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lerdir ve uygulanma imkânı kalmamıştır.
Onbeşinci
grupta,
"Çeşitli
K a n u n l a r " başlığı altında bazı kanun tür
leri yer almıştır. Bu tür kanunların büyük
bir kısmının, Kurtuluş Savaşı ve Cumhu
riyetin kuruluş yıllarına ve ilk dönemleri
ne ait hükümler getirmesi, bazı sorunla
rın daha sonra uluslararası anlaşmalarla
çözümlenmesi, bazı hükümlerin, gelişen
ulaşım, ekonomi ve teknoloji karşısında iş
lerliğini yitirmesi, birkısım kanunların da
6-7 Eylül olayları, Erzincan ve Tokat'taki
yer sarsıntısı gibi belli olaylara münhasır
bulunması; bir kısmının ise, bugün var ol
mayan kurum ve kuruluşlara ait olmaları
sebebiyle işlerliklerini kaybettikleri görül
mektedir.
Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Par
tisi olarak, uygulama imkânı kalmayan ve
hükmünü icra etmiş olan bu yasaların yü
rürlükten kaldırılmaları gereğine biz de
inanıyoruz; ancak, bu yürürlükten kaldır
ma işi, iktidar tarafından bazı hallerde bir
reklam aracı yapılmak istenmektedir. San
ki bir hukuk reformu yapıhyormuşçasına,
yapılan işe bir reform karakteri verilmek
istenmektedir.
Sayın milletvekilleri, yapılan iş, tek
nik bir iştir; yapılan iş, nihayetinde, mev
zuatın taranması, uygulanma imkânı kal
mayan yasaların -yukarıda açıkladığımız
gerekçelerle- taranması ve ayıklanması işi
dir. Konuşmamızda açıkladığımız gibi, bu
sonuç otuzsekiz senedir yapılan bir çalış
manın neticesidir.
Bu çalışmanın milletimize hayırlar
getirmesini diliyor, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim
Sayın Ulutürk.
Hükümet adına, Sayın Bakan söz is
temişlerdir, kendilerine söz veriyorum.
Buyurunuz Sayın Bakan.
A D A L E T BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli
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milletvekilleri; Uygulanma İmkânı Kal
mamış Olan Kanunların Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında K a n u n Tasarısı,
hakikaten, iktidar için övünülecek bir konudur.Ben, bu konuyu izah için söz almış
bulunuyorum.
Her ne kadar "Otuzdokuz yıldır dü
zenlenmekte olan ve çalışılan bir kanun
tasarısı" denilmekteyse de, 1949'larda dü
şünülmüş; fakat, o tarihten bu zamanla
ra kadar herhangi bir tatbikat yapılmamış
ve çalışmalar tamamen akim kalmış, sa
dece sözde kalan, yürürlükten kalkan ka
nunların ayıklanması durumu, büyük ça
ba sarf edilerek Hükümetimiz zamanın
da tamamlanmıştır.
Ben, her şeyden önce bu çalışmalar
sırasında hakikaten çok büyük bir gayret
gösteren ve 11 000 küsur kanunu tek tek
ayıklamak suretiyle tekrar metinler hali
ne getirip, tamamen sadeleştirip tatbik
edilir bir noktaya getiren, bu çalışmayı
sağlayan arkadaşlara teşekkür etmek isti
yorum. Bunların başında, her şeyden ev
vel, bu işle görevli ve hakikaten çok ince
bir çalışma yapan Başbakanlık Mevzuatı
Geliştirme ve Yayın Genel M ü d ü r ü Sayın
M u a m m e r Oytan'a teşekkür etmek istiyo
rum. Tabiî, bununla birlikte, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kanunlar Dairesi ele
manları, özel komisyon kurmak suretiyle
de tekrar bu çalışmaya büyük incelikle,
ehemmiyetle eğilmişlerdir. Bakanlığın
mensupları ve hele hele Adalet Komisyo
nu alt komisyon kurduğu zaman, bu alt
komisyonumuzu teşkil eden arkadaşlar,
başta alt komisyon başkanlığını yapan Sa
yın Ayhan Reyhan Sakallıoğlu ile diğer
üyeleri, günlerce süren çok ince bir çalış
ma yapmışlar ve gene bunların bu ince ça
lışmaları, Adalet Komisyonunda Sayın
Başkan ve üyeleri tarafından hakikaten
hassas olarak incelenmiş ve son metin dü
zenlenmiştir.

