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 Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

 Sayın Başkan, değerl i  mi l letveki l ler i ;  öncel ik le, dün Mersin 'de 

yaşanan şiddet l i  f ır t ına dolayıs ıyla bütün Mersin l i  vatandaşlarımıza 

geçmiş olsun di lekler imi i le tmek ist iyorum. Akl ım ve bedenim burada 

fakat yüreğim Mersin 'de at ıyor.  En kısa zamanda Mersin ' in merkez ve 

i lçeler in in afet  bölgesi  i lan edi lmesi gerekiyor.  Mecl is  çal ışmalarımız 

tamamlanır tamamlanmaz Mersin 'e giderek ben de yer inde 

incelemelere kat ı lacağım ve bu afet in yaralarının sarı lması iç in  

b izat ih i  e l imden geleni  yapmaya çal ışacağım.  

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  "Bazı kanunlarda değişik l ik yapılmasına 

dair  kanun."  Herhâlde son dönemlerde en çok duyduğumuz, 

okuduğumuz ve üzerinde tart ışt ığımız konunun ana cümlesi .  Yani 

Parlamentoyu etkis iz leşt i ren,  çağdaş kanun yapma teknik ler in in 

önünü alan ve ölümü olan torba kanunlar.  AK PARTİ 'n in i lk 

döneminde yani 2002 -2007 arasında sadece 2 torba yasa 

yapılmışken, Kasım 2015' ten Kasım 2017'ye kadar o lan dönemde bu  

sayı 23'e yükselmiş.  Kasım 2015'ten 2017 Kasım sonu i t ibarıyla ik i  

yı l l ık dönemde Mecl isten çıkarı lan 53 tane yasanın 23'ü maalesef 

torba yasa. Roma'da geçerl i  o lan Lat ince bir  deyim var  " . . . " (x) Yani  



"Her konu iç in tek b ir  yasa tekl i f i  yapılmalı ya da her konu tek bir  

yasa tekl i f iyle o lur."  Roma hukukunda torba kanun mi lat tan önce 98 

yı l ında yasaklanmışt ı.  Bugün de çeşi t l i  ü lkelerde torba yasalar 

çıkarmak mümkün deği ld ir .  Hatta örnek aldığınız Amerika ' da bi le 43 

eyalet te torba yasa yasaktır .   

 Özgün bir  met in hazır layarak yasa yapmak bir  sanatt ır .  Her 

sanat gib i  yasa yapma sanatının da teknik i lke ve kural ları  vardır .  

Yasaların d i l ,  anlat ım ve ter im bir l iği  açıs ından kusursuz olması 

gerekl id ir .  Yasaların iyi  hazır lanmamış met in ler le ve sağl ık l ı  

sayı lmayacak görüşme yöntemler iyle yasalaşması hukuk devlet in i 

tart ışı l ır  hâle get i rmektedir .  Yasama organının iş leyiş indeki  özensizl ik  

toplum yapısını,  dokusunu, yaşayış ını ve en önemlis i  yargının  

iş leyiş in i  etk i lemektedir .  Maalesef,  AKP ikt idarındaki  yok kanun, yap 

kanun sistemi hukuk devlet imizi  acımasızca zedelemektedir .  Biz, 

bugün bir  torba yasayı daha görüşüyoruz.  Yani çağdaş kanun yapma 

uygulamasının ölümü anlamına gelen bir  teknik le yapı lan torba 

kanunu görüşüyoruz.  İk i  b in yı l  öncesinde bi le sakıncalı  görülen bir  

uygulamayı bugün burada ası l  kanun yapma tekniği  o larak 

kul lanıyoruz.  Torba kanunlar söz konusu olduğunda kanunun 

ruhundan, özünden yani kendisinden söz etmek neredeyse imkânsız 

hâle gel iyor.  Birb i r iyle konu yönünden i lgis i  o lmayan ve çok fazla 

sayıda başka kanunda ek ve değişik l ik ler yapıp ikt idar part is i  sayın 

veki l ler in in dahi b i lmediği ,  içer is inde bel i r l i  sermaye odaklarının 

s ipar iş yasalarının ve daha fazla yetki  is teyen Sayın 

Cumhurbaşkanının istekler in in de doldurulduğu tekl i f ler 

demokrasimize uygun deği ld ir ,  demokrasimizi  zaf iyete uğratmaktadır.   

 Öte yandan, çok sayıda kanun, çok sayıda bakanlığı ve kuruluşu 

i lgi lendird iğ inden yasa yapım süreci  sağlıksız hâle gelmekte ve 

birb ir iyle çel işen hatal ı  maddeler ortaya çıkmaktadır.   

 Sayın mi l letveki l ler i ,  torba kanun, sadece yasama süreci 

açısından deği l ,  tekl i f  yasalaşt ıktan sonra uygulama sürecinde de 

sorunlar yaşatmaktadır.  Muhalefet in ve sivi l  toplum kuruluşlarının 

yasa yapım süreçler ine etk i l i  biçimde kat ı lmaması,  kat ı l ımının  



sağlanmaması iç in sayın ikt idar part is i  durmadan torba kanunları 

buraya get i rmektedir  çünkü bu torbalar içer is inde halkın o lmadığını,  

halkın çıkar ların ın o lmadığın ı çok iy i  b i len ikt idar sahip ler i ,  bu konu 

eleşt i r i l ince de  hızl ı  kanun yaparak vatandaşlara hizmet et t ik ler ini 

iddia etmektedir ler.  AK PARTİ ikt idar ların ın on yedi yı l l ık 

uygulamaları,  deneme yanılma, yapma bozma, b ir  bakanın yaptığı  

düzenlemeyi d iğer in in ortadan kaldırması,  b ir  k iş in in duygusal ve 

popül ist  tercih ler iyle vücut bulan düzenlemelerden öteye geçmemişt i r.  

Bu süreçte kaynaklar,  zaman ve haklar keyf iyete, b ir  k iş iye kurban 

edi lmişt i r .   

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  özensizl ikten,  hazırs ızl ıktan ve gelecek 

öngörüsünden uzak yaklaşımın sonuçları o larak ortaya çıkan ve yeni 

sorun alanları yaratan düzenlemeleri  içeren torba yasalar dönemi b ir  

hukuk cinayet ler i  şekl inde gelecekte hukuk fakül te ler inde kötü örnek 

olarak okutulacak ve anılacakt ır .  

 Hepinize saygılar sunarım.  

 


