığın 3.2.1984 tarih ve Kanunlar ve 
Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 18/106 - 5/ 
01360 sayılı yazısı. 

1. Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un 
Bakanlığımızca cevaplanması isteği ile Başkanlığını
za vermiş olduğu 25.1.1984 tarihli yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

2. Köy ilkokullarının yakacak ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere genel bütçeden, İl Millî Eğitim Mü
dürlüklerine bütçe imkânları ölçüsünde ödenek gön
derilmektedir. 
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3. 4 Mayıs 1977 tarih ve 15927 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan 31.3.1977 gün ve 7/13297 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 ve 2 nci derece Mah
rumiyet Bölgeleri tespit edilmiş olup, ödemeler bu 
kararnamede belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. 
öğretmenlerimizi ekonomik yönden daha güçlü kıl-

....>... 

mak için Bakanlığımızca çalışmalar sürdürülmekte
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

31 İNCİ BİRLEŞİM 

14.2.1984 Sah 

Saat : 15.00 

il! 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi. 
2. — Komisyondan istifa tezkeresi. 

\2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
ISEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS AR'AŞ-

TIRİMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Malatya 'Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malat
ya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyece
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/6) 

2. _ Malatya 'Milletvekili Ayhan Fırat'ın kayısı 
ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7) 

3. — Amasya iMilletve'kili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticile
rinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

5. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yük
seköğretim Kanununun uygulanmasından doğan so
runlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru Önergesi. {'6/10) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile '6.5.1957 Tarihli ve '6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat 'Odaları Birliği Kanununun Bazı Mad-
lerinin 'Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli ve 67 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri 
ile 6964 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu. 
(1/26, 1/27) (S. Sayısı : 7) ((Dağıtma tarihi : 1.2.1984) 

2. — 15İ12 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile 1'512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri 
ile 1512 Sayılı Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/1, 1/2) (S. Sayısı : 11) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1984) 

•••>• a i > » ^ ^ • • -





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 7 

6 . 5 . 1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Oda
ları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 6 . 5 . 1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları 
ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
1 8 . 5 . 1983 Tarihli ve 67 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Hükümleri ile 6964 Sayılı Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
name ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu. 

(1 /26 , 1/27) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 5 Ağustos 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1/68/04696 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

«6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmt Gazetede 
yayımlanmış ve Anayasanın 91 İnci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir: 

Gereğini arz ederim» 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

6.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Gerekçesi 

9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesi, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirmiş olup, 
1961 Anayasasına göre düzenlenmiş bulunan mevcut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını mey
dana getiren kanunlarda değişiklik yapılması zorunlu görülmüştür. 

Bu nedenle, Anayasanın 135 inci maddesinin amir hükümleri doğrultusunda kanun hükmünde kararna
melerle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına vücut veren kanunlarda değişiklik yapılmasını sağ
lamak üzere «Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu» 28 Aralık 1982 gün 
ve 2767 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen Yetki Kanununa göre Bakanlar Kurulu Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen 
ilkeler doğrultusunda kamu kurumu niteliğindeki mes lek kuruluşlarının kuruluşlarını düzenleyen kanunlarda 
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bu kuruluşların faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesine, 
kanunî zorunluluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına, bu kuruluşlara üye olma koşulları 
ile idarî ve malî denetimlerine ilişkin değişiklikleri kanun hükmünde kararnamelerle yürürlüğe koymaya 
yetkili kılınmıştır. 

6964 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin yukarıda belirtilen hu
suslarda Anayasanın 135 inci maddesindeki ilkelere uyum sağlamaları bakımından bu Kanun Hükmünde 
Kararnameyle anılan Kanunun bazı maddeleri değişti rilmiş ve Kanuna iki geçici madde eklenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kamu kurumu niteliğinde birer meslek kuruluşu olan Ziraat Odalarının 2709 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 135 inci maddesindeki hükme paralel olarak yeniden tanımları yapılmakta, bu amaçla, 
6964 sayılı Kanunun 1 inci maddesi değiştirilmektedir. 

2. 6964 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenen* bu fıkra ile, Anayasanın 135 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası, 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin son fıkrasındaki amir hükümlere yer ve-
rilmentedir. 

3. Bu madde, 6964 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci fıkrası
nın döner sermayeli kuruluşları da kapsayıp kapsamadığı hususundaki tereddütleri gidermek amacıyla yeni
den düzenlenmiştir. 

4. Bu maddeyle, oda ve birlik uzuvlarının seçimlerine ilişkin usul ve işlemlerin tasarının 8 inci mad
desinde belirtilmiş olması nedeniyle 6964 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası değiştirilmiştir. 

5. Bu maddeyle 6964 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, ziraat odası umumî heyet ve görevlerini bir baş
lık altında toplama, odaya kayıtlı üye sayısı ile Oda Umumî Heyetine katılacak delege sayısı arasında 
denge sağlamak ve Oda Umumî Heyetinin toplanma süresi, şekli ve görevlerine ilişkin hususların daha iyi 
bir şekilde düzenlenmesi amacıyla değiştirilmiştir. 

6. Bu maddeyle 6964 sayılı Kanunun 8 inci maddesi değiştirilmektedir. Böylece, umumî heyetlerin top
lantıya çağrı usul ve esasları ile Oda ve Birlik uzuvlarının seçimlerinde uygulanacak usul, Anayasanın amir 
hükmü uyarınca yargı gözetimi sağlayacak biçimde belirtilmiştir. 

Madde, yargı gözetiminin ne suretle yapılacağını açık ve ayrıntılı bir biçimde hükme bağlamaktadır. 
Bu hükümlerin uygulanması suretiyle seçimlerin sonunda doğabilecek tereddütler tamamen ortadan kal

dırılmış olacak ve Anayasanın amir hükmü yerine getirilmiş bulunacaktır. 
7. 6964 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, Oda Meclisi aslî üye sayısı kadar yedek üye 

seçileceğini, üçüncü fıkrası, Oda Meclisinin sekreterya işlerini yürütmek üzere bir sekreter üyenin seçilmesi
ni ve maddeye eklenen fıkra ile de, aynı şahısların hem Oda meclislerinde ve hem de Oda idare heyetlerinde 
görev almamalarını sağlamak amacıyla değiştirilmiş ve düzenlenmiştir. 

8. Bu madde ile, 6964 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmektedir. Böylece 
Ziraat Odası idare Heyeti seçimlerinde aslî üye kadar da yedek üye seçilebilecektir. 

9. 6964 sayılı Kanunun 18 inci maddesi, uzuvların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilme
sine ilişkin Anayasa hükmüne uygun olarak değiştirilmiş ve böylece, Anayasanın 135 inci maddesinde yer 
alan göreve son verme ilkesi ile Kanunun 2 nci ve 23 üncü maddelerinde yer alan yasaklara uymamanın 
müeyyidesini açık bir biçimde düzenlenmiştir. 

Anayasa hükmünde yer alan «Mahkeme» olarak asliye hukuk mahkemesi tercih edilmiş ve bu suretle 
diğer kanunlarla paralellik sağlanmış, yargılamanın basit usule göre ve üç ay içinde sonuçlandırılması öngö
rülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Anayasanın 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan göreve son ver
me ilkesini düzenlemekte ve görevlerine son verilen uzuvlar için yapılacak seçimlerin süresi belirlenmek
tedir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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Maddenin üçüncü fıkrasında, Bakanlık tasarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya 
eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın 
uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda ve Birlik uzuvları hakkında da maddenin birinci ve ikinci fıkralarının 
uygulanacağı, Bakanlığın istemi üzerine haklarında Cumhuriyet Savcılığınca dava açılacağı ve davanın o 
yerdeki asliye hukuk mahkemesinde görüleceği belirtilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrası, görevlerine son verilen uzuv üyelerinin kanunda yazılı cezaî sorumlulukları
nın saklı tutulduğu ve uzuvların görevlerine son verilmesine neden olan tasarruflarının hükümsüz olduğunu 
hükme bağlamakta olup, ayrıca Anayasamn 135 inci maddesinin yedi ve sekizinci fıkralarındaki hükümleri 
yansıtmaktadır. 

Buna göre Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin tüm uzuvları mahallin en büyük mülkî amiri tara
fından geçici olarak görevden uzaklaştırılabileceklerdir. 

Madde ile ayrıca, Oda idare heyetleri ile Oda meclislerinin görevlerine kendi kendilerine son verme im
kânı getirilmiş ve şekli belirtilmiştir. 

10. 6964 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine eklenen fıkra ile, Anayasanın 135 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası, 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin son fıkrasındaki amir hükümlere yer ve
rilmiştir. 

11. Bu maddeyle 6964 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (g) ve (h) fıkraları değiştirilmek suretiyle, 
milletlerarası sergi ve fuarlar ile milletlerarası benzer meslekî kuruluşlara üye olmak veya bu kuruluşların 
fahrî temsilciliğini yapmak, bu kuruluşlar veya yabancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantı, kongre ve ben
zeri faaliyetlere katılmalar genel mevzuat hükümleri ile Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlanmakta
dır. Böylece kamu kurumu niteliğinde bulunan Ziraat Odaları Birliğinin dış ilişkilerinde düzen ve güveni 
sağlamak ve gerektiğinde Devletin tarım politikasının sağlıklı bir biçimde dış ülkelere yansıtılması sağlanmış 
olacaktır. 

12. Bu maddeyle Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmektedir. îkinci fıkra 
değişikliği ile, Ziraat Odaları Umumî Heyet toplantısına iştirak edecek temsilci adedi ile illerdeki Ziraat Oda
sı sayısı arasında daha uygun bir dengenin sağlanması amaçlanmıştır. 

Genel sekreterin statüsünde yapılan değişiklik nedeniyle, bunun Birlik Umumî Heyetinde oy sahibi olma
dığım vurgulamak için 26 ncı maddenin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. 

13. Bu madde ile, Birlik tdare Heyeti aslî üyesi kadar yedek üye seçileceği, oylarda eşitlik halinde baş
kanın oyunu kullandığı tarafın çoğunluğu sağlamış sayılacağı mükme bağlanmaktadır. 

14. Birlik Genel Sekreterinin atanması Birlik îdare Heyeti tarafından yapılacağından 6964 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesinin (a) bendinde değişiklik yapılmıştır. 

15. 6964 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre Birlik Genel Sekreteri Birlik Umumî Heyeti tarafın
dan seçilmektedir. Bu durum, uygulamada Birlik îdare Heyeti ile Genel Sekreter arasında bazı uyuşmazlık
lara neden olmaktadır. Sonuçta, kuruluşun hizmetlerinde önemli aksamalar ortaya çıkabilmektedir. Benzer 
kuruluşlardaki uygulamaları da dikkate almak suretiyle Genel Sekreterin Birlik îdare Heyetince seçimini sağ
lamak amacıyla Kanunun 30 uncu maddesi değiştirilmiştir. 

16. 6964 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin Tarım ve Or
man Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabidir şeklinde bir hüküm bulunmasına rağmen, Anayasanın daha 
geniş bir denetimi kastetmiş olduğundan hareketle ve ayrıca bunların denetimlerinin Bakanlığın arzusuna 
birakılmayıp zorunlu hale getirildiğini belirtmek amacıyla, adı geçen Kanun maddesi yeniden düzenlenmiş
tir. 

Geçici 1 inci madde, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin seçimle gelen tüm uzuvlarının seçimlerin 
yargı gözetimi altında yapılacağına dair hükmün tabiî sonucu olup, tüm uzuv seçimlerinin 31 Ekim 1983 
tarihine kadar yapılacağını, seçimlerin Aralık 1983 tarihinde yapılmış gibi itibar edilerek iki yıl süre ile ge
çerli sayılacağını ve seçimlerin milletvekili seçim dönemine rastlaması halinde 298 sayılı Kanunun kongre 
ve toplantılara ilişkin yasaklayıcı hükümlerinin uygulanmayacağını hükme bağlamaktadır. 

Geçici 2 nci madde, Genel Sekreterin süresinin sonuna kadar, görevine devam edeceğini öngörmektedir. 
Tasarının 17 ve 18 inci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 



T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 .z 9 * 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. : 181101-1168106818 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«6.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 tarihli ve 67 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci madde
si uyarınca bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

6.5.1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 18.5.1983 Tarihli ve 67 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel Gerekçesi 

«6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddefer Eklenmesi 'Hakkındaki 18.5.1983 tarih ve 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümleri ile, 6964 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name Tasarısı» organ seçim tarihleri ile oda ve birlik gelir kaynaklarının yeniden düzenlenmesi, yıllık aidat 
miktarlarının günün koşullarına uygun seviyeye getirilmesi, birlik gelirlerinin odalara daha makûl oranlarda 
dağıtımı, organ seçimlerinde oy kullanma, sandık seçmen adedinin tespiti ve seçimlerin yapılacağı tarihin 
yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. ' 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle, seçimlerin zamanında yapılabilmesi için, 11 Kongresinin Kanununda öngörüldü
ğü şekilde Kasım ayında değil Mart ayında yapılması hükme bağlanmaktadır. Ayrıca toplantı giderlerinde tasar
ruf sağlamak amacıyla İl Kongrelerinin bir yıl yerine iki yılda bir yapılması öngörülmektedir. 

Madde 2. — Odalara giriş ücretleri ile yıllık aidatlar günün koşullarına göre çok düşük seviyede bulun
maktadır. Gelir kaynaklarının oldukça sınırlı oluşu nedeniyle hizmetlerde de önemli derecede aksamalar ol
maktadır. Bu maddeyle odaların gelir kaynaklarının günün koşullarına uydurulması ve böylece odaların 
daha rahat ve etkin çalışabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Bu maddeyle, Ziraat Odaları Birliği Genel Kurul Toplantısının Kanunda öngörüldüğü gibi 
Aralık ayında değil Mayıs ayında yapılması sağlanmaktadır. Böylece genel kurulların zamanında ve en 
uygun ay içerisinde toplanması mümkün olabilecektir. 

Madde 4. — Birlik gelirlerinin, odalar arasında daha makul ölçülerde dağıtımını sağlamaktır. 

Madde 5. — Bu maddeyle, delege seçimlerinin Kanunda öngörüldüğü şekilde Ekim ayında değil Aralıkta, 
Oda Genel Kurul Toplantılarının da Kasım ayı yerine Şubat ayı içinde yapılması sağlanmaktadır. Böylece 
delege seçimleri ile Oda Genel Kurul Toplantılarının zamanında ve en uygun ay içerisinde toplanması 
mümkün olabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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Madde 6. — Bu maddeyle, Ziraat Odaları Genel Kurul toplantılarına iştirak edecek delegelerle vilayet 
kongresine iştirak edeceklerin 'kırsal alanlardan gelen kişiler olması nedeniyle bunların ilçe ve şehir merkez
lerinde uzun süre tutulmalarının gerek işlerin aksamasına gerekse lüzumsuz yere masrafta bulunmalarına 
neden olacağından, anılan toplantıların seçimler de dahil bir gün içerisinde sonuçlandırılması öngörülmekte
dir. 

Ayrıca, oy sandıklarının seçmen sayışım tespitte, görevli hâkime yetki vermekte, sandıkların numaralan
ması öngörülmektedir. Yapılan düzenlemeyle, bir sandığın ihtiyaca yetmeyeceğinin anlaşılması halinde aynı 
numara altında iki sandık kullanılması ve her iki sandığa tek sandık kurulunun nezaret etmesi hükme bağ
lanmıştır. 

Oylar, her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy 
verme sırasında sandık kurulu 'başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılması ilkesi 
getirilmiştir. 

Madde 7. — 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki bir maddî hatayı düzeltmek amacıyla bu mad
de yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Bu maddeyle, organ seçimlerinin yapılacağı tarih yeniden belirlenmektedir. 

ıMadde 9. — Yürürlük maddesidira 

Madde 10i — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
' (87 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

6.5.1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odalan Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli ve 67 Sayıh Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 Sayıh Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname, 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 tarihli ve 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
bazı hükümleri ile, 6964 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi; Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları Hakkında 28.12.1982 tarihli ve 2767 sayıh Yetki Kanununa dayanılarak Balkanlar Kuru
lunca 6.9.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 6964 sayıh Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 17 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«İki yılda bir Mart ayında her il sınırı içindeki Ziraat odaları meclisinden beşer, idare heyetlerinden de 
ikişer temsilci il merkezinde? kongre halimde toplanır. Toplantıyı il merkezi ziraat odası düzenle^ Bu kong
reye o il dahilinde tarımla ilgili teşkilat ve müesseselerin temsilcileri de davet olunur. Ancak bu temsilcilerin seç
me, seçilme ve oy hakları yoktur.» 

MADDE 2< — 6964 sayıh Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre odalara kayıtlı olanlardan tah
sil edilecek yıllık aidat miktarlarına göre üyeler beş dereceye ayrılır. Derecelerinin belirlenmesinde üyenin 
herhangi bir masraf indirimline yer verilmeyen gelirini ifade eden, yıllık gayrisafi çiftçilik geliri dikkate alınır. 

a) 1 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece, 
b) 500 000 ila 1 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (500 000 lira dahil) ikinci derece, 
c) 20Ö 0CÖ ila 500 000 liraya kadar gayrisafi çiftlik geliri olanlar (200 00)0) lira dahil) üçüncü derece, 
ç) 100 000 ila 200 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (LOO Q0D lira dahil) dördüncü derece, 
d) 100 000 liradan az gayrisafi çiftçilik geliri olanlar beşinci derece çiftçi sayılırlar. 
Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat miktarı, birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci derece çiftçiler 

için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için binde üç, dördüncü derece çiftçiler için binde iki, beşinci derece 
çiftçiler için binde bir nispetine göre hesaplanır. 

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre Odalara kaydedilen üyeler ise, yıllık gay
ri safi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrılır. 

a) 3 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece, 
b) 1 000 000 ila 3 OJOö OOOl liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (1 GKMOI 000 lira dahil) ikinci de

rece, 
c) 1 000 0CÖ liradan aşağı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar üçüncü derece çiftçi sayılırlar. 
Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarı da, birinci derece çiftçiler için binde yedi, ikinci derece çiftçiler 

için binde altı, üçüncü derece çiftçiler için binde beş nispetine göre hesaplanır. 
Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücretleri; birinci derece çiftçilerden 1 0001 lira, ikinci derece çiftçi

lerden 500 lira üçüncü derece çiftçilerden 200i lira, dördüncü derece çiftçilerden 100 lira ve beşinci derece çift
çilerden 50 liradır. 

Yukarıdaki esaslara göre tespit edilecek yıllık aidat miktarları birinci derece çiftçiler için otuz bin liradan 
çok, elli liradan az olamaz. Ancak, bu miktarlar Bakanlar Kurulu Kararıyla üç katına kadar artırılabilir. 

Resen yapılacak kayıtlarım ve tespit olunacak derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar nizamnamede 
tespit edilecek usuller dairesinde Oda Meclisine itiraz edebilirler. 

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimselerle işletme ve kuruluşlara, içinde bulunan yıl hariç olmak üzere, 
geçmiş üç yıldan önceki yıllar için aidat tahakkuk ettirilemez. 
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Tahakkuk yılım takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücretleri ve yıllık 
aidatlar zamanaşımına uğrar. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ilişkin usuller nizamnamede belirtilir.» 

MADDE 3. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesinin dör
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumî Heyet iki yılda bir mayıs ayı içinde toplanır. Birlik İdare Heyetinin vereceği karara göre Umu
mî Heyet olağanüstü toplantıya çağrılabilir.» 

MADDE 4. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 32 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«31 inci maddenin (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı gelirlerin yüzde ellisi Birlik bütçesine gelir kaydedilir, 
artan yüzde ellisi Odalar arasında eşit olarak taksim edilir.» 

MADDE 5. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 18.5.1983 tarih ve 67 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile değiştirilen 7noi maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde kayıtlı Oda aslî üyesi hakikî şahıslarla 4 üncü mad
denin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı hükmî şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir Aralık ayı 
içerisinde kendi aralarından gizli oyla seçilir.» 

«Oda Umumî Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü fıkrada yazılı seçimi izleyen Şubat ayı içinde toplanır. 
Umumî Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik idare Heyetinin kararı yahut Umumî Heyet Üyelerinden üçte birinin 
yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantılara tarımla ilgili teşkilat temsilcileri de davet edilir. 
Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.» 

MADDE 6. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 18.5.1983 tarihli ve 67 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesiyle değiştirilen '8 inci maddesinin (b) bendinin iki, sekiz ve 
onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Seçim yapılacak Ziraat Odası, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantıların
dan en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve temsilcileri belirleyen üsteler, üç nüsha olarak o yer 
ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yerlerde 
görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı 
takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda yazıda belirtilir. Ziraat Odası Umumî Heyeti ile Vilayet 
Kongresi gündemlerinde yer alan konular görüşülerek seçimler aynı gün içinde sonuçlandırılır. Ziraat Odası 
Umumî Heyetince seçimle belirlenen Oda Meclisi Üyeleri, aynı gün gizli oy ve yargı gözetimi altında Oda 
İdare Heyeti üyelerini seçerler. Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantısının: tarihi, gündeminde yer 
alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlan
masını ve seçimlerin müteakip Pazar günü 9J30 ila 17.00 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzen
lenmesi zorunludur.» 

«Binden fazla delege veya temsilcisi bulunan Odalar ve Birlik için, sandıklarda oy kullanacakların sayısı, 
her sandık için bin kişiden fazla olmamak üzere görevli hâkim tarafından tespit edilir. Sandıklar numaralandı
rılır ve her sandık için ayrı bir kurul oluşturulur. Hâkim tarafından belirlenen sayının dörtte birine kadar olan 
üye fazlalığı sandık sayısından nazara alınmaz. Bir sandığın ihtiyaca yetmeyeceği durumlarda, aynı numara 
altında iki sandık kullanılabilir. Bu takdirde her iki sandığa aynı sandık kurulu nezaret eder.» 

«Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenim kimliğinin Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği veya bir resmî kuruluşça veri
len belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, 
her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sı
rasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kulla
nılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 



— 8 — 

MADDE 7. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 18.5.1983 tarihli ve 67 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi üe değiştirilen 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumî Heyete yediye kadar (yedi dahil) Odası olan illerden iki, ondörde kadar (ondört dahil) Odası 
olan İllerden üç, onbeş ve üzerinde Odası olan İllerden ide dört temsilci gönderilir.» 

MADDE 8. — 18.5.1983 tarihli ve 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 1. — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksı/m 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin seçimle gelen tüm uzuvları ile delege ve temsilci seçimleri 1 Aralık 
1983 tarihinden ısonra başlamak üzere 15.6.1984 tarihine kadar yapılır. 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılının, Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve ka
nunî süreleri buna göre hesaplanır.» 

Yürütme 

MADDE 9. Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
Z. Baykara 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. t. Öztrak 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M, N. Özdaş 

Devlet Bakam 
S., R. Pasin 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı V. 
H. Sağlam 

Dışişleri Bakanı 
t. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı V. 
M. Turgut 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay C. T. Sadıklar 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam V. 
M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A, Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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Tarım - Onman ve Köy İşleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım -. Orman ve 23 Ocak 1984 

Köy İsleri Komisyonu 
Esas No. : 1/26 1/27 

Karar No. : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, 11.1.1984 tarihinde toplanarak !964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 67 (Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile aynı Kanunda bazı değişiklikleri öngören ve 67 sayılı Kararnamede yer alan 
bazı hükümleri değiştiren 87 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi de birleştirmek ve 67 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyi esas almak suretiyle, Tarım - Orman ve Köy İşleri Bakanlığı temsilcileri ve Ziraat Oda
ları Birliğinin temsilcilerinde hazır bulunduğu Birleşimde görüşmeyi kararlaştırmıştır. 

18.1.1984 tarihindeki Birleşimde bu iki kararname anılan temsilcilerin iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şülmeye başlanarak tümü kabul edildikten sonra, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin başlığı iki Kanun Hükmünde Kararnamenin Birleştirilmesi nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. 

1. Birinci madde, Anayasanın 135 inci maddesinin lafzına uygun olarak redaksiyona tabi tutulmuş ve 
madde bu değişiklikleri ile kabul edilmiştir. 

2. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 2 nci {maddesinin 2 nci fıkrası, bir kazanın 14'ten 
daha az muhtarlık bulunması halinde, Odaların İdare Heyetlerinin teşekkül ettirilmesinin mümkün olamaya
cağını gözönünde tutarak, bu durumda olan kazaların daha çok muhtarlık çevresine sahip kazaların komşu 
Ziraat Odaları ile birleştirilmesinin, Birlik İdare Heyeti Kararı ile gerçekleştirilmesi, çiftçilerin oda çalışmala
rından yararlanmalarına imkân hazırlayacağı düşüncesiyle Komisyonumuzca değiştirilmiştir. Maddeye 67 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilave edilen fıkrada yer alan «Mahallî İdareler» ibaresi «Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri» şeklinde değiştirilerek madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

3. 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde yer alan «(c) bendinin birinci paragrafı» 
Kanun tekniğine uygun olarak «(c) bendi» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

4. 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
5. Beşinci madde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir. 
6. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 8 inci maddesini değiştiren 6 nci maddesinin 

(b) bendinin 1 inci fıkrası değiştirilmiş ve 3 üncü fıkradaki seçime katılacak delege ve temsilcileri belirle
yen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususların hâkim tarafından onaylanmasından sonra bunların top
lantı tarihinden 7 gün önce, fıkrada belirtilen ilan yerine asılması uygulamadaki tereddütleri kaldıracağı 
düşüncesiyle fıkraya ilave edilmiştir. Ayrıca, maddenin (b) bendinin 5 inci fıkrasında kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususların hâkim tarafından onaylanacağı vurgulanmıştır. Aynı zamanda maddenin 
(b) bendinin 12 nci fıkrasında yer alan «oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır.» ifa
desi (b) bendinin 1 inci fıkrasında yer aldığından, bu fıkradan çıkarılmış ve yapılan işlemlerin sırasıda 
gözönünde tutularak 10 uncu fıkra olarak düzenlenmiş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

7. Yedinci madde redaksiyona tabi tutularak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
8. 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
9. ^ Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları - Birliği Kanununun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren 87 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi, 11 Ziraat Odası olmayan illerde, Ziraat Odıası İl kong-
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resini yapmayı temin için, ilçe ziraat adalarından herhangi birisini Birlik İdare Heyetinin görevli kılmakta 
yetkili olmasını sağlamak amacı ile yeniden düzenlenmiştir. 

10. 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde geçen Tarım ve Orman Bakanlığı 
ibareleri, Tarım - Orman ve Köy îşleri Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve yapılan redakte ile madde 10 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

11. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci maddesini değiştiren 87 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde yer alan, Odalara kayıtlı olanlardan tahsil edilecek yıllık aidat 
miktarlarına göre derecelere ayrılan üyelerin, yıllık gayri safi çiftçilik gelirleri 3 katına çıkarılmıştır. Ayrıca mad
dede yer alan esaslara göre tespit edileck yıllık aidat miktarların tavanı olan 30 000,— TL.'dan 50 000,— 
TL.'ya, tabanı olan 50,— TL.'dan 250,— TL.'ya yükseltilerek madde II inci madde olarak, yapılan bu de
ğişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

12. Anılan Kanunun 23 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
10 uncu maddesi 2 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, yeniden düzenlenmiş ve 12 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

13. Anılan Kanunun 24 üncü maddesinin (g) ve (h) bentlerini değiştiren 67 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 11 inci maddesi, Ziraat Odaları Birliğinin görevleri arasında yer alan milletlerarası sergi ve fuar
lara ve yabancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantılara zamanında katılabilmeyi sağlamak amacı İle 
umumî heyet kararı yerine idare heyeti kararı öngörülmüş ve (g) bendi bu gerekçe ışığında değiştirilmiştir. 
Ayrıca (h) bendinde yer alan görevleri yerine getirebilmek için umumî heyet kararma gerek görülmüş ve (g) 
bendindeki değişikliğe paralel olarak (h) bendi yeniden düzenlenmiş ve madde 13 üncü madde olarak bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

14. 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ve 87 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 3 üncü maddesi birleştirilerek redaksiyona tabi tutulmuş ve 14 üncü madde olarak Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

15. Anılan Kanunun 28 inci maddesinin I inci fıkrası değiştiren 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 13 üncü maddesine «İdare Heyeti üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun ço
ğunluğu ile alınır.» Hükmü ilave edilmek suretiyle 15 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

16. 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi 1'6 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

17. Kanunun 30 uncu maddesM değiştiren 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci madde
sinde yer alan Genel Sekreterin, Üniversitelerin Ziraat, Orman, Veteriner veya işletme fakültelerinden mezun 
olanlar arasından seçilebileceği hükmü getirilerek madde 17 nci madde olarak buna göre yeniden düzenlenmiş
tir. 

87 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 18 ve 67 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 16 nci maddesi 19 uncu madde olarak redaksiyona tabi tutularak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

20. 6964 sayılı Kanuna yeni bir ek madde ilave edilerek Kanunun maddelerinde bulunan «Ziraat Ve
kâleti veya Tarım Bakanlığı» ibareleri, bakanlıklarda yapılan yenıi düzenlemeler göz önünde tutularak «Tarım 
- Orman ve Köy işleri Bakanlığı» olarak değiştirilmiş tir. 

21. Bu tasarı ile 2 geçici madde düzenlenmiştir. 87 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 in
ci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen, seçimlerin 18.6.1984 tarihi yerine seçim yasakları gözönünde tutu
larak 30.7.1984 tarihine kadar yapmaları hükme bağlanmış ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Bu hüküm aynen muhafaza 
edilmiştir. 
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Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 17 ve 18 inci maddeler Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşacağı dü
şüncesiyle 21 ve 22 nci maddeler olaralk yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına saygıyla sunulur. 

Balkan Boşlkanvelkili Sözcü 
Ahmet ALTINTAŞ Ledin BARLAS Sabri ARAŞ 
Muğla Milletvekili Adana Milletvekili (Kafls Milletvekili 

Kâtip Üye Üye 
Arif AĞAOGDU Davut ABACIGİL Yılmaz DEMÎR 

Adıyaman Milletvekili (Balıkesir Milletvekili 'Bilecik Milletvekili 
(tmızada bulunamadı.) > 

Üye Üye Üye 
M, Ali DOĞUŞLU Muhittin YILDIRIM FeyzulMı YILDIRIR 
Bingöl Milletvekili Edirne Milletvekili Gaziantep Milıleftvekıili 

(îmızada bulunamadı.) 

Üye Üye Üye 
Y. İhsan HASTÜRK Mahmut AKKILIÇ H. Sabri KESKİN 
İstanbul Milletvekili îzmıir Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

Üye Üye Üye 
Muzaffer İLHAN Gülami ERDOĞAN Selim KOÇAKER 
Muğla Milletvekili Samsun Milletvekili Tokat Mfflötvdfcili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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HÜKÜMETİN TEKLtFt 

(67 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME) 

6.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi, Kamu Kurumu Niteğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 28 Aralık 1982 
gün ve 2767 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 18.5.1983 tarihinde kararlaştırılmış
tır. 

MADDE 1. — 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«•Madde 1. — Ziraat Odaları, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, tarım sek
törünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve devletin tarımsal plan ve programları
nın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetleri
ni kolaylaştırmak, tarımda iş ve meslek ahlakı ile birliği korumak, çiftçilerin birbirleri ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteli
ğinde meslek kuruluşlarıdır.» 

MADDE 2. — 6964 'Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 2 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Ziraat Odaları kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendile
rine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü dü
zenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; si
yasî partilere maddî yardım yapamazlar onlardan maddî yardım alamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği 
içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir adayı veya grubu destekle
yemezler.» 

MADDE 3. — 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının (c) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Tüzelkişiliğe sahip olmasa da, Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner 
sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır.» 

MADDE 4. — $964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 6 ncı maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu uzuvlara seçileceklerde aranacak nitelikler nizamnamede gösterilir.» 

MADDE 5. — 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ziraat Odası Umumî Heyeti ve görevleri 
Madde 7. — Ziraat Odası Umumî Heyeti seçim çevrelerinden gelen delegelerden oluşur. 
Oda Umumî Heyeti için yapılacak seçimlerde her köy, kasaba ve şehirlerde ise her mahalle muhtarlığı 

birer seçim çevresi sayılır. 
Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde kayıtlı oda aslî üyesi halkikî şahıslarla 4 üncü madde

nin birinci fıkrası (b) bendinde yazılı hükmî şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir defa Ekim ayı 
içerisinde kendi aralarından gizli oyla seçilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

15.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli 67 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 6.9.1983 Tarihli 87 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ziraat Odaları, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, tarım sektö
rünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve devletin tarımsal plan ve programlarının 
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini ko
laylaştırmak, tarımda iş, meslek disiplin ve ahlâkı ile 'birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu ni
teliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

MADDE 2. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Ziraat Odalarının kuruluş ve çalışma sahaları kaza sınırlarıdır. Ancak bu sınırlar Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği idare heyetinin gerekçeli kararı ile odası kurulmamış ondörtten daha az muhtarlık çevresi olan 
kazanın, en yakın kaza ziraat odası ile birliştirilerek genişletilebilir. 

Ziraat Odaları kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendile
rine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü dü
zenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; si
yasî partilere maddî yardım yapamazlar, onlardan maddî yardım alamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği 
içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerin
de herhangi bir adayı veya grubu destekleyemezler. 

MADDE 3. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Tüzelkişiliğe sahip olmasa da, Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner ser
mayeli kuruluşlara, 'belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır. 

MADDE 4. — 67 sayılı K. H.K.'nin 4 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ziraat Odası Umumî Heyeti ve görevleri 
Madde 7. — Ziraat Odası Umumî Heyeti seçim çevrelerinden gelen delegelerden oluşur. 
Oda Umumî Heyeti için yapılacak seçimlerde her köy, kasaba ve şehirlerde ise her mahalle muhtarlığı 

birer seçim çevresi sayılır. 
Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde kayıtlı oda aslî üyesi hakikî şahıslarla 4 üncü madde

nin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı hükmî şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir Aralık ayı 
içerisinde kendi aralarından gizli oyla seçilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Seçilecek delege sayısı, asil üye.sayısı beşyüze kadar olan seçim çevrelerinde bir asil, bir yedek, beşyüz-
den yukarı olanlarda ise her 'beşyüz asil üye için bir asil, bir yedektir. 

Seçilecek delegelerde aranılacak nitelikler ve seçim usulleri nizamnamede gösterilir. 
Oda Umumî Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü fıkrada yazılı seçim izleyen Kasım ayı içinde toplanır. 

Umumî Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik İdare Heyetinin karan yahut Umumî heyet üyelerinden üçte 
birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantılara tarımla ilgili teşkilat temsilcileride da
vet edilir. Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur. 

Oda Umumî Heyeti, delege tamsayısının çoğunluğu ile oturuma geçer. 
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Umumî Heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk 

aranmaz, toplantıya iştirak eden delegelerle görüşmelere başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile veri
lir. 

Çalışma raporunu incelemek, Oda Meclis ve Oda idare Heyetinin ibra edilip edilmemesi konusunu ka
rara bağlamak, kesin hesapları kabul veya reddetmek, İdare Heyetinin ve Oda Meclisinin teklif edeceği büt
çe ile çalışma programını aynen veya değiştirerek kabul etmek, Oda Meclisini teşkil edecek aslî ve yedek 
üyeleri seçmek, Oda Meclisi ve îdare Heyetinin tekliflerini karara bağlamak, bu kanuna uygun gerekli ka
rar ve tedbirleri almak, Oda Umumî Heyetinin görevleridir.» 

MADDE 6. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumî heyetleri toplantıya çağrı ve uzuv seçimlerinin yapılması 

Madde 8. — Umumî Heyetlerin toplantıya çağrılmasında ve uzuv seçimlerinin yapılmasında aşağıdaki 
esaslar uygulanır. 

a) Umumî Heyetleri toplantıya çağrı : 
Ziraat Odası Umumî Heyeti, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantılarına 

iştirak edecek delege ve temsilcilere, yetkili heyetlerce, toplantıdan en geç onbeş gün önce çağrı yapılır. 
İadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mektubunda, toplantının yeri, tarihi, saati ile gündemi be

lirtilir. 
b) Uzuv seçimlerinin yapılması : 
Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin .bu Kanun hükmünde kararnamede belirtilen uzuv seçimleri 

gizli oyla yapılır ve bu seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleşti
rilir. 

Seçim yapılacak Ziraat Odası Umumî Heyeti, Oda Meclisi, Oda İdare Heyeti ile Birlik İdare Heyeti ve 
Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantısından en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve temsil
cileri belirleyen listeler üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Birden faz
la ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yerlerde görevli hâkim yüksek secini kurulunca belirlenir. Toplantının 
gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda ya
zıda belirtilir. Toplantı tarihleri, gündemde yeralan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin 
bir Cumartesi günü, akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin müteakip Pazar günü 9 ila 17 saatleri 
arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır
dıktan sonra seçime katılacak delege veya temsilcileri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer 
hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet daireleri ile oda veya birlikte 
ilan yerine asılmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir. 

İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak, ilgili Ziraat Odası veya 
Ziraat Odaları Birliğine gönderilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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(Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze kadar olan seçim çevrelerinde bir asıl, bir yedek, beşyüz-
den yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye için bir asıl, bir yedektir. 

Seçilecek delegelerde aranılacak nitelikler ve seçim usulleri nizamnamede gösterilir. 
Oda Umumî Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü fıkrada yazılı seçimi izleyen Şubat ayı içinde toplanır. Umu

mî Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik idare Heyetinin kararı yahut Umumî Heyet Üyelerinden üçte birinin 
yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantılara tarımla ilgili teşkilat temsilcileri de davet edi
lir. Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur. 

Oda Umumî Heyeti, delege tamsayısının çoğunluğu ile oturuma geçer. 
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Umumî Heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aran

maz, toplantıya iştirak eden delegelerle görüşmelere başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. 
Çalışma raporunu incelemek, Oda Meclis ve Oda idare Heyetinin ibra edilip edilmemesi konusunu ka 

rara bağlamak, kesinhesapları kabul veya reddetmek, idare Heyetinin ve Oda Meclisinin teklif edeceği büt
çe ile çalışma programını aynen veya değiştirerek kabul etmek, Oda Meclisini teşkil edecek aslî ve yedek üye
leri seçmek, Oda Meclisi ve idare Heyetinin tekliflerini karara bağlamak, bu Kanuna uygun gerekli karar 
ve tedbirleri almak, Oda Umumî Heyetinin görevleridir. 

MADDE 6. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Umumî heyetleri toplantıya çağrı ve uzuv seçimlerinin yapılması 

Madde 8. — Umumî heyetlerin toplantıya çağrılmasında ve uzuv seçimlerinin yapılmasında aşağıdaki 
esaslar uygulanır. 

a) Umumî heyetleri toplantıya çağrı : 
Ziraat Odası Umumî Heyeti, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantılarına 

iştirak edecek delege ve temsilcilere, yetkili heyetlerce, toplantıdan en geç onbeş gün önce çağrı yapılır. 
iadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mektubunda, toplantının yeri, tarihi, saati ile gündemi belir

tilir. 
b) Uzuv seçimlerinin yapılması; 
Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin uzuv seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tas

nif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır. 

Seçim yapılacak Ziraat Odası, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantılarından 
en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve temsilcileri belirleyen listeler, üç nüsha olarak o yer ilçe 
seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yerlerde gö
revli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olma
dığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da yazıda belirtilir. Ziraat Odası Umumî Heyeti ile 
Vilayet Kongresi gündemlerinde yer alan konular görüşülerek seçimler aynı gün içinde sonuçlandırılır. Zi
raat Odası Umumî Heyetince seçimle belirlenen Oda Meclisi üyeleri, aynı gün gizli oy ve yargı gözetimi 
altında Oda idare Heyeti üyelerini seçerler. Ziraat Odaları Birliği Umumî Heyet toplantısının tarihi, gün
deminde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına ka
dar sonuçlanmasını ve seçimlerin müteakip pazar günü 9.00 ila 17.00 saatleri arasında yapılmasını sağlaya
cak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır
dıktan sonra seçime katılacak delege veya temsilcileri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer 
hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden yedi gün önce ada
let daireleri ile Oda veya Birlikte ilan yerine asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

Han süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler veya temsilciler arasından bir başkan ile iki üye
den oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üyede belirler. Seçim sandık kurulu 
başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dötyüz kişiden fazla üyesi bulunan odalarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim 
sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alın
maz. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleştirilir. Tu
tanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar 
ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlı
ğına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim 
sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır, itiraz 
süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre ke
sin sonuçları ilan eder ve ilgili Ziraat Odası ile Ziraat Odaları Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kulla
namaz. Oylar oy verenin kimliğinin Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği veya bir resmî kuruluşça verilen bel
ge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısın daki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, 
üzerinde ilçe seçim kurulu rnühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her se
çim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan 
oylar geçersiz sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin ye
nileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili oda veya Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen günde yal
nız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yü
rütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun»da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer 
seçim giderleri, Ziraat Odaları Birliği ve ilgili Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı iş
lenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı 
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

MADDE 7. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Umumî Heyet sayısı ne olursa olsun Oda Meclisi üye sayısı yirmibiri geçemez. Aynı sayıda yedek üye 
seçilir.» 

«•Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter üye seçer.» 
«Oda Meclis Başkanları ve vekilleri ile sekreter üyeler, Oda İdare Heyeti üyeliğine seçilemezler.» 
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Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hâkim tarafından onaylanarak ilgili 
Ziraat Odası veya Ziraat Odaları Birliğine gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler veya temsilciler arasından bir başkan ile iki üye
den oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu 
başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Birden fazla delege veya temsilcisi bulunan Odalar ve Birlik için, sandıklarda oy kullanacakların sayısı, 
her sandık için bin kişiden fazla olmamak üzere görevli hâkim tarafından tespit edilir. Sandıklar numaralandı
rılır ve her sandık için ayrı bir kurul oluşturulur. Hâkim tarafından belirlenen sayının dörtte birine kadar 
olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Bir sandığın ihtiyaca yetmeyeceği durumlarda, aynı 
numara altında iki sandık kullanılabilir. Bu takdirde her iki sandığa aynı sandık kurulu nezaret eder. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Ziraat Odası, Ziraat Oda
ları Birliği veya bir resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki ye
rin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, değişik şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim 
Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı ve
rilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleştirilir. Tuta
nakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve 
diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlı
ğına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre 
kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Ziraat Odası ile Ziraat Odaları Birliğine bildirir. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yeni
leneceği pazar gününü tespit ederek ilgili Oda veya, Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen günde yal
nız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yü
rütülür. 

ilçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükle/ri Hakkında Kanun»da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer se
çim giderleri, Ziraat Odaları Birliği ve ilgili Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun al
dığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezalan verilir. 

MADDE 7. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Umumî Heyetteki üye sayısı ne olursa olsun Oda Meclisi üye sayısı yirmibiri geçemez. Aynı sayıda ye
dek üye seçilir. 

Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter üye seçer. 
Oda Meclis Başkanları ve vekilleri ile sekreter üyeler, Oda idare Heyeti üyeliğine seçilemezler. 
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MADDE 8. —6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 11 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ziraat Odası İdare Heyeti, Oda Meclisinin iki yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği yedi üyeden olu
şur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.» 

MADDE 9. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Uzuvların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi 

Madde 18. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin üçürcü fıkrası ile 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında be
lirtilen yasaklara uymayan Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin sorumlu uzuvlarının görevlerine son 
verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Tarım ve Orman Bakanlığının teklifine 
dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava 
üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit usule göre yapılır ve en geç 
üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen uzuvların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eski
lerin süresini tamamlarlar. 

Tarım ve Orman Bakanlığının bu Kanun uyarınca Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının 
karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin görevli uzuvları tara
fından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski 
kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına 
rağmen yerine getirmeyen Oda ve Birlik uzuvları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen uzuv üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu uzuvların yukarıdaki 
fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
nun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakı
mından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Ziraat Odaları ve Ziraat Oda
ları Birliğinin seçimle gelen uzuvlarını geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. 

- Görevden uzaklaştırma 'kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde birinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup; olmadığını dosya üzerinde inceleye
rek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Umumî Heyet ve Vilayet Kongresi hakkında uy
gulanmaz. 

Oda İdare Heyetlerinin, çalışmalarının meslekî ahlak ve ülkenin genel menfaatleri ile uygun olarak yürüt
memesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması hallerinde Oda Meclisleri tarafından görevlerine 
son verilip yerlerine yenileri seçilir. Yeni İdare Heyetleri görevlerine son verilenlerin sürelerini tamamlar. 

Oda Meclisleri ise, üye tam sayısının yarısından fazlasının yazılı talebi ve yine üye tam sayısının üçte iki
sinin bu talep üzerine vereceği kararla kendi kendine görevden uzaklaştırır. 

Oda İdare Heyetlerinin görevlerine Oda Meclisleri tarafından son verilmesini gerektiren fiillerde bulunan, 
ayrıca Oda Umumî Heyet ve Birlik kararlarına uymayan Oda Meclislerinin görevlerine de Oda Umumî He-
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MADDE 8. — 67 sayılı KHK'nin 8 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 17 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

iki yılda bir Mart ayında her il sınırı içindeki Ziraat Odaları Meclisinden beşer, idare Heyetlerinden de 
ikişer temsilci İl Merkezinde kongre halinde toplanır. Toplantıyı İl Merkezi Ziraat Odası düzenler, il Mer
kez Ziraat Odası olmayan yerlerde bu düzenlemeyi Birliğin vazifeli kılacağı o ildeki bir Ziraat Odası yapar. 
Bu kongreye o il dahilinde tarımla ilgili teşkilat ve müesseselerin temsilcileri davet olunur. Ancak bu temsil
cilerin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur. 

MADDE 10. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 18 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Uzuvların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi 

Madde 18. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında be
lirtilen yasaklara uymayan Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin sorumlu uzuvlarının görevlerine son 
verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı
nın teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının aça
cağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit usule göre yapılır 
ve en geç üç ay içlinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen uzuvların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin 
süresini tamamlarlar. 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliği 
uzuvlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin görevli 
uzuvları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın yerine getir
meyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri 
Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda ve Birlik uzuvları hakkında da yukarıdaki fıkralar hü
kümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen uzuv üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu uzuvların yuka
rıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi ba
kımından gecikmesinde salanca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliğinin seçimle gelen uzuvlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde birinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığım dosya üzerinde incele
yerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Umumî Heyet ve Vilayet Kongresi hakkında uy
gulanmaz. 

Oda idare Heyetlerinin, çalışmalarının meslekî ahlak ve ülkenin genel menfaatleri ile uygun olarak yü
rütmemesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması hallerinde Oda Meclisleri tarafından görevle
rine son verilip, yerlerine yenileri seçiliir. Yeni idare Heyetleri görevlerine son verilenlerin sürelerini tamam
lar. 

Oda Meclisleri ise, üye tam sayısının yarısından fazlasının yazılı talebi ve yine üye tam sayısının üçte iki
sinin bu talep üzerine vereceği kararla kendi kendini görevden uzaklaştırır. 
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yeti veya Birlik tdaıre Heyeti kararıyla son verilir. Bu hallerde Oda Meclisi Birlik idare Heyeti tarafından 
yeniden oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan yeni Oda Meclisi eskisinin süresini tamamlar. Yeni Oda Meclisi 
oluşturuluncaya kadar bu Kanunda ve nizamnamede gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Tarım ve Or
man Bakanlığı tarafından belirtilir.» 
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Oda idare Heyetlerinin görevlerine Oda Meclisleri tarafından son verilmesini gerektiren fiillerde bulu
nan, ayrıca Oda Umumî Heyet ve Birlik kararlarına uymayan Oda Meclislerinin görevlerine de Oda Umu
mî Heyeti veya Birlik İdare Heyeti kararıyla son verilir. Bu hallerde Oda Meclisi Birlik idare Heyeti tara
fından yeniden oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan yeni Oda Meclisi eskisinin süresini tamamlar. Yeni Oda 
Meclisi oluşturuluncaya kadar bu Kanunda ve nizamnamede gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Ta
rım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı tarafından belirtilir» 

MADDE 11. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre Odalara kayıtlı olanlardan tahsil 
edilecek yıllık aidat miktarlarına göre üyeler beş dereceye ayrılır. Derecelerinin belirlenmesinde üyenin her
hangi bir masraf indirimine yer verilmeyen gelirini ifade eden, yıllık gayrisafi çiftçilik geliri dikkate alınır. 

a) 3 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece, 
b) 1 500 000 ila 3 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (1 500 000 lira dahil) ikinci de-

rece, 
c) 600 000 ila 1 500 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (600 000 lira dahil) üçüncü de

rece, 
ç) 300 000 ila 600 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (300 000 lira dahil) dördüncü de

rece, 
d) 300 000 liradan az gayrisafi çiftçilik geliri olanlar beşinci derece, 
Çiftçi sayılırlar. 
Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat miktarı, birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci derece çiftçi

ler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için binde üç, dördüncü derece çiftçiler için binde iki, beşinci 
derece çiftçiler için binde bir nispetine göre hesaplanır. 

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerine göre Odalara kaydedilen üyeler ise, yıllık gay
risafi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrılır. 

a) 9 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece, 
b) 3 000 000 ila 9 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (3 000 000 lira dahil) ikinci de

rece,, 
c) 3 000 000 liradan aşağı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar üçüncü derece çiftçi sayılırlar. 
Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarı da, birinci derece çiftçiler için binde yedi, ikinci derece çiftçiler 

için binde altı, üçüncü derece çiftçiler için binde beş nispetine göre hesaplanır. 

Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücretleri; birinci derece çiftçilerden 1 000 lira, ikinci derece çift
çilerden 500 lira, üçüncü derece çiftçilerden 200 lira, dördüncü derece çiftçilerden 100 lira ve beşinci derece 
çiftçilerden 50 liradır. 

Yukarıdaki esaslara göre tespit edilecek yıllık aidat miktarları ellibin liradan çok, ikiyüzelli liradan az 
olamaz. Ancak, bu miktarlar Bakanlar Kurulu Kararıyla üç katına kadar artırılabilir. 

Resen yapılacak kayıtlarını ve tespit olunacak derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar nizamname
de tespit edilecek usuller dairesinde Oda Meclisine itiraz edebilirler. 

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimselerle işletme ve kuruluşlara, içinde bulunan yıl hariç olmak üze
re, geçmiş üç yıldan önceki yıllar için aidat tahakkuk ettirilemez. 

Tahakkuk yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücretleri ve yıl
lık aidatlar zaman aşımına uğrar. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ilişkin usuller nizamnamede belirtilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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MADDE 10. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 23 üncü maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Ziraat Odaları Birliği kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; 
kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü 
düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; si
yasî partilere maddî yardım yapamazlar; onlardan maddî yardım alamazlar, onlarla siysî ilişki ve işbirliği içinde 
bulunmazlar, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir adayı ve grubu destekleyemezler.» 

MADDE 11. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 24 üncü maddesinin (g) ve 
(h) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«g) Umumî Heyet kararı, Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakati ile milletlerarası sergi ve fuarlara 
katılmak.» 

«h) Tarım ve Orman Bakanlığından izin almak şartıyla genel mevzuat hükümleri içinde, milletlerarası 
benzer meslekî kuruluşlara üye olmak veya bu kuruluşların fahrî temsilciliğini yapmak; bu kuruluşlar veya ya
bancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantı, kongre ve benzeri faaliyetlere katılmak.» 

MADDE 12. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumî Heyete yediye kadar (yedi dahil) üyesi olan illerden iki, ondörde kadar üyesi olan (ondört dahil) 
illerden üç, onbeş ve üzerinde Odası olan illerden de dört temsilci gönderilir.» 

«Birlik İdare Heyeti Başkan ve Üyeleri Umumî Heyete üye ve oy sahibidirler.» 

MADDE 13. — 6964 sayılı Ziraat Odası ve Ziraat Odaları Birliği Kanunun 28 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birlik idare Heyeti; Birlik Umumî Heyetinin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği on üye ile Bir
lik Genel Sekreterinden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyunu 
kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.» 

MADDE 14. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 29 uncu maddesinin (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(a) Ziraat Odaları Birliğinde çalıştırılacak kimseleri tayin etmek ve işlerine son vermek.» 

MADDE 15. — 6964 sayılı Zkaat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 3Q uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Sekreter 
Madde 30. — Genel Sekreter, Birlik İdare Heyetince, resmî veya özel tarımsal kuruluş ve işletmelerde en 

az on yıl çalışmış Ziraat Yüksek Mühendisleri veya Ziraat Mühendisleri arasından seçilir. 
Genel Sekreterin görevleri ve Birliğin İç teşkilatının iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şekli Birlik Yönetim 

Kurulunca hazırlanan Birlik Umumî Heyetince tasdik edilecek yönetmelikle belirlenir. 
Genel Sekreter, Birlik İdare Heyetinin tabiî üyesi ve kararlarında oy sahibi, Birlik görevlilerinin birinci 

derece amiri olup, haklarında verilecek kararlarda görüşü alınır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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(Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 23 üncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ziraat Odaları Birliği kuruluş amaçlan ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; 
kendilerine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyü
şü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez
ler; siyasî partilere maddî yardım yapamazlar; onlardan maddî yardım alamazlar, onlarla siyasî ilişki ve iş
birliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri se
çimlerinde herhangi bir adayı ve grubu destekleyemezler. 

MADDE 13. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 24 üncü maddesinin (g) 
ve (h) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

g) idare heyeti kararı, Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığının muvafakati ile milletlerarası sergi ve 
fuarlara ve yabancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantı, kongre ve benzeri faaliyetlere katılmak; 

h) Umumî Heyet Kararı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığından izin almak şartıyla genel mevzuat 
hükümleri içinde, milletlerarası benzer meslekî kuruluşlara üye olmak veya bu kuruluşların fahrî temsilcili
ğini yapmak; 

MADDE 14. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci, 
üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Umumî Heyete yediye kadar (yedi dahil) Odası olan illerden iki, ondörde kadar (ondört dahil) Odası 
olan illerden üç, onbeş ve üzerinde Odası olan illerden de dört temsilci gönderilir. 

Birlik idare Heyeti Başkan ve Üyeleri Umumî Heyette üye ve oy sahibidirler. 
Umumî Heyet iki yılda bir Mayıs ayı içinde toplanır. Birlik idare Heyetinin vereceği karara göre Umu

mî Heyet olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

MADDE 15. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 28 inci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birlik idare Heyeti; Birlik Umumî Heyetinin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği on üye ile Bir
lik Genel Sekreterinden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir, idare Heyeti üye tamsayısının 
çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyunu kul
landığı ıtaraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

MADDE 16. — 67 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesi 16 ncı madde olarak komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Sekreter 
Madde 30. — Genel Sekreter, Birlik idare Heyetince, resmî veya özel tarımsal kuruluş ve işletmelerde en 

az on yıl çalışmış ve üniversitelerin Ziraat, Orman, Veteriner veya işletme Fakültelerinden mezun olanlar 
arasından seçilir. 

Genel Sekreterin görevleri ve Birliğin iç teşkilatının iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şekli, Birlik Yönetim 
Kurulunca hazırlanan Birlik Umumî Heyetince tasdik edilecek yönetmelikle belirlenir, 

Genel Sekreter, Birlik idare Heyetinin tabiî üyesi ve kararlarında oy sahibi, Birlik görevlilerinin birinci 
derece amiri olup, haklarında verilecek kararlarda görüşü alınır. 

MADDE 18. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 32 noi maddesinin ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

31 inci maddenin (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı gelirlerin yüzde ellisi Birlik bütçesine gelir kaydedilir. 
Kalan yüzde ellisi Odalar arasında eşit olarak taksim edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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MADDE 16. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 43 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 43. — Ziraat Odaları, Ziraat Odaları Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığının, Ziraat Odaları 
Birliği de Tarım ve Orman Bakanlığının teftiş ve murakabesine tâbidir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının görevlerini kanun hü
kümlerine uygun oılaıra'k yapıp yapmadıklarını, idarî ve malî yönlerden denetler.» 

«GEÇÎOİ MADDE 1. — Seçim dönemlerinin sona ermiş olup olmadığına bakııknaksızın Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliğinin seçimle gelen tüm uzuvlarının seçimi 31 Ekim 1983 tarihine kadar ya
pılır.» 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1983 yılının kanunda öngörülen ayilarında yapılmış gübi itibar edi
lerek kanunî süreleri buna göre hesaplanır. 

Bu mıadde uyarınca yapılacak seçimılerin milletvekili seçim dönemine rastlaması halinde 26.4.1961 tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Kongre ve Toplantılara 
ilişkin yasaklayıcı hükümleri uygulanmaz.» 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Ziraat. Odaları Birliği Umumî Heyeti tarafından seçilmiş bulunan Genel Sek
reter, süresinin sonuna (kadar görevine devam eder.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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MADDE 19. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 43 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — Ziraat Odaları, Ziraat Odaları Birliği ile Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığının, Ziraat 
Odaları Birliği de Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabidir. 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı, Ziraat Odaları ve Ziraat Odalan Birliği uzuvlarının görevlerini 
Kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını, idarî ve malî yönlerden denetler. 

MADDE 20. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa aşağıdaki Ek Madde 1 
eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun maddelerinde bulu
nan «Ziraat Vekaleti veya Tarım Bakanlığı» ibareleri «Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı» olarak de
ğiştirilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odalan Birliğinin seçimle gelen tüm uzuvları ile delege ve temsilci seçimleri 1 Ara
lık 1983 tarihinden sonra başlamak üzere 30.7.1984 tarihine kadar yapılır. 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılının, Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve ka
nunî süreleri buna göre hesaplanır. 

GEÇlCl MADDE 2. — 67 sayılı KHK'nin Geçici 2 noi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 1'8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanilar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S, R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/.ı Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K, Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam V̂  
Prof. Dr, İ. Öztrak 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Baka 
Prof. Dr. K. Kılıçturga 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

İ. Evliyaoğlu Dr. T. 'Önalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M, Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı V. Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 21. — Bu Kanunun; 
a) 3, 4, 8, 16 ve geçici 2 nci maddeleri 67 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmiş 

olduğu 5.8.1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 11 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında 20 . 1 . 1983 Tarihli ve 55 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1512 Sayılı Kanunun 
İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar

name ve Adalet Komisyonu Raporu. ( 1 / 1 , 1/2) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 5 Ağustos 1983 

181101-1151105056 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 
inci maddesi uyarınca bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

1512 SAYILI NOTERLİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANU
NA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREKÇESİ 

9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesi, 'kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirmiş olup, 1961 
Anayasasına göre düzenlenip yürürlüğe konulmuş bulunan kamu 'kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 
vücut veren kanunlarda bu nedenle değişiklik yapılması zorunlu görülmüştür. İşin ivediliği göz önünde bu
lundurularak tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek 'kuruluşlarına vücut veren kanunlarda Anayasanın 135 
inci maddesinin amir hükümleri doğrultusunda değişiklik yapılmasını sağlamak üzere «Kamu Kurumu Nite
liğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu» Tasarısı hazırlanmış ve tasarı 28 Aralık 1982 gün ve 
2767 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen yetki kanununa göre Bakanlar Kurulu, Anayasanın 135 'inci maddesinde belirtilen 
ilkeler doğrultusunda kamu 'kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluşlarını düzenleyen kanunlar
da bu kuruluşların faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, mahkeme kararı ile görevlerine son veril
mesine, kanunî zorunluluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına, bu kuruluşlara üye olmak 
koşulları ile idarî ve malî denetimlerine ilişkin değişiklikleri Anayasanın 91 indi maddesi gereğince kanun hük
münde kararnamelerle yürürlüğe koymaya yetkili kılınmıştır. 

18 Ocak 1972 gün ve 1512 sayılı Noterlik Kanunuyla kurulmuş bulunan Türkiye Noterler Birliğinin 
yukarıda belirtilen hususlarda Anayasanın 135 İnci maddesindeki ilkelerle uyum sağlaması bakımından bu ka
nun hükmünde kararname ile andan kanunini bazı maddeleri değiştirilmiş ve kanuna ek maddeler eklenmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Noterlik Kanununun 163 üncü maddesinin ikinci fıkrası, birliğin kuruluş amacına aykırı işlerle ve si
yasetle uğraşamayacağını hükme bağlamıştır. Genel gerekçede belirtilmiş olduğu üzere bu yasaklar, Anaya
sanın öngördüğü ilkeler bakımından yeterli olmadığından fıkraya bazı ek yasaklar eklenmek suretiyle yeni 
bir düzenleme yapılmıştır. Bu fıkradaki değişiklikler, Anayasanın 135 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 69 
uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin son fıkrasındaki amir hükümler gözönünde bulundu
rularak yapılmıştır. Noter odaları, Noterlik Kanununun 164 üncü maddesinde de açıkça belirtilmiş olduğu 
üzere müstakil meslek kuruluşları olmayıp Türkiye Noterler Birliğinin mahallî organları bulunduklarından 
bunların adlarına maddede ayrıca yer verilmemiştir. Tüme uygulanacak yasakların onun organlarını da şa
mil olacağı tabiîdir. Nitekim organların feshi ile ilgili 164 üncü maddede bu husus noter odalarını da kapsa
yacak biçimde açıkça belirtilmiştir. 

2. Noterlik Kanununun 164 üncü maddesi, Adalet Bakanlığının Türkiye Noterler IBirliği ile birliğin 
mahallî organları üzerindeki denetimine ve bunların feshine ilişkin hükümleri içermektedir. Madde, Anaya
sanın 135 inci maddesinin son fıkrasında yer alan geçici olarak görevden uzaklaştırma müessesesine yer 
vermek ve aynı maddenin altıncı fıkrasında açık bir biçimde düzenlenmiş olan göreve son verme konusuna 
Anayasanın öngördüğü biçimde ve açıklık getirmek İçin yeniden düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında 
yapılan değişiklik, birlik ve odaların «Her türlü faaliyetlerinin» Bakanlık denetimline tabi olduğunu belirt
mek ve ayrıca bunların denetimlerinin Bakanlığım ihtiyacına bakılmayıp zorunlu hale getirilmesinden ibaret
tir. Bu değişiklikler, Anayasanın 135 inci maddesinin beşinci fıkrası gereği olarak yapılmıştır. Maddenin ikinci 
fıkrası, Anayasanın 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan göreve son verme ilkesini düzenlemekte 
ve değiştirilen 163 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan yasaklara uymamanın müeyyidesini 'açık bir bi
çimde düzenlemiştir. Anayasa hükmünde yer alan «Mahkeme» olarak asliye hukuk mahkemesi tercih 
edilmiş ve bu suretle diğer kanunlarla paralellik sağlanmış, yargılamanın basit usule göre ve üç ay içinde 
sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrası yürürlükte metnin üçüncü fıkrasında yer alan ve Anayasanın 135 inci maddesi
nin altıncı fıkrasında düzenlenen hükmü içermektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrası, yürürlükte metnin ikinci fıkrası hükmünün değişik bir düzenlemesinden iba
rettir. Bu fıkraya göre 'Bakanlık tasarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski ka
rarda direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısı
na rağmen yerine getirmeyen birlik organları hakkında da maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulana
cağı; Bakanlığın istemi üzerine haklarında Cumhuriyet savcılığınca dava açılacağı ve davanın o yerdeki asli
ye hukuk mahkemesinde görüleceği belirtilmiştir. 

Maddenin beşinci fıkrası, yürürlükte metnin dördüncü fıkrasına paralel olarak düzenlenmiş olup, son fık
ra, Anayasanın 135 inci maddesinin yedi ve sekizinci fıkralarındaki hükümleri yansıtmaktadır. Buna göre 
Türkiye Noterler Birliğinin merkezdeki seçimle gelen tüm organları ile noter odalarının Başkan ve yönetim 
kurulları mahallin en büyük mülkî amiri tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılableceklerdir. 

Tasarının 3 üncü maddesi, Noterlik Kanununa, Türkiye Noterler Birliği organlarının seçiminde uygulana
cak usulü Anayasanın amir hükmü uyarınca yargı gözetimini sağlayacak biçimde düzenlenen bir maddenin 
eklenmesini öngörmektedir. Madde, yargı gözetiminin ne suretle uygulanacağını açık ve ayrıntılı bir biçim
de hükme bağlamaktadır. Bu hükümlerin uygulanması suretiyle seçimlerin sonunda doğabilecek tereddütler 
tamamen ortadan kaldırılmış olacak ve Anayasanın amir hükmü yerine getirilmiş olacaktır. Maddenin getir
diği beli başlı hususlar seçimlerin mutlaka bir pazar gününe rastlatılması, hâkimin atadığı bir seçim sandık ku
rulunun seçimi yönetmesi, seçimde ve seçime vaki olacak itirazların hâkim tarafından kesin olarak sonuçlan
dırılması, oyların düzen ve güven içinde kullanılmasıdır. 

Ayrıca 1512 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 nci maddede, Birlik ve Odaları temsil etmek üzere uluslararası 
toplantı ve kongrelere katılmanın Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu hükme bağlanmaktadır. 
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4. Tasarının bu maddesiyle Noterlik Kanununun 171 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı
rılmaktadır. Anılan fıkra, seçimlerde görev alacak tasnif kuruluyla ilgili olup bu tasarıyla kanuna eklenen 
birinci madde bu konuya değişik kurallara bağlamış olduğundan kanun hükümleri arasında bir çelişkiye mey
dan verilmemesi bakımından yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Geçici madde, bu tasarıyla getirilen seçimlerin yargı gözetimi altında yapılacağına dair hükmün tabiî so
nucu olup, Türkiye Noterler Birliğinin merkez ve taşrada bulunan tüm organlarının seçiminin 31 Ekim 1983 
tarihine kadar yapılıp sonuçlandırılmasını öngörmektedir. 

Seçilen organların görev süreleri Kanunda öngörülen aylar başlangıç alınacak biçimde yeniden düzenlen
miştir. 

Ayrıca, Bu seçimlerin, milletvekili seçimi dönemine rastlaması halinde, 298 sayılı Yasanın kongre ve top
lantıları yasaklayıcı hükümlerinin bu seçimler hakkında uygulanmaması esası getirilmiştir. 

Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 16 . 9 . 1983 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
1/51/05056 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1512 sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddeleri nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 sayın Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri Ue 1512 
Sayın Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Ga
zetede yayımlanmış ve bir örneği Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir^ 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkmda 20.1.1983 Tarihli ve 55 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1512 Sayılı 
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel ve Madde Gerekçeleri 

GENEL GEREKÇE 

Kararname, 1512 sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarih ve 55 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, oy verme ve se
çimlere ilişkin kongrelere katılma zorunluluğu ile seçimlerin yapılacağı tarihin yeniden belirlenmesi konu 
larında yapılan değişikliklere ilişkin bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının 1 inci maddesiyle, Kanunun 177 nci maddesine ikinci fıkradan sonra üçüncü fıkra olarak 
bir fıkra eklenmekte ve bu suretle Noterler Birliği Kongresinin seçimle ilgili toplantılarına katılmak ve oy kul
lanmak zorunlu hale getirilmekte, aykırı davranışta bulunanlara birlik, disiplin kurulunca uygun görülecek di
siplin cezası verilmesi öngörülmektedir. 

2. Tasarının 2 nci maddesiyle, Kanunun 187 nci maddesine ikinci fıkra olarak bir fıkra eklenmekte ve 
Noter Odası Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantılarına katılmak ve oy kullanmak zorunlu hale getiril
mekte, aykırı davranış müeyyide altına alınmaktadır. 

3. Tasarının 3 üncü maddesiyle, 20.1 .1983 tarihli ve 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü 
maddesiyle kanuna eklenen ek 1 inci maddenin onbi rinci fıkrası değiştirilmek suretiyle oyların ilçe seçim 
kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtlara yazılması ve mühürlü zarflara konularak kullanılması öngörülmüş
tür. 

4. Tasarının 4 üncü maddesi, organ seçimlerinin yapılacağı tarihi yeniden belirlemektedir. 
5. Tasarının 5 inci maddesi yürürlük, 6 nci maddesi yürütmeyle ilgilidir. 
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(80 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1512 Saydı 

Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

1512 sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 20.1.1983 Tarih ve 55 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümleri ile 1512 sa
yılı Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 28 
Aralık 1982 gün ve 2767 sayılı Yetki Kanununa dayanarak Bakanlar Kurulunca 6.9.1983 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

MADDE 1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 177 nci maddesine, ikinci fıkradan sonra üçüncü fıkra ola
rak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Birlik Kongresinin seçimle ilgili toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup geçerli bir maze
reti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.» 

MADDE 2. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 187 nci maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Noter Odası Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup ge
çerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılır
lar.» 

MAIDDE 3. — 1512 sayılı Noterlik Kanununa 20.1.1983 tarih ve 55 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 3 üncü maddesiyle eklenilen ek 1 inci maddenin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan noter oy 
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin noter odası, Türkiye Noterler Birliği veya resmî kuruluşlarca ve
rilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 
Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında, sandık kurulu başkanı tarafından 
her seçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bun
ların dışındaki kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.» 

MADDE 4. — 20.1.1983 tarih ve 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Tür
kiye Noterler Birliğinin merkezdeki organları ve noter odalarının yönetim kurulu ve başkanları ile Türkiye 
Noterler Birliği kongresini oluşturacak delegelerin seçimi 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren 3 ay içinde ta
mamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, 1984 yılının, kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve ka
nunî süreleri buna göre hesaplanır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MA'DDE 5. — Bu Kanun Hükmündeki Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
Zi Baykara 

4.11.1983 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 

Devlet Balkanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
L Türkmen 

Ticaret Bakanı V. 
M. Turgut 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye (Bakam 
A. B. Kafaoğîu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H„ Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
Hu Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kıîıçturgay Prof. Dr. C, T. Sadıklar 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı V. 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr» T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma, Bakanı V. 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakamı 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakam ' Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr, A. Samsunlu M. R. Güney V* özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
5. Side 
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Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Addet Komisyonu 

Esas No. : 1/1,1/2 24 Ocak 1984 
Karar No. : 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1512 sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 tarihli ve 55 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1512 sayılı Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
80 sayılı Kanun Hükmünde Kararname birbirleriyle ilgili görüldüğünden İçtüzüğün 36 ncı maddesi uya
rınca birleştirilmek ve 55 sayılı kararname esas alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler 
Birliği temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, maddelere ilişkin ka
bul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının başlığı 55 ve 80 sayılı Kararnamelerin başlıkları birleştirilmek suretiyle düzenlenmiştir. 

2. 55 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi, 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3. 55 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesi, 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4. 80 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi, 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
5. 80 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesindeki çerçeve madde «1512 sayılı Noter

lik Kanununun 187 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» şeklinde ye
niden düzenlenmek suretiyle 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

6. 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile eklenen ek 1 inci maddenin 11 inci 
fıkrası 8Q sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki değişik şekli ile düzenlenmek suretiyle 5 inci madde
nin ek 1 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

7. 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameriin ek 2 nci maddesi birlik ve odaları temsil etmek üzere 
uluslararası toplantı ve kongrelere katılacak odaların Adalet Bakanlığından izin alması yerine, bildirimde 
bulunması yeterli görülerek yeniden düzenlenmiş ve ek 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

8. 55 sayüı Kanun Hükmünde Kararnamenin «kaldırılan hükümler» başlıklı 4 üncü maddesi yapılan 
değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenerek 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

9. 5'5 sayılı Kararnamenin geçici maddesi 80 sayılı Kararname ile değiştirilmiş olup, 80 sayılı Karar
namenin geçici maddesinin 1 inci fıkrası aynen, 2 nci fıkrası her iki kongrenin çok yakın olması, ağır mas
rafı gerektirmesi ve kamu görevi yapan noterlerin sık sık görevden uzaklaşmalarını önlemek amacıyla yeni
den düzenlenmiş ve geçici madde olarak kabul edilmiştir. 
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10. Kararnamelerin yürürlük ve yürütme maddeleri birleştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Akif Kocaman 
Gümüşhane 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Salih Akan 

Tekirdağ 

Sözeli 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

. Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
(Muhalefet Şerhi Eklidir) 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

MUHALEFET ŞERHÎ 

Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1512 Sayılı Noterlik Kanununa eklenen Ek 1 'inci Maddesinin sondan bir evvelki 
fıkrasıyla getirilmek istenen ceza hükmü Anayasanın 91 inci maddesinin ilk fıkrasındaki temel haklar ve 
kişi hakları ile ilgili olup bu husus niteliği dolayısıyla Kanun Hükmündeki Kararname ile düzenlenemeye-
ceğinden Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bulunan ve yukarıda sözü geçen fıkranın kabulüne karşıyım. 

Sabahattin ERYURT 
Erzurum Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı: KHK/55 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin 'Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 28 Aralık 1982 gün ve 2767 sayılı 
Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 20 Ocak 1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 163 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birlik ve mahallî organları olan odalar kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faali
yet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak ha
reket edemezler; siyasî partilere maddî yardım yapamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde buluna
mazlar, milletvekili ve mahallî 'idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler.» 

MADDE 2. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 164 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Adalet Bakanlığının Gözetim ve Denetimi, Organların Görevden Uzaklaştırılması ve Görevlerine Son 

Verilmesi 
Madde 164. — Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile Birliğin mahallî organları olan odalar üze

rinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Birlik ve odaların her türlü faaliyetleri ile hesap ve işlemleri 
adalet müfettişleri veya Cumhuriyet savcılarınca denetlenir. Denetleme usulü yönetmelikte gösterilir. 

Bu Kanunun 163 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklara uymayan Türkiye Noterler Bir
liğinin merkezdeki sorumlu organları ile noter odalarının başkan ve yönetim kurullarının görevlerine son 
verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca bulundukları yer Cum
huriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye 'hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, 
basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eski
lerin süresini tamamlarlar. 

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, 
Birliğin merkez ve mahallî organları tarafından uyulması zorunludur. 'Bakanlık tasarruflarım, idarî yargı 
merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın yerine ge
tirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlem
leri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen birlik organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hü
kümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun hu
zurunun korunması ve »Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, birliğin seçimle 
gelen merkezdeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarım geçici olarak görevden uzaklaştıra-
bilir. 

Görevden uzaklaştırma karan, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinei fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup; olmadığını dosya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 



— 11 — 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1512 Sayıh Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile 1512 Sayıh Noterlik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 
Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1512 Sayıh Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesine Dair 6.9.1983 Tarihli 80 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi 1 inci madde olarak Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi 2 nci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — 1512 sayılı Noterlik Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«Seçimlerin yapılması 

EK MADDE 1. — Türkiye Noterler Birliğinin merkez organları ile noter odalarının yönetim kurulu ce 
başkanlarının bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yar
gı gözetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az 15 gün önce, seçime katılacak noterleri 
belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci top
lantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan 
hakime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hakim Yüksek Se
çim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, 
görüşmelerin bir Cumartesi akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan pazar gününün 
dokuz-onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır
dıktan sonra seçime katılacak noterleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onay
lar. Onaylanan liste ile toplantıya İlişkin diğer hususlar adalet dairesi ile birlik veya ilgili odanın ilan ye
rinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türkiye Noterler Birliğine 
veya noter odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan noterler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir se
çim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yok
luğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
taralımdan imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edi
lir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmaik üzere ilçe 
seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim 
sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz 
süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin 
sonuçları ilan eder ve ilgili noter odasına ve Türkiye Noterler Birliğine bildirir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 177 nci maddesine, ikinci fıkradan sonra üçüncü fıkra ola
rak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Birlik Kongresinin seçimle ilgili toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup geçerli bir mazereti 
olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.» 

MADDE 4. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 187 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Noter Odası Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunu olup geçerli 
bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.» 

«177 nci maddenin son fıkrası hükmü, noter odası genel kurulu hakkında da uygulanır.» 

MADDE 5. — 1512 sayılı Noterlik Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Seçimlerin yapılması 

EK MADDE 1. — Türkiye Noterler Birliğinin merkez organları ile noter odalarının yönetim kurulu ve 
başkanlarının bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı 
gözetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az 15 gün önce, seçime katılacak noterleri belir
leyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkam olan hâkime tevdi edilir. Bir 
yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumar
tesi akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri ara
sında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlemesi zorunludur. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır
dıktan sonra seçime katılacak noterleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onay
lar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile birlik veya ilgili odamn ilan yerinde 
asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türkiye Noterler Birliğine 
veya Noter Odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan noterler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim 
sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğun
da kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi 
ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim suresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan 
edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe 
seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim 
sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz 
süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin 
sonuçları ilan eder ve ilgili noter odasına ve Türkiye Noterler Birliğine bildirir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan noter oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin noter odası, Türkiye Noterler Birliği veya resmî kuruluşça verilen belge 
ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerin
de ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için 
ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan oylar geçersiz 
sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçim
lerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği 
Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türkiye Noterler Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız se
çim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı, hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun»da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer 
seçim giderleri, Türkiye Noterler Birliği bütçesinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen «uçlar, Devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ye sandık kurulunun aldığı 
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu kanunda yazılı disiplin cezalan verilir.» 

«Yurt Dışına Çıkma İzni 

EK MADDE '2. — Birlik ve odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, 
Adalet 'Bakanlığının iznine tabidir.» 

«Kaldırılan Hükümler 

MAIDDE 4. — 15'1'2 sayılı Noterlik Kanununun 171 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 187 nci maddesinin 
ikinci fıkrası ile anılan maddenin son fıkrasının bu fıkraya atıf yapan hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.» 

GEÇtCt MADDE — Seçim dönemlerinin sona ermiş olup olmadığına 'bakılmaksızın, Türkiye Noterler 
Birliğinin merkezdeki organlları ve noter odalarının yönetim kurulu ve başkanları ile Türkiye Noterler Birliği 
(kongresini oluşturacak delegelerin seçimi 31 Ekim 1983 tarihine kadar yapılıır. 

Yukarıdaki fıkra uyarımca, Türkiye Noterler Birliği kongresine seçilecek delegeler ile noter odalarının yö
netim kurulu ve başkanlarının görev süreleri, anılan seçimlerin T983 yılı Mayıs ayında, Türkiye Noterler Bir
liğinin oluşacak kongre dışındaki merkez organlarının süreleri de, seçimlerin 1983 yılı Haziran ayında ya
pılmış gibi itibar edilmesi suretiyle Kanuna göre hesaplanır, 

Bu madde uyannca yapılacak seçimlerin milletvekilli seçimi dönemine raStUaması hallinde, 26.4.1961 tarih 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, kongre ve toplantılara 
(ilişkin yasaklayıcı hükümleri uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan noter oy 
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin noter odası, Türkiye Noterler Birliği veya resmî kuruluşça verilen 
belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, 
üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında, sandık kurulu başkam tarafından her seçim 
için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışın
daki kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle 
seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin 
yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türkiye Noterler Birliğine bildirir. Belirlenen 
günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak 
yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı, hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun»da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer 
seçim giderleri, Türkiye Noterler Birliği bütçesinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karş'. 
işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı 
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

Yurt dışına çıkma izni 

EK MADDE 2. — Birlik ve odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılacak 
odalar Adalet Bakanlığına bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bildirimde toplantının yeri ve amacı belirtilir.» 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 6. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 171 inci maddesinin 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır.» 

GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Tür
kiye Noterler Birliğinin merkezdeki organları ve noter odalarının yönetim kurulu ve başkanları ile Türkiye 
Noterler Birliği kongresini oluşturacak delegelerin seçimi 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren 3 ay içinde 
tamamlanır . 

Birinci fıkraya göre yapılan genel kurul toplantıları ile kongreler ve seçimler 1984 yılının, Kanunda öngö
rülen aylarında yapılmış sayılır ve kanunî süreler buna göre hesaplanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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Yürürlük 

MADDE 5. Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürültür. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Balkanı 

BM Ulusu 
Devlet Bakıani 

Ba$bakan Yardımcısı 
Z„ Baykara 

Devlet Baikanl 
S. R, Pasin 

Dışigüeri Bakanı V. 
Ü, H. Boyutken 

Ticaret Bakan* 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakamı 
Prof. Dr, S. Özbek 

Kültür ve Turizm Balkanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. ÖZtrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kdfaoğlu 

Devlet Bakamı 
Af. özgünes 

MÜH! Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. YM. Bakanı Gümrük ve Tekeli Balkanı 
Prof, Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Af. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S* Çetiner 

Bayındırlık Balkanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaışitınma Bakanı 
Prof. Dr. Af. Aysan 

Çalışma Bakamı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
Af< Turgut K. Cantürk 

tmaır ve İskân Bakamı Köy. îş. ve Koop. Balkanı Gençlıilk ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu Af< R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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