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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. -Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, bazı belediyelerin yanlış imar uygu

lamalarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Ziya Halis'in cevabı 
2. - İçel Milletvekili Ali Er'in, kamu kurumlarında çalıştırılan geçici iş

çiler ile açıklanması gereken buğday taban fiyatlarına ilişkin gündemdışı ko
nuşması ve Devlet Bakanı Esat Kıraüıoğlu'nun cevabı " 

3. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Emet İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hik

met Çetin'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1875) 

2. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ab-
dulbaki Ataç'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1876) 
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3. - Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'e^ dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1877) 

4. - Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökde-
mir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanı tezkeresi (3/1878) 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayı
sı : 283) 

6. T İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 

8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı; 201) 

9. - İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı : 691) 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 

. 1 1 . - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 
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12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 

13. -Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

14. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

15. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 

16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

17. -Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 

18. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 

21. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 
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23. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 
Mevzuata ye Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve CemilÇiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı .Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

25. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) ' 

27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 

28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ye Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı : 690) 

29. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye 
ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sa
yısı : 779) ' 

30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekilin Nevzat 
Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu, Penizli Milletvekili Hasan Körkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Ar
kadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
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Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İz
mir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra- 364:400 
poru (2/1007,2/1110, 2/1312) (S. Sayısı: 861) 403:426 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 395 

1. - Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'ın, İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'nın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi ne
deniyle konuşması 395 

VII. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 400 

1. -Anayasa maddelerinin gizli oylama yöntemi hakkında 400-40? 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 427 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 427 
1..- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-Yaylacı Köyünün 

boğa ve boğa barınağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Re-
faiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/6193) 427 

2.-Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Emlakbank ile Medya Holding 
adlı şirketin ortaklık statülerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah Aykon Dogan'ın yazılı cevabı (7/6215) 427:428 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldfnın, Etibank Genel Müdürlüğü tara
fından Seydişehir'de bir fabrika kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/6344) 429 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Didim-Akbük Koyundaki iki 
otele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Dogan'ın 
yazılı cevabı (7/6354) 430 

5. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Türk Hava Yolları grevine ilişkin 
Başbakandan soruşu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6364) 431 

6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Köprübaşı 
Köyünün boğa ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin 
Şahin'in yazılı cevabı (7/6462) 432 

7. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, basın, özel TV kuruluşları 
ve bunlara bağlı ticarî şirketlere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Aykon Dogan'ın yazılı cevabı (7/6483) 433 

8.-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, il yapılacak ilçelere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6508) 433 

9. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, son bir yıl içinde TRT'ye alınan 
personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6509) 434:436 
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10. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yurtdışı tanıtım bürolarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6538) 437 

11. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergczen'in, Muş Valiliğine gönderilen acil des
tek ödeneğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mcnteşe'nin yazılı cevabı 
(7/6547) ." 438:440 

12. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Şanlıurfa T-2 Tüneline ilişkin so- v 

rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6553) 441 
13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya-Beldibi'nde yapılan 

inşaatlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı ce
vabı (7/6572) ;442 

14. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Palu İlçesine bağ
lı bazı köylerin okul sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6635) 443 

15. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sarıca 
Köyünün öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6642) 444 

16. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas İlinde sığır vebası salgını 
bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin 
Şahin'in yazılı cevabı (7/6698) 444:445 

17. - Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Suudi Arabistan'da görev ya
pan öğretmenlerin maaşlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6701) ' 446 

18. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Yahya Murat Demirel'in dö^ 
vizle askerlik yapacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Meh
met Gölhan'in yazılı cevabı (7/6800) 446:448 

— © - — .'. 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Manisa Milletvekili Faruk Saydam, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı bir 

konuşma yaptı. 
Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, il ve ilçe kurulmasında uygulanan yöntemlerin ve 

Kocaeli İline bağlı Karamürsel İlçesinin bazı beldelerinin yeni kurulan Yalova İli sınırlarına dahil 
edilmesinin yanlış olduğu iddialarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Nahit Men
teşe; 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, başlatılan yaş çay alım kampanyasına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına da, Devlet Bakanı Nafiz Kurt; 

Cevap verdiler. 

Fransa'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne; 

Kazakistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e dönüşüne kadar, TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine; 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve arkadaşlarının, Plan ve Bütçe Komiyonunda bulu
nan, Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini, 

Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Anayasa Komisyonunda bulunan, Yürürlükteki İçtüzük
te Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, 

Geri çektiklerine ilişkin önergeleri okundu; komisyonlarda bulunan tekliflerin geri verildiği 
bildirildi. 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, kısmî 
yerel seçimler sırasında devlet imkânlarını partizanca kullanarak Anayasa ve Seçim Kanununa ay
kırı hareket ettikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/42) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

.Önergenin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 
99 uncu maddesi gereğince; gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin, Genel Ku
rulun 20.6.1995 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

TBMM'den bir Parlamento Heyetinin Küba'ya vaki resmî davete icabet etmesine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi, 

(10/198) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin, 16.6.1995 tarihin
den itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 272 
nci sırasında yer alan 861 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 30 uncu sırasına alınmasına; Ge
nel Kurulun 14.6.1995 Çarşamba günü 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında 
15.6.1995 Perşembe günü 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında çalışmalarını 
sürdürmesine; Anayasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifinin birinci görüşmelerinin Perşembe günü 
saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde çalışma süresinin uzatılarak bitimine kadar görüş
melere devam edilmesine ve 14.6.1995 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü soruların görüşülmesine 
ilişkin DYP, ANAP ve CHP Gruplarının müşterek önerisi, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 166 
ncı sırasında yer alan 665 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 31 inci sırasına, 234 üncü sıra
sında yer alan 811 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 32 nci sırasına, 235 inci sırasında yer alan 812 Sı-
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ra Sayılı Kanun Tasarısının 33 üncü sırasına 236 ncı sırasında yer alan 814 Sıra Sayılı Kanun 
Tasarısının 34 üncü sırasına 267 nci sırasında yer alan 852 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 35 inci 
sırasına alınmasına ve Genel Kurulun 13.6.1995 Salı günkü Birleşiminde sözlü sorular ile diğer de
netim konularının görüşülmeyerek yalnızca kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin DYP 
ve CHP Gruplarının müşterek önerisi, 

Kabul edildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, İçişleri Komisyonunda bulunan, İl Özel İdaresi Ka
nun Teklifinin (2/1254), 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İçişleri Komisyonunda bulunan, Bir İl ve Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/1027), 

İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma Önergelerinin, yapılan 
görüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırada bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
2 nci sırada bulunan 111, .•; " 

3 üncü sırada bulunan 112, 

4 üncü sırada bulunan 116, 

6 ncı sırada bulunan 193, ' 
7 nci sırada bulunan 322, 
8 inci sırada bulunan 337, 

9 uncu sırada bulunan 394, 
10 uncu sırada bulunan 395, 
11 inci sırada bulunan 404, 

12 nci sırada bulunan 373, 

13 üncü sırada bulunan 554, 

14 üncü sırada bulunan 606, 

15 inci sırada bulunan 609, 
16 ncı sırada bulunan 624, 

17 nci sırada bulunan 691, 

18 inci sırada bulunan 690, 

19 uncu sırada bulunan 779, 
20 nci sırada bulunan 71, 
21 inci sırada bulunan 82, 

22 nci sırada bulunan 139, 
23 üncü sırada bulunan 134* 
24 üncü sırada bulunan 283, > 
25 inci sırada bulunan 391, 

26 ncı sırada bulunan 66, 
27 nci sırada bulunan 201, 
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28 inci sırada bulunan 699, 

29 uncu sırada bulunan 798, 

272 nci sırasında bulunan 861, 

S. Sayılı kanun tasarı ve teklifleri ile soruşturma komisyonları raporlarının görüşmeleri, ilgili 
komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, v 

5 inci sırasında bulunan 180 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının görüşmeleri, tasarının maddeleri 
daha evvel Komisyonca geri alındığından, 

Ertelendi. 
166 ncı sırasında bulunan, Patent İşbirliği Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısına (1/585) (S. Sayısı: 665) ilişkin Komisyon Raporunun okunup okunmaması 
hususunda yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Alman karar gereğince, 14 Haziran 1995 Çarşamba günü saat 10.30'da toplanmak üzere, 
Birleşime 17.57'de son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye -

— © : " 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

- 3 3 7 -



T.B.M.M. B:123 14 .6 .1995 0 : 1 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
14. 6.1995 ÇARŞAMBA 

Teklifler 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın; Seçimlerde İl ve İlçe Kurulması Yasağı Hakkında

ki Kanun Teklifi (2/1434) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1995) 

2. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 13 Arkadaşının; Ordu Yardımlaşma Kurumu Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1435) (Millî Savunma ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.1995) 

3. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in 9.6.1930 Tarih ve 1700 Sayılı Dahiliye Me
murları Kanununun 2 nci Maddesi (C) Bendinin İlk Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1436) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.6.1995). 

4. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın; 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara Seçimi Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1437) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.6.1995) 

5. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1438) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.6.1995) 

6. - Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun; 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara 
Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1439) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.6.1995) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 
• = - O -

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmaların hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan ni
yaz ediyor* Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşimini açıyorum. 

I I I . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul salonunda hazır bulu

nan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyeye gündemdışı söz vereceğim. 
İSMET KAYA ERDEM (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İSMET KAYA ERDEM (İzmir) - Anayasa değişikliği, bu Meclisin en önemli konularından 

bir tanesidir. Bu konunun görüşüleceği ve bütün kamuoyunun.beklentilerinin karşılanmış olacağı 
böyle bir birleşimde, bugüne kadar yapılan uygulamalara göre, gündemdışı konuşma yapılmasının 
doğru olmadığı görüşündeyim. Başkan olarak uygulamanızın, bu yönüyle doğru olmadığını belirt
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Sayın Ateş, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, şüphesiz, gündemdışı söz talepleri, İçtü

züğümüze göre yerinde bir haktır; ama, öyle zamanlar vardır ki, bu zamanlarda, gündemdışı söz is
teyen arkadaşlarımızın da, sizin delaletinizle, fedakârlık ederek, böylesi bir günde, çalışmaların 
Anayasa üzerine yoğunlaşmasında yarar, vardır diye düşünüyorum. 

Bu nedenle, kullanmak istediğiniz bu yetkiniz, aslında sizin yetkinizdir; ama, bunu, Genel Ku
rulun oylamasına sunmanızı teklif ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ateş, Sayın Erdem, bugün ve yarının gündemini, Anayasa müzakerelerinin 
oluşturacağı, zatı âlinizin de, Genel Kurulun da bilgisi tahtındadır ve Genel Kurulun aldığı karar 
gereği, Anayasa müzakerelerinin hitamına kadar çalışmalar devam edecektir; yani, Anayasa müza
kerelerinin akim kalması, bir başka haftaya sarkması söz konusu değildir. O bakımdan, gündemdı
şı sözlerin, Anayasa çalışmalarını engelleyebileceği endişesine katılmadığımı ifade ediyorum; bir. 

İki, Genel Kurulumuz, kaç haftadır, bir anlamda, denetimden uzak çalışma yapmaktadır; hep 
kanun tasan ve teklifleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Gündemdışı konuşmalar, bir anlamda -
tam anlamıyla değilse bile- denetimdir; çünkü, acil, duyurulması lazım gelen olayların Genel Ku
rula duyurulmasıdır ve uzun bir süre alacağı kanaatini de zaten taşımıyoruz; uygulama da bunu gös
teriyor. 

Ben, bunu, zaten, arkadaşlarıma dünden -hem Hükümete hem gruplara hem kendilerine- du
yurdum. Bu bakımdan, bu hakkın, tarafımdan geri alınması mümkün değildir; ama, gündemdışı söz 
talebinde bulunmuş olan sayın üyeler "söz almıyoruz, konuşmayacağız" derlerse, bizim yapacağı
mız bir şey yoktur. 
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Sayın Ateş, sizin konuşmanıza da... (CHP ve ANAP sıralarından "Oylayın" sesleri) 
Nasıl oylarız... İçtüzük hükmüdür efendim; bunu nasıl oylarız... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Genel Kurul gündemine hâkimdir Sayın Başkan. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Şimdi, MeclisBaşkanınm gündemdışı söz 

verme yetkisi vardır; ancak, Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapıyor; 
zaten, saygınlığının sebebi de^ Meclis adına görev yapması ve Yüce Meclisi temsil etmesidir; ama, 
Yüce Meclis, dün, özel bir program yaptı -saat 10.30'dan itibaren Anayasa müzakereleri için özel 
program yaptık- ve Meclisin oyuna sunuldu, kabul edildi. O zaman, siz, bir İçtüzük imkânını, Yü
ce Meclisin iradesinin üstüne, şahsî takdiriniz olarak getiriyorsunuz. Sayın Ateş'in görüşü doğru
dur; burada özel bir durum vardır ve Meclisin aldığı bu karârı, İçtüzüğün verdiği bu imkânla kul
lanmanız yanlıştır. Bu itibarla, Meclisin oyuna sunulması görüşüne iştirak ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Sungurlu. 
Gündemdışı konuşma Tüzük hükmüdür. Tüzük hükmünü, Genel Kurulun oyuna sunmam, yi

ne Tüzük gereği mümkün değildir; ama, yine söylediğim gibi gündemdışı söz talep eden arkadaş
larım bu taleplerinden vazgeçerlerse, mesele biter... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, İçtüzüğün 61/4 maddesine göre otur
duğum yerden kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Parlamentonun ve değerli Hükümetinin de 

dinlemesi lazım: Halen davalı durumuna düştük. İstanbul Eczacılar Odası ve 8 eczacı, Parlamento
nun kendilerine,ait olan kanunu, zamanında çıkarmamaktan mütevellit maddî ve manevî hasarları
nın tespit ve tahsili için Ankara 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde 95/150 sayılı dosyasıyla dava 
açmışlardır ve son celsede de, sayın milletvekillerinin malî itibarları tespit edilmek üzere tezkere
ler yazılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

BAŞKAN - Sayın Ergüder, söz verilmemiş bir gündemdışı konuşmadır; teşekkür ediyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. - Ankara Milletvekili ÖmerEkinci 'nin, bazı belediyelerin yanlış imar uygulamalarına ilişkin 
gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Ziya Halis'in cevabı 

BAŞKAN - Sayın Ömer Ekinci, yanlış imar uygulamalarıyla ilgili olmak üzere gündemdışı 
söz istemişlerdir; buyursunlar. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Türkiye'de bazı belediyele
rin yanlış uygulamış oldukları imar konusunda, gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bazı belediyelerimizin, taşradan, taşra illerimizden büyük şehirlerimi
ze göç eden ve bu göçler sebebiyle de, büyük şehirlerimizin etrafında, zaman zaman gecekondu
laşmaya vesile olan, çarpık yapılaşmaya vesile olan yanlış uygulamaları söz konusudur. Bu konu
da, bazı açıklıklar getirmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, taşra vilayetlerinden büyük şehirlere iş ümidiyle, yerleşme ümidiyle ge
len insanlarımıza, seçim zamanlarında veya seçimden sonra oy kaybı korkusuyla toleranslı davranıl-
mış; gecekondu yapmalarına bir nevi göz yumulmuş; fakat, seçimlerden sonra oy hesapları tutmayan 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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bazı belediyeler, kendilerine bekledikleri kadar oy çıkmayan bölgelerde yıkım yapma -bunun adı
na sadece yıkım demek mümkün değil- zulüm yapma, insanımıza çile çektirme yolunu seçmişler
dir. 

Örnek olarak, Başkentimizin Dikmen-Keklikpınarı semtinde günlerden beri insanlarımıza sı
kıntı çektirilmektedir. Bütün Ankaralıların bildiği gibi, Dikmen-Keklikpınarı taş ocakları altında, 
Dikmen Köyü mera arazisi olan bu yerde, 1968 yılından beri yapılanma başlatılmış; 1983 yılında, 
bu yapılanma daha ileri götürülerek, su deposu yapılmış, asfalt çalışmaları yapılmış, kanalizasyon 
çalışmaları 1987 yılında tamamlanmıştır. Şu anda, elimde, evleri yıkılan kişilerin, kapı numarala
rıyla birlikte adlarının bulunduğu 101 imzalı bir liste var. Burada, kendilerine numara verilmiş, yıl
lardan beri Emlak Vergileri alınmış, Çöp Vergisi tahsil edilmiş, kendilerine bütün belediye hizmet
leri götürülmüştür; fakat, oradaki insanların -şu anda komşularında kalan, camide kalan, evsiz bark
sız ortada kalan insanların- ifadesiyle, bir seneden beri bu yıkım hadisesi devam etmektedir. 

Hane sahipleri, belediyenin, bugün, bu evleri yıkmasındaki birinci sebebin, bazı televizyon ku
ruluşlarının, verici antenlerini, daha uygun olması nedeniyle, Dikmen-Keklikpınarı'ndaki o arsaya 
kurmak istemeleri olduğunu bize aktarmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, çöplerden teneke toplamak, kâğıt toplamak için giden fakir insanların 
evlerinin yıkımı, kendileri evde olmadığı halde, kapıları kilitli olduğu halde, kendilerine hiçbir ha
ber ve bilgi verilmeden, evdeki bir yatağın üstüne yıkılmak suretiyle yapılmıştır. 

Söz konusu bölgenin belediye başkanının, 10 Haziran tarihli Evrensel Gazetesinde bir beyanı 
var... ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖMER EKİNCİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Lütfen... 
ÖMER EKİNCİ (Devamla) - "Buradaki gecekonduların sahiplerinin gariban olmadıklarını, 

bunların hepsinin arsa mafyası, gecekondu mafyası olduğunu ve hepsinin ikişer üçer. gecekondusu 
olduğunu" söylemektedir. 

Ben, şu anda, Ordu'dan, Tekman'dan, Çankırı'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve ba
rınmak için o gecekondusundan başka hiçbir şeyi olmayan insanlarla görüştüm. Söz konusu edilen 
bu yerin arka tarafında -Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının hemen karşısında- büyükelçi
lik binaları için yer tanzim edilmektedir. Evleri yıkılmak istenen gecekondu sahiplerine, daha ev
velden bu yerin ön cephesinde arsalar tahsis edilmiş ve üzerlerine de blok apartmanlar yapılarak, 
kendilerinin oraya alınmalarının gerektiği belirtilmiştir; fakat, şu anda gecekondulardan çıkarılan 
şahıslara, herhangi bir yer gösterilmeden -kelimenin en hafif ifadesiyler zulüm reva görülmüştür. 

İlgililerimizden bu konuyla en kısa zamanda ilgilenmelerini; on yıldan beri ağaçları büyümüş, 
evlerinin numaraları verilmiş, yolu asfaltlanmış, su deposu yapılmış, Emlak ve Çöp Vergileri de 
alınmış bu gariban insanlara, bu haklarının iade edilmesini diliyor ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin de bu hususla ilgileneceğini umuyorum. 

Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Halis; buyu

run. 
Sayın Halis, süreniz 20 dakikadır. ' 
DEVLET BAKANI ZİYA HALİS (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayin Ömer 

Faruk Ekinci'nin, şehircilikte yanlış imar uygulamalarıyla ilgili olarak yaptığı gündem dışı konuş
maya cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle huzurlarınızdayım ve hepinize say
gılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. 
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Sayın Ekinci'nin işaret ettiği konuda, gerçekten, önemli ve katıldığımız bazı noktalar var. Ül

kemiz, özellikle büyük kentlerde, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme nedeniyle şehirleşme açı
sından önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Bunu, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi bü
yük kentlerde uzun süreden beri yaşamaktayız. 

Çeşitli nedenlerle, gerek nüfus artışımızdan dolayı, gerekse içgöçten dolayı, artık, insanlarımı
zın, yurttaşlarımızın çok önemli bir bölümü kentlerde yaşamaktadır. Önümüzdeki 2000'li yıllarda, 
kentlerde yaşayacak olan insan oranı, geçmişe göre ülke nüfusunun yüzde 70-75'ine varacaktır. Bu 
hızlı göç ve hızlı nüfus artışı, beraberinde, önemli bir konut ihtiyacını doğurmaktadır. Bu vesiley
le, yılda, ortalama 450-500 bin konuta ihtiyacımız oluyor. Tabiî, bu hızlı konut ihtiyacının arkasın
dan, gecekondulaşma, toplumsal bir mesele olarak karşımıza çıkıyor, gerçekten de, sonuçta, çarpık 
kentleşmeyi yaratıyor ve bu da, ülkemizin temel meselesi olarak karşımızda duruyor. . 

Çarpık kentleşmeye ilişkin olarak yapılması gereken hususlar Hükümetimizin gündemindedir. 
Şehirleşme ve konut ihtiyacıyla ilgili olarak, hizmet bakanlığına dönüştürülmek üzere ŞEKOB (Şe
hircilik ve konuttan sorumlu bakanlık) adı altında bir bakanlık kurma çalışmamız vardır. Bu konuy
la ilgili yasa tasarımız da, Hükümetimize sunulmuş Ve diliyorum, kısa zamanda Parlamentoya da 
gelecektir. Özellikle şehirleşme ve çarpık kentleşmeyle ilgili sorunlarımız ile şehirlerimizin altya
pı, üstyapı ve ulaşım sorunlarını tek elden organize eden, çözen ve bu konuda, özellikle yerel yö
netimlere, yani, belediyelerimize yardım eden, finansman kaynaklarını temin eden bir hizmet ba
kanlığı gerçekleşecektir. Ülkenin buna/ihtiyacı var; önce bunu açıkça ifade edeyim. Bu konuda ge
cikilen her gün de, ülke zararınadır. Bu bağlamda, tabiî ki, Bakanlığımız, bu konuyu hassasiyetle 
takip etmekte ve çarpık kentleşmeye yönelik olarak da son derece duyarlı davranmaktadır. 

Şimdi, Sayın Ekinci'nin söz konusu ettiği pikmen'in bağlı bulunduğu belediyenin çarpık kent
leşmeyle ilgili çok çağdaş yaklaşımlarını yakından takip ediyorum, biliyorum. Şehircilikten sorum
lu Bakanlık olarak, özellikle, Ankara gibi ülke başkenti olan büyük bir merkezi, kentleşme ve ge
cekondulaşma bakımından üzerinde çok hassasiyetle durulması ve bu tip gecekondulaşmaya karşı 
gerekli her türlü önlemin alınması gereken bir kent olarak görüyoruz. 

Bu belediye de bu anlamda önemli çalışmalar yapmıştır; geçmişte çarpık kentleşmeden kay
naklanarak, yani, yoğun nüfus artışından, göçten kaynaklanarak yapılan gecekonduların yıkılarak, 
yerine, imar planına göre revize edilmiş, imar planlarına uygun olan daha çağdaş konutların yapıl
ması yolu seçilmiş ve bu konuda da önemli, takdir ettiğimiz, ciddî bazı uygulamaları olmuştur. 

Şimdi, bildiğim bir gerçek de var. İnsanlarımızın barınma, başını sokabileceği bir konutunun 
olması ihtiyacı, gerçekten saygı duyduğum bir ihtiyaçtır, gerçekten karşılanması gereken bir ihti
yaçtır; ancak, İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde, artık, mesele, bu ihtiyaç noktasını aşmıştır sa
yın milletvekilleri. Gerçekten, bu meselenin, ranta yönelik olarak -yani, bir evi olanın ikinci bir ge
cekondu arsası, arazisi kaparak ve çeşitli bağlantılar kurma anlamında- ranta yönelik olarak, son 
yıllarda önemli ölçüde geliştiğini ve bunun da, çağdaş kentleşmemize, şehirleşmemize olumsuz et
ki ettiğini kabul ediyorum, biliyorum ve toplumsal bir yara olarak önümüzde durduğunu size söy
lemek istiyorum.. .. 

Bununla ilgili gerçekten önlem almak gerekiyor; yani, bu konuda genel uygulama budur, ge
nel manzara budur değerli milletvekilleri. Onun için, Çankaya Belediye Başkanının bu anlamdaki 
görüşünü bence ciddiye almak gerekiyor; yani, önemli ölçüde katıldığımız, paylaştığımız bir değe-
lendirmedir bu. Onun dışında; Dikmen'dc, özel olarak bu anlamda, mağdur edilmiş vatandaşlarımız 
varsa, verilmiş sözler varsa -ki, bence, yasadışı, imara uygun olmayan hiçbir sözün verilmemesi ge
rekir, böyle bir sözü vermeye hiç kimsenin de, hiçbir yöneticinin de hakkı yoktur- tabiî ki, bu ko
nuda, yasal yolları açıktır, bunun gereğini sayın vatandaşlarımız mutlaka yaparlar diyor; hepinize 
saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Gündemdışı konuşma cevaplandırıldı. * . • 
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2. - içel Milletvekili Ali Er'in, kamu kurumlarında çalıştırılan geçici işçiler ile açıklanması 

gereken buğday taban fiyatlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ-
lu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Sayın Ali Er, çalışanların sorunları hakkında gündemdışı söz istemiştir. 
Sayın Er, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Köy Hizmetlerinde ve çeşitli kamu ku
rumlarında çalışan geçici işçilerle ve çiftçilerin içine düştüğü zor durum hakkında gündemdışı ko
nuşma talebimi karşıladığınız için, evvela, size teşekkür ediyor, Yüce Heyeti saygıyla, sevgiyle se
lamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, Türkiye'de, Köy Hizmetlerinde 47 bin civarında geçici iş
çi çalıştırılmaktadır. Bu işçiler, geçen yıl, üç veya dört ay çalıştırılarak gerçekten çok zor duruma 
düşürülmüşlerdir, çok perişan olmuşlardır; ama, 1995 yılma, 1995 yılı altıncı ayının 14'üne gelin
diğinde, Köy Hizmetlerinde çalışan geçici işçiler hâlâ işe başlatılmamıştır, başlatılacağı gün de bel
li değildir. 

Şimdi, bu konu, burada defalarca dile getirilmiş, dile getirildikten sonra bir iki bakanımız çık
mış, burada cevaplandırmış; Köy Hizmetlerinde çalışan işçilerimiz şu gün işe başlayacak, bu gün 
işe başlayacak diye bu kürsülerde, yüce milletin huzurunda, o insanların huzurunda, televizyonun 
huzurunda bu insanlarımıza söz vermişler. ' 

Beşinci ayın 16'sında, yani mayıs ayının 16'sında, Köy Hizmetleriyle ilgili, Köy Hizmetlerin
de çalışan geçici işçilerle ilgili bu konu gündeme getirildiğinde, Köy Hizmetlerine bakmayan Ba
kan, buraya çıkmış, bu insanların huzurunda, Meclis zabıtlarına da geçen konuşmasında, bakın, ne 
söylemiş: Sayın Esat Kıratlıoğlu "Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, cuma günü Türkiye'ye 
geldiği zaman bu işçi konusunu imza altına alacağız ve işçilerimiz, önümüzdeki cuma günü başla
yacak; belki cuma günü olmaz da, pazartesi günü başlayacak" demişler. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ne zaman söylemiş? 
ALİ ER (Devamla) - Sayın Esat Kıratlıoğlu bunu söyleyeli tam bir ay olmuş. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bir sene olmadı ya(!) 
ALİ ER (Devamla) - Yani, Esat Kıratlıoğlu, buraya gelmiş, "bu cuma başlayacak, olmazsa pa

zartesi günü bu işçiler başlayacak" demiş; ama... t 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Hangi pazartesi olduğunu söylemiş mi?! 
ALİ ER (Devamla) - Konuştuğu günün ertesi pazartesi; yani, bir ay önceki pazartesi günü, bu 

işçilerin işe başlayacağını burada beyan etmiş; ondan sonra, Sayın Cengiz Bulut tarafından, yine, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin konulan gündeme getirilmiş ve arka
sından Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe demiş ki: "Bu işçiler üç-dört gün içinde işe başlaya
cak." O da, Meclis zabıtlarında. Sayın Bekir Sami Daçe'de bunu söyleyeli tam onbeş gün olmuş. 
Tabiî, tahmin ediyorum ki, Sayın Kıratlıoğlu'ndan aldığı bilgiyi verdi. 

Muhterem arkadaşlar, beni hayrete düşüren bir şey var: Acaba diyorum, siz, bu millete yalan 
söylemezseniz; acaba siz, bu millete yalan söylemediğiniz günün gecesi rahat uyku uyumuyor mu
sunuz da yalan söylüyorsunuz?!. 

Muhterem arkadaşlar, eğer bu işçiler, işe Uç-dört gün içerisinde başlatılmayacaksa, bir ay son
ra başlatılacaksa çıkılır şu denir: "Ben, bir ay sonra bu işçiyi başlatacağım" ama, arkası arkasına ya
rın, öbür gün diyerek vatandaşı kandırmanın da hiçbir anlamı yok; üzülüyorum bu meselelere. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Onu iyi bilirler, iyi bilirler onu... 
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ALİ ER (Devamla) - Tabiî, ben bir şey demiyorum, zaten,,yalan onların mirası; biliyorum, ya

lan miras kalmış onlara... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Her şeyi çok iyi bilirler (!) 

ALİ ER (Devamla) - Kursak, kavurgasını ister zaten, mutlaka o kursak, kavurgasını alacak, 
yalan söyleyecekler, geceöyle iyi uyku uyuyacaklar, yoksa uyuyamazlar; onu fazla görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, Köy Hizmetlerindeki geçici işçileri işe başlatmadınız; şantiye
de insan yok, kompresörün başında insan yok, greyderin yağcısı yok, dozerin yağcısı yok, köyle
rin yolları delik deşik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Er, toparlayın lütfen. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Mazot yok, makinalar bomboş, depolar boş... 

ALİ ER (Devamla) - Bu insanları işe başlatmadığınız sürece, köylerdeki hizmetler duracak. 
Bakın, zamanında biz, bu insanlara dozer almışız, greyder almışız; biz, bunları, bu memlekete hiz
met etsinler diye işe almışız; ama, Anavatan Partisinin aldığı greydere, aldığı dozere, aldığı kam
yona mazot bulamıyorsanız, sizin, burada durma hakkınız yok. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) • 

Öbür tarafa dönüyorum, çiftçi perişan. Bugüne kadar hiç görülmemiş ki, buğday taban fiyatı, 
haziran ayının ortalarına kadar açıklanmamış olsun.; niçin açıklamıyorsunuz bunu?!. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - IMPden korkuyorlar. 
ALİ ER (Devamla) - İşçiyi perişan ediyorsunuz, köylüyü perişan ediyorsunuz. Güneyde, 

Ege'de, harmanını kaldıran insanlar, buğdayını ambara dökmüş bekliyor; buğday taban fiyatını 
açıklamayarak, bu insanları tüccara mahkûm ediyorsunuz.. Acaba, kimden talimat bekliyorsunuz 
da, bu buğday taban fiyatlarını açıklamıyorsunuz?!. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-IMPden!.. 

ALİ ER (Devamla) - Hiç kafa sallamayın... Siz, bu memlekette "Anavatan Partisi 20 mayısa 
kadar taban fiyatını açıklamadı" diye, kürsülerden kıyameti kopardınız. 

Muhterem arkadaşlar, eğer, bu çalışan insanların ekmeğini keserseniz, bu çalışan insanların 
rızkını keserseniz, bu memlekette sizi, burada, durdurmazlar. 

Bugün bir dedikodu duyuyorum: "Bu 47 bin işçinin içinden 9 bin işçiye kadro verilecek, ge
risi de kapı dışarı edilecek" deniliyor. Peki, bu memlekette yıllardır hizmet veren; çoluğunun çocu
ğunun rızkını ekmeğini, bu memlekette bu kapılardan sağlayan insanların 9 binine kadro verirken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Er, lütfen, saygınızı sunun Genel Kurula ve bitirin. Lütfen... 
ALİ ER (Devamla)-Bitiriyorum, Sayın Başkan. 

...acaba, diğer 38-39 bin işçinin hali ne olacak; bunları hangi kıstaslara göre işe alacaksınız; 
son 3 yılda oraya doldurulan bazı müdürlerin, şube müdürlerinin, yandaşlarınızın kadrosunu verip 
de, acaba, bu kapıdan ekmek temin eden 38-39 bin insanı sokağa mı atacaksınız; son günlerde böy
le bir endişe de var. 

Şunu söylüyorum lafın kısası: Biz, gerek Köy Hizmetlerinde çalışan gerek kamu işyerlerinde, 
Karayollarında, DSİ'de çalışan geçici işçilere, geçmişte, Anavatan Partisi İktidarı döneminde, bir 
yıl içinde, yedi ay, dokuz ay çalıştırılarak ekmek verilirken, bugün, bir yıl içinde üç ay çalıştırma
yı fazla gören bu İktidara, inşallah önümüzdeki ilk seçimde... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ ER (Devamla) - ...millet, öyle bir şamar vuracak ki, gözünüzün kör, kulağınızın sağır ol
duğunun farkına o zaman varacaksınız. (DYP şıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen Sayın Er... Sayın Er... 

ALİ ER (Devamla) - Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Er. 

Sayın Er'in, gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Kıratlıoğlu; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, çok değerli milletve
kili arkadaşlarım; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşımız Ali Er'i dinledim; ancak, ben, Mecliste konuşan arkadaşlarımın, Meclise 
bir seviye getirmesini diliyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sizden öğreniyorlar... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - O bakımdan, birbirimizi sıkıntıya 
sokacak ve birbirimizin yüzüne bakamayacak şekilde konuşmalar ve görüşmeler yapmanın ne ka
dar sıkıntılı olduğunu biliyorum; bunu, ben de yaşadım, sizler de yaşadınız. O bakımdan, mesele
leri, birbirimizin yüzüne bakabilecek şekilde muameleye tabi tutarsak, çok isabetli olur. 

ALİ ER (İçel) - Sayın Bakan, bu yalan mı? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu "yalan" 

kelimesi falan, pek makbul sözler değil; birbirimizi, yalancılıkla, sununla, bununla suçlayarak, böy
le tahrik etme durumuna gitmenin bir âlemi yok; yani, bu konularda hassas olmamız gerekir; bunu 
ben, bütün samimiyetimle diliyorum. Bundan evvel bazı şeyler olmuş olabilir; ama, gelin, bundan 
sonra, birbirimizin yüzüne bakacak şekilde hareket edelim, o şekilde durumu değerlendirelim. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Ne zaman öğrendiniz?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Öğrenmek bitmez; hepimiz bir şey

ler öğreniyoruz her zaman için... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Tecrübe ede ede öğrendiler. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Dumankaya, sen, akıllı bir insansın; 
sen öğrenmeyi iyi bilirsin... Hepimiz öğreniyoruz, aslan Dumankaya. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım... 

NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Ne demek istiyorsunuz; biz akılsız mıyız?!. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Estağfurullah... Kime akılsız de

dim?!. Ben size akılsız falan demedim. , 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir)-O manaya geliyor, söylediğiniz. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Yok canım, yapmayın Allahaşkına 
Sayın Çobaner. Öyle bir şey yok; yani, oradan niye hemen hareketleniyorsunuz?.. Ben, sizi seve
rim de üstelik... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Çobanoğlu!.. Çobaner değil. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Çobanoğlu; yani, sen, kurmay al
baylığa kadar yükselmiş değerli bir arkadaşımızsın. Sana akılsız diyebilmek mümkün mü... Kim
seye, burada, Mecliste,.akılsız denmez; herkesin bir değeri vardır. ' 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, gelelim, Köy Hizmetlerinin durumuna... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Çalışmadıktan sonra neye yarar Köy Hizmetleri? 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Hayatlarından memnunlar mı? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Kıymetli arkadaşlarım, biraz evvel, 
burada, Köy Hizmetleriyle ilgili konuşma yapılırken, Sayın Türk-İş Genel Başkanıyla beraber yu
karıdaydım, konuşmaları televizyondan izledim ve durumu değerlendirmek için Genel Kurula in
dim. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, Sayın Bakana dünden haber vermediniz mi konuş
mayı? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bizim de ar
zumuz, Türk-İş'in de arzusu, bu meseleyi neticelendirmek ve bu konuyu rahata kavuşturmaktır, iş
çi bakımından. 

Burada, ben, şunu ifade etmek istiyorum, bizim sıkıntımız şu, değerli arkadaşlarım: 46 500 ge
çici işçi çalışmakta, 31 biri civarında da daimî işçi var ve şu anda da daimî işçiler çalışmakta... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Seçimden önce onlara umut verdiniz. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Yaptığımız hesaba göre, değerlen
dirmeye göre -illerimizi tek tek ele alıp meseleyi gözümüzün önüne koyduk- bizim, daimî işçiler
den farklı olarak, 9 bin kişiye ihtiyacımız var; yani, 9 bin tane geçici işçi çalıştırıldığı takdirde, Köy 
Hizmetlerinin 31 bin daimî işçisinin üzerine bunu koyduğumuz takdirde, meselemiz gayet güzel 
gitmektedir. Bundan şu mana çıkmaktadır: 37 bin geçici işçinin, şu anda, çalışma durumu mevzu
bahis değil. Bunu, il müdürlerimizle Ankara'da yaptığımız toplantıda, tek tek değerlendirilmeyle 
meydana çıkardık; yani, 37 bin kişinin işi yok değerli arkadaşlarım... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - 35 bin kişiyi işten çıkaracaksınız yani... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Yani, 37 bin kişi açıktan para alı

yor. • 
CENGİZ BULUT (İzmir) - İşçi işten atılacak... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Peki, seçimden önce niye umut verdiniz... Onurlarıyla oy

nuyorsunuz insanların. Seçimden önce böyle söylemediniz. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Şimdi, 1991 yılı ile 1983 yılını mu

kayese ettiğimiz zaman, önümüze bir rakam çıkıyor. 1983 yılında, muhterem Anavatan iktidara 
gelmeden önce, çalışanların... (DYP sıralarından "niye muhterem" sesleri) 

'Muhteremdir, bütün partiler muhteremdir. 
Seçim, 1983 yılında bitti, iktidara gelindi ve 13 bin civarında teslim alınan geçici işçi sayısı, 

1991 yılında 41 bin olarak devredildi... ' 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - ANAP'lılar mı yapmış bunu?!. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Evet... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Araç sayısı?.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kaç tane araç var?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) -Araç sayısını, hepsini bir araya ge

tirdiğiniz takdirde, geçici işçinin ancak 9 binine ihtiyaç Var bugün; ogün ona da ihtiyaç yoktu; ama, 
bugün, 9 binine ihtiyaç var. Böyle değildir denildiği takdirde -gayet samimi söylüyorum- Sayın 
Anavatan Partisi ve... 
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FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) -Parçasızlıktan, makinelerin hepsi yatıyor. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - ...diğer partiler de arzu ettikleri tak
dirde, oturup, pozisyon pozisyon bunu değerlendirmemiz mümkündür. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Mazot veremiyorsunuz makinelere... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - 9 bin kişinin haricindeki 37 bin iş
çinin işi yok. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - İş de yapmadınız zaten... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, 
1995 fiyatlarıyla, daha doğrusu 1995 toplu iş sözleşmesi yapılmadan, şu anda, -toplu iş sözleşme
si yapıldığı takdirde, tabiî, onun üstüne, daha fiyat binecek- en az alan düz bir işçinin eline net 18 
milyon Ura para geçmekte.Yani 1995 yılında, şu anda, işe başlattığımız takdirde* normal şartlar al
tında bunu yaparsak, düz işçiye net 18 milyon lira ücret vereceğiz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Geçici işçiye... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU. (Devamla) - Evet, geçici işçiye; düz işçiye 18 
milyonlira.net. 

ALİ ER (İçel) - İhtiyaç yoktu da neden aldınız 8 bin işçiyi, o zaman?!. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bunu bu şe
kilde hesap ettiğiniz takdirde, 37 bin işçinin, bir de 1995 yılında yapılacak toplu iş sözleşmesiyle 
çalışması mevzubahis olduğunda, bunun üstüne rakam gelecek. Dolayısıyla, 37 bin işçinin alacağı 
para, tahminen 20 milyon lirayla çarparsanız, aşağı yukarı 750 milyar lira tutmakta. Yani, 750 mil
yar lira, her ay, çalışmayan 37 bin kişiye veriliyor demektir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Yani, almayacak mısınız? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - O halde, çıkaracak mısınız?.. Oradan söyler misiniz; bil
sin vatandaşlarımız... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Sayın Dumankaya, lütfen dinlerse
niz, ben burada açıklığa kavuşturmak için konuşuyorum; bir polemik yaratmak için de bunu yap
mıyorum; yani, açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - "İşe başlatacağız" dediğinizde, bilmiyor muydunuz bu
nu?!. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Şimdi, İngiliz mütefekkiri Lord 
Kelvin diyor ki: "Eğer bir şeyi rakamla ifade edebiliyorsanız, onu biliyorsunuz demektir; rakamla 
ifade edemiyorsanız, onu bilmiyorsunuz demektir." 

Ben, şimdi, burada hiç polemik yapmak istemiyorum ve bu konuları münasip bir zamanda, de
ğerli Grubunuzdan vazifelendireceğiniz arkadaşlarımızla, gayet sakin, otururuz ve de değerlendiri
riz. Yani, biz buna da açığız. Lütfen, meseleyi, polemik konusu yapmadan dinlemeye gayret ede
lim. ' 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Cevap verin, niye çoğalttınız işçiyi?.. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bir ay önce böyle demiyordunuz... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, aziz arkadaş
larım, ben şunu ifade etmek istiyorum: Şu anda, Köy Hizmetlerinin içme suyuna ayrılan para 1,1 
trilyon lira ve 4 500 iş devrolmuş; yani, 4 500 tane iş, programda var; bunun 2 400 tanesine baş
lanmış, devam ediyor; o 4 500 işin 2 bin tanesi ihale edilmek durumunda, programda var; ama, bu 

- 3 4 7 -

http://milyonlira.net


T.B.M.M.' B:123 14 .6 .1995 0 : 1 
programda olan işin dahi parası karşılanmamış durumda. Halbuki, fazladan ödeyeceğimiz aylık 
750 milyar lirayı, biz, buralara tefrik etsek, Türkiyemizde su meselesi hallediliyor... 

RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel) - Bunları bir ay önce söylemiyordunuz Sayın Bakan; ye
ni mi öğrendiniz?!. > 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamİa) - ...ve bunların tatbik edilmesi duru
munda, sulama işi hallediliyor. Eğer, biz, sulama işini halledemezsek, neticede, sıkıntı oluyor. 

Bakın, değerli,arkadaşlarım... 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Bir ay önce böyle konuşmuyordunuz, Sayın Bakan... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Bir ay önce niye söylemediniz?!. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - ...Türkiye'de 8 milyon dönüm arazi 

sulanabiliyor. Bunun, 4 milyon dönümü Devlet Su İşleri tarafından sulanıyor, 1 milyon dönümü 
özel sektör tarafından sulanıyor,'3 milyon dönümü de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü marifetiy
le sulanıyor. , t 

ALİ ER (İçel) - Sayın Bakan, bir ay önce niye söylemediniz?!. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Dolayısıyla, buralara para ayırma ; 

durumu mezvubahis iken, hiç çalışmayan 37 bin kişiye ayda 750 milyar lira para ödemek, 800 mil
yar lira para ödemek, acaba hangi şekilde doğrudur; ben, bunun değerlendirilmesini rica ediyorum. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Biz de, niye kandırdınız milleti diyoruz... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Zaten, değerli arkadaşlarım, Türki
yemizde, her şeyden evvel şunu değerlendirmemiz lazım gelir: Biz, işçinin yanındayız... 

AHMET KABİL (Rize) - Şimdi mi aklınız başınıza geldi... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-...ama, işçinin yanında olmak, seçim 
için işçiyi almak ve ona para ödemek; dolayısıyla da parasını alan işçiden rey almak suretiyle Ha
zineyi mahkûm etmek doğru bir hareket değil. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - İnandırıcı değilsiniz Sayın Bakan. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Bu ne samimiyetsizlik!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Şimdi, aziz arkadaşlarım... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - İşçiyi öldürdünüz... ' 

AHMET KABİL (Rize) - 8 bin kişiyi niye kandırdınız?!. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada, bizim 
yapacağımız iş, Türkiyemizde, kalıcı ve devam edici bir sistemi oturtmaktır. 

ALİ ER (İçel) - Kendinizi tatmin ediyorsunuz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Merak etmeyin, sulama kurtarır-sizi. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Kalıcı bir sistemi oturtacağız. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Yalan, yalan, yalan... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Bu kalıcı sistemi oturtmamız için 
tedbir almamız lazım gelir. 

MUSTAFA PARLAK (Rize)-Nerede kalıcı sistem?!. , 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamİa) O bakımdan, bu konulan, tam üç ay
dan beri Tiirk-İş'lc müzakere ediyoruz. ' 
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RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel) - Yeter, daha fazla müzakere etmeyin. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Ben, burada, şunu ifade edeyim: 
Türk-İş'in sayın yetkilileri azamî şekilde gayret gösteriyorlar bu meselenin çözülmesi için; hatta, 
cesaretle'gayret gösteriyorlar. Ben, hem işçiyi düşünen hem memleketi düşünen Türk-İş'i, burada, 
huzurunuzda, şükranla anıyorum; ancak, meselenin boyutlarını çözmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan işçiler, aslında, dört ay, 
beş ay, altı ay çalışmamalı; nisan ayından itibaren çalışmaya başlayacaklar, aralığa kadar... Ondan 
sonra da kış hizmeti geliyor; yani, Köy Hizmetlerinin bir de kışın yollan kardan temizleme hizme
ti var. Bu da büyük masraf gerektiriyor. Yazın hizmetten çıkan makineleri bakıma almadığınız tak
dirde, kışın, bunları, kar temizlemesi için cepheye sürerseniz, makineler berbat oluyor. Kışın, kar 
temizledikten sonra, yazın, nisan ayından itibaren, yaz çalışmasına sokarken bunları yeniden bakı
ma almazsanız, yine makineler berbat oluyor. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Bakan, hikâye anlatmayın. 

ALİ ER (İçel) - Sayın Bakan, bunlar alınacak mı, onu söyleyin... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada yapı
lan iş, meseleyi daimîleştirmektir... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Soruya cevap verin... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - ...ve âdeta, Köy Hizmetlerinin içe
risindeki müteahhit-taşeron münasebetini ortadan kaldırmaktır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Bırak masalı... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) -' Bizim, ortaya koyma durumunda ol
duğumuz hadise bu. . 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Yeter artık, bırak masal anlatmayı. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Üstelik, dozerlerimiz, greyderleri
miz, kamyonlarımız bu geçici işçiler marifetiyle, çalışır hale gelmiş. Şu anda, 7 bin civarında tek
nik elemana ihtiyacımız var. 

Değerli arkadaşlarım, nerede görülmüş, makine parkı geçici işçilerle idare edilir ve onlar ma
rifetiyle bu hizmet sürdürülür?!. Nerede görülmüş bu iş?!. Yani, geçici işçiye makineyi teslim etti
ğiniz zaman, bunun bakımı, geçici işçiye teslim edilen durumu itibariyle yürütülemez ve de maki
neyi geçici işçiye teslim ediyorsunuz, ondan sonra yedi ay sekiz ay bunun peşini bırakıyorsunuz, 
böyle şey olmaz; bunu değiştirmek lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda, Köy Hizmetlerinde 1 dozer, yılda 5 kilometre yol yapar durum
dadır... Bu, olacak iş değil... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Çalıştırın!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Çalıştırmıyorsunuz ki, çalışmıyor 
ki... 

I 

Şimdi, makineler, geçici işçi marifetiyle yürütülemez, bunun daimîleştirilmesi lazım gelir, 
Onun için, biz, Köy Hizmetlerindeki kadroyu bizim ihtiyacımız nispetinde daimîleştirmek istiyo
ruz, kadrolaştırmak istiyoruz. Burada, eğer, biz, seçim düşünsek, seçim kaygısını düşünsek, sizin 
yaptığınız gibi, 13 bin işçinin üzerine 28 bin işçi daha alırız, meseleyi bitiririz; ama, mesele öyle 
değil. Biz, burada, geçici işçimizin, daimî işçimizin hakkını memleketin yatırımından alarak öde
me durumunda olmayalım diyoruz. Memleketin hakkını memlekete, işçinin hakkını işçiye verelim. 
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ALİ ER (İçel) - Böyle mi vereceksiniz?!. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Aksi takdirde, sizin ortaya koymuş 
olduğunuz durum itibariyle konuyu değerlendirirsek, 9 bin geçici işçinin çalıştırılacağı yerde 28 bin 
kişi, 13 bin kişinin üzerine ilave edilerek alınır ve memleket, işte, bugünkü çıkmaz hale getirilir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 8 bin kişiyi niye aldınız o halde?!. Şimdi bunları çıkara
cak mısınız? Yani, boşuna umut vermeyin, çıkaracağız deyin... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, biz, 
Sayın Türk-İş Genel Başkanıyla, meseleyi, işçimizin durumunu da memleketin durumunu da düşü
nerek değerlendiriyoruz ve öyle tahmin ediyorum ki, bugün konuyu neticelendireceğiz ve de geçi
ci işçi meselemiz, kökten, memleketin menfaatına ve işçinin menfaatına halledilmiş olacaktır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Faturası işçiye kesiliyor... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Bu cihetle, hiç endişe etmeyin. Üs
telik, şu ana kadar başlamamış durumda olmak bizi sıkıntıya sokmuyor; çünkü, en fazla çalışılma
sı lazım gelen aylar olan eylülde, ekimde, kasımda çalışma durumu da yeniden sağlanacak. Çünkü, 
bu geçici işçiyle dört ay, beş ay, altı ay çalışılıyor; ama, çalışılma durumunda bulunulan aylarda ça
lışılmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada, aynı zamanda şunu ifade ediyorum: Bu ortaya koyduğumuz 
prensiple, diyorum ki ben, bakın, geçen sene bizim bütçemiz 23 trilyon lira idi, bu seneki bütçemiz 
ise 24 trilyon liradır... 

ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan, neden bahsediyor Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - ...bunun 18 trilyon lirası carî gider

lerdir, 5,5-6 trilyon lirası ise yatırımdır. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, boşuna vakit öldürüyor, cevap vermiyor; 

bırakın, gündeme geçelim. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, buna rağmen, 

geçen senenin ve ondan önceki senelerin, zatı âlilerinizin zamanına tekabbül eden dönemler dahil 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Anayasa görüşmelerini bari engelleme Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - ...geçen seneki bütçe ile bu seneki 

bütçe arasında 1 trilyon lira fark olmasına rağmen, şunu ifade ediyorum ki, yıl sonu itibariyle, Ce
nabı Allah nasip ederse, asfalt, yol yapımında, geçen sene yapılmış olanın 3 mislini, Köy Hizmet
leri olarak bu sene yapacağız. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - 4 senedir ne yaptınızki, şimdi ne yapacaksınız!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Aynı zamanda, bu kısıtlı paraya rağ

men, gerek içme sularını gerek sulamayı ve gerekse arazi düzeltmesini -bundan evvelki dönemler
le mukayese ettiğimiz zaman-iki, üç misline çıkaracağız. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Bakan, görüşmeleri bari engelleme... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Buna kararlıyız... Artık, işçimiz, sa

bah gidip akşam dönecek değil; sabah gidiyor, akşam dönüyor ve toplam 2 saat çalışıyor. Şimdi, 
bir düzen getirdik; bu düzen, 11 gün çalışma esasına göredir. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Geçici işçileri alacak mısınız?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - 11 gün gidecek, çalışacak; sabah gi

decek, 11 inci gün akşam dönecek, 2 gün istirahat edecek... 
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ALÎ ER (İçel) - Sayın Bakan, bu insanlar ne olacak?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - ...ondan sonra tekrar gidecek ve 
böylece, insanın çalışması zayi edilmeyecek ve dolayısıyla insan faktörü değerlendirilecek. 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) - Vaktimizi zayi etmeyin de Anayasa görüşmelerine baş
layalım lütfen. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Şunu da ifade edeyim: Bakanı da
hil, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde bulunan üst kademedeki personelin hepsi, cumartesi ve 
pazar günü Ankara'da kalmayacak; arazide ve Türkiye'nin her tarafında çalışmalar kontrol edile
cek. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ağlamayın, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Değerli'arkadaşlarım, hepinizin 
memnun olacağı şu durumu ifade ediyorum: Köy Hizmetlerinden şimdiye kadar görmediğiniz ba
şarıyı ve hizmeti, bu kısıtlı bütçesine rağmen, bu sene göreceksiniz ve muhalefete mensup olmanı
za rağmen -ben sizi vicdanlı insanlar olarak kabul ediyorum- bizi tebrik edeceksiniz değerli arka
daşlarım. 

AHMET KABİL (Rize) - 94'te ne yaptınız?!. İşçi alınmıyor... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum, te
şekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yalnız, Sayın Ali Er arkadaşımız burada buğday konusuna da temas etti; bu benim konum ol
madığı için, eğer Sayın Başkan müsaade ederse, değerli Tarım ve Köyişleri Bakanımız bu konuda 
cevap, verecektir. ' 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Efendim, gündemdışı konuşmalara hükümet isterse cevap verebilir diyor İçtüzük hükmü. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Bir saat cevap veremez ama; Anayasa görüşmeleri en

gelleniyor. 
BAŞKAN - Bu hakkı ikiye bölerek ya da iki ayrı bakana tanıma imkânım yok maalesef; Sa

yın Şahin, kusura bakmayın efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, yerimden 

ifade etmek istiyorum. 
BAŞKAN -Efendim, üye sıfatıyla, yerinizden, kısa olmak kaydıyla, bir şey ifade edecekseniz, 

buyurun, Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, gündemdı

şı konuşma yapılırken, konuların münhasıran tek bir konu olması, dolayısıyla bu tek konuya cevap 
verilmesi esasından hareketle, öyle bir değerlendirme yapılması gerekir; ama, gündemdışı konuş
ma içerisinde kamuda çalışan işçilerle, özellikle buğday taban fiyatları konu edilmiştir. Dolayısıy
la, iki ayrı bakanlığın buna cevap verme zarureti hâsıl olmuştur; ama... 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum Sayın Şahin; maksadınız, muradınız zabıtlara geç
miştir. Zaten, Sayın Kırathoğlu, Hükümet adına cevap verdi efendim. Teşekkür ediyorum. 

ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim... 
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Süreniz 8 dakikaydı, az mı geldi efendim... 

Buyurun Sayın Er. '., ' 

ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan, Sayın Kıratlıoğlu, beni, Mecliste, seviyesizlikle suçladı. 
BAŞKAN - Aman efendim... Aman efendim.., Sayın Er, ben ona imkân ve izin verir miyim 

efendim... 

Aljt ER (İçel) - Köy Hizmetlerinde çalışan işçilerin durumunu sormak seviyesizlik de, alaca
ğım deyip almamak seviyesizlik değil mi?!. 

CEHGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Biz, Sayın Bakanın cevabını duyamadık. 

3. -Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Emet İlçesi Belediye Başkanına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

BAŞKAN - Seçilmişlerin hukukuna saygıyla ilgili olmak üzere, Sayın Ahmet Derin; buyurun. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi, öncelikle, 
sevgi,/saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum; gündemdışı konuşma imkânı veren Sayın Başkanıma 
teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, gündemdışı konuşma talebimin sebebi, birkaç kez Meclis kürsü
sünde dile getirilmiş olmasına rağmen, Danıştayca görevden alınmasına karar verilmiş olan Kütah
ya İlimizin Emet Belediye Başkanının halen görevine devam ettiğini bir kez daha burada ifade ede
bilmek, aylardan beri, siyasî, hukukî ve idarî bir skandali zabıtlara geçirmek, siz değerli milletve
killerine tekraren ifade edebilmektir. 

Emet Belediye Başkanı, 3.10.1991 tarihinde, 1991/101 ve 599 sayılı kararla, 1 yıl hapis, 1 yıl 
memuriyetten men cezası alıyor. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Daha evvel de cezası var... 

AHMET DERİN (Devamla)-Bu ceza erteleniyor. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Emet Belediye Başkanının mı?.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Evet, Emet Belediye Başkanının... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - O, Doğru Yolcu... 

AHMET DERİN (Devamla) - İkinci kez, aynı suçlardan, 14.12.1992 tarih, 739 esas ve 933 
sayılı kararla, 6 ay hapis cezası alıyor; bu, paraya çevrilerek erteleniyor. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Hiç fark etmez; ayrıcalıklı!.. . 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Hukuk devleti duymuyor mu bunları?!. 

AHMET DERİN (Devamla) - Suç işlemeye devam ediyor; 17.5.1993 tarihinde sonuçlanan 
92/863,93/312 sayılı kararla, yine, Kütahya mahkemelerinde, 1 yıl 2 ay hapis, 3 ay 15 gün memu
riyetten men cezası veriliyor; Yargıtay, kararı onaylıyor. İkinci kez Yargıtaya gidiliyor; yine onay
lanıyor; Danıştaya müracaat ediliyor, Danıştay onaylıyor. Bunun üzerine, tekrar, Danıştay İdarî 
Dava Daireleri Genel Kuruluna müracaat ediliyor, o da onaylıyor. 

4 Haziranda yapılan seçimlere yetişmesin diye, bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıyor. Be
lediye Başkanı öldürülmüş olan Kilis'te seçim yapılması karar altına alınıyor; ancak, burada, yine, 
siyasî ve hukukî bir skandal yaşanıyor; Bakanlar Kurulu, sanki, bu ilçede sıkıyönetim varmış, bu 
ülkede anarşi ve terör varmış noktasından hareketle veİçişleri Bakanlığının tavsiyesi üzerine, 1580 
sayılı Kanunun 94 üncü maddesine göre, belediye meclis üyeleri arasından seçimle değil, mansıp
la, belediye başkanı atanmasına karar veriyor. 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Hukuk devleti değil mi bu yahu!.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Bu skandal devam ediyor. Yine, İktidarın Doğru Yol Partisi ka
nadının Kütahya Milletvekili tarafından -hem de tüm cezalarını ve suçlarını bildiği halde- şu Par
lamentoda belki ilk kez, komisyon aldatılarak, Adalet Komisyonu aldatılarak, Parlamentoyla âde
ta alay edercesine, cezalar gösterilmeden, sadece bir oto alımı şekliyle gerekçe yazılarak, bir özel 
af teklifi veriliyor..*. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Derin, toparlar mısınız efendim. 

AHMET DERİN (Devamla) - 2886 sayılı Yasayı ihlal, İmar Yasasını ihlal, 2886*ya göre oto 
alımında belediyeyi zarara sokma, ayrıca, belediye meclis üyesinin ortak olduğu bir şirketten, 
2886'yı ihlalle, alışveriş yapma gibi değişik suçlardan aldığı cezaları kanun gerekçesine dere etme
den, sadece, güya "belediye başkanı çok çalışkanmış, çok değerliymiş, ikinci dönem yine seçilmiş, 
bu arkadaş belediyeyi düşündüğü için, belediyenin menfaatına bir oto almış, onun için ceza yemiş" 
şekliyle, Adalet Komisyonu da aldatılarak, bir özel af yasa teklifi veriliyor. 

28.10.1994 tarihinde, hapis cezasını çekmek için hapishaneye giriyor, 24.1. 1995'te çıkıyor. 27 
Martta ikinci kez seçilmiş olmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
tarafından, daha bir yılını doldurmamışken, daha on ayını doldurmamışken, memuriyetten men ka
rarı kesinleşmiş olan ve görevden alınması gereken yeni belediye başkanına, ikinci kez seçilmesin
den dolayı daha önce kullanamadığı izin varsa, bunları kullanması da mümkün olmadığı halde üç 
yıllık iznini vererek, onu izinli göstererek, yine, hukukî ve siyasî bir skandal işlenmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Derin, lütfen, son cümlenizi... Lütfen... 

AHMET DERİN (Devamla) - Sayın Başkanım, bağlıyorum. 

Şu anda, görevden,alınma kararı Kütahya Valiliğine bildiriliyor. 26'sında tebellüğe gidildiğin
de, belediye başkanının, 25'inde (bir gün önceden) tekrar senelik izin aldığı tespit ediliyor; bu bir 
skandaldir. 

. Bir enteresan meseleyi daha ifade ederek bağlamak istiyorum. 

BAŞKAN - Lütfen... 

AHMET DERİN (Devamla) - Üç kez mahkemeden ceza yemiş; adlî sicilde kaydı sabıkasız 
olarak görünüyor. Birinci mahkemede, 1991 yılında 1 yıl mahkûmiyet, 1 yıl memuriyetten men; te
cil edilmiş; ikinci mahkemeye sabıkasız olarak giriyor, üçüncü mahkemeye yine sabıkasız olarak 
giriyor ve 27 Martta, sabıkasız olarak belediye başkanlığını tekrar kazanıyor. Bu nedir; bu, adlî si
cille mahkemeler arasındaki diyalogun kopukluğudur. Orada yazıyorsa, adlî sicilde bunun sabıka
ları yazıyorsa, sabıkasız kaydını veren memur suçludur; bunu buradan ifade etmeyi zarurî görüyo
rum; çünkü, belediye meclisinde çoğunluk Refah Partisindedir; seçim yapıldığı takdirde belediye 
başkanlığını Refah Partisi alacaktır. Burada, suçlu korunmaktadır, hukuk ihlal edilmektedir, parti
zanca bir tavır vardır. 

Sayın Bakanımdan, bir an önce bunun düzeltilmesini ve bu sakin yöre halkının, anarşiye ve te
röre teşvik edilmemesini talep ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Derin. 
Sayın Derin'in gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere, Sayın İçişleri Bakanı; buyurun. 
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ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkan, konuşmacı, sözünün bir yerinde "Adalet 

Komisyonu aldatılıyor" dedi. Adalet Komisyonu... 

BAŞKAN - Sayın Öğütcan, Sayın Bakanı bekletmeyelim; Sayın Bakanın konuşmasından son
ra zatı âlinizi dinleyeceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kü
tahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin, Emet Belediye Başkanı hakkında yapılan muamele ve so
nuçlarını bu kürsüye tekrar getirdiler. Ben, şimdi, Bakanlık resmî kayıtlarına dayanmak suretiyle 
Yüce Meclise bilgi vermeye çalışacağım. 

Adalet Bakanlığındaki bir muamele için, adlî sicil konusundan bahsettiler; tabiatıyla, bu, be
nim görev sahama giren husus değildir. Sayın Adalet Bakanımız herhalde bunu dikkate alacaktır. 

Emet Belediye Başkanı İsmail Fidancı hakkında, Bakanlığımız mülkiye müfettişlerince -ben 
görevi deruhte etmeden çok evvel- belediyeye, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 1990 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uymaksızın taşıt alması nedeniyle; yani, be
lediye meclisinden taşıt alınma kararını geçirmiş, ama bir şekil hatası sebebiyle... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Bakan, ceza almış mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -Almış; onu da izah ediyorum; yani, bu
nu söylemeyi bir vicdan borcu telakki ediyorum. Esasında, mahkemelerin, bu taşıt alımı konusun
da, maalesef, çeşitli kararları var; yani, kasıt bulunmadığı için, hemen hemen bütün mahkemeler
den, beraat kararı gelmektedir. Bakanlık müfettişlerine, bu hususta; yani, Bakanlar Kurulundan ge
çirmediği için, şekil noksanlığı sebebiyle, kasıt bulunmaması sebebiyle beraat kararları intikal et
miş bulunmaktadır; ama, her nasılsa, Emet Belediye Başkanı hakkında, şekil noksanlığı sebebiyle 
bir mahkûmiyet kararı verilmiştir ve bu da kesinleşmiştir. Bu, adaletin bileceği bir iştir. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Bakan, sizi aldatıyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Siz biliyorsunuz, kul adaleti bu. Al
lah'ın nezdinde nasıl değerlendirilir onu bilemiyorum; ama, siz... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum. . , 

Sayın Derin... Sayın Derin... 
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Bakan, size yanlış bilgi veriyorlar; Bakanlığınızın resmî 

yazısı elimde. 

; BAŞKAN - Sayın Derin, lütfen... 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ben, konunun içeriğine girmek istemi

yorum; fakat, sorduğunuz için söylüyorum. Bunu söylemeyi, bir vicdan borcu telakki ettim. Ger
çekten, vicdanım sızlıyor. Belediyeler tarafından dünya kadar taşıt alınmış; fakat, Bakanlar Kuru
lu kararı alınmamış, bunlar hakkında muamele yapılmamış, muamele yapılanlar hakkında da fez
leke tanzim edilmiş, savcılığa intikal ettirilmiş ve bunlar için, ademi takip kararı veyahut mahke
melerden beraat kararı verilmiş; bunu, ifade etmek istiyorum. Yüce Meclis, eğer, bunu bilirse, bu 
adaletsizliği gidermek için, elbette, gerekli tedbiri alır; ama, ben, yapılan muameleyi anlatıyorum. 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uymaksızın 
taşıt alması nedeniyle düzenlenen, 1.5.1991 gün ve 45/20 sayılı fezleke üzerine, Kütahya Memurin 
Muhakematı Komisyonunun 16.5.1991 gün ve 45 sayılı kararıyla lüzumu muhakemesine dair karar 
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vermiştir. Kararın kesinleşmesi üzerine-prosedürü anlatıyorum, daha doğrusu safahatı an
latıyorum- fezlekeli dosya, Kütahya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiş ve yapılan yargılama 
sonucunda, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince, görevi kötüye kullanma suçundan 
hüküm giyerek, toplam bir yıl iki ay hapis cezasına mahkûm olmuştur. Verilen karar kesinleşmiş 
ve adı geçen de cezasını çekmek üzere görevden uzaklaştırılmıştır. 

AHMET DERİN.(Kütahya) - Hayır... Hayır... 
, İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ben, resmî kayıtları okuyorum. 

Verilen bu mahkûmiyet kararıyla, ilgilinin, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 in
ci maddesi gereğince, seçilme yeterliliğinin kaybına neden olmuştur. Bunun üzerine konu, Bakan
lığımız tarafından, adı geçen belediye başkanının düşürülmesine karar verilmesini temin maksadıy
la, 1580 sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda 22.11.1994 gün ve 6189 sayılı yazıyla Danıştay Baş
kanlığına intikal ettirilmiştir. 

Danıştay 8 inci Dairesi de, konuyu görüşerek 12.12.1994 gün ve esas no: 1994/7570; karar no: 
1994/3622 sayılı kararıyla dosyanın incelenmesinden, Emet Belediye Başkanı olan İsmail Fidan
cı'nm işlediği suç nedeniyle, Türk Ceza Kanununun 240/2 nci maddesi uyarınca verilen ve kesin
leşen bir yıl iki ay hapis cezası nedeniyle, 2839 sayılı Kanununun 11 inci maddesinin (e) fıkrası 
uyarınca seçilme yeterliliğini yitirmiş olduğuna karar vermiştir. 

Seçilme yeterliliğini kaybeden belediye başkanının görev başında kalmasına olanak bulun
madığından, istemin kabulüyle, Kütahya İli Emet Belediye Başkanı İsmail Fidancı'nın, belediye 
başkanlığından düşürülmesine 12.12.1994 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş ve başkanlıktan 
düşürülmüştür. Ancak, verilen bu karara karşı, Emet Belediye Başkanı İsmail Fidancı, 2577 sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun ek 2 nci maddesi gereğince, Danıştay İdarî Dava Daireleri 
Genel Kuruluna itirazda bulunmuştur; Kurulca, ret kararı verilmiştir. Bunun üzerine, bu karar, 
Bakanlığımıza intikal etmiş ve kesinleşmiş söz konusu karar, gereğinin yapılması için, 16.5.1995 
tarih ve 874 sayılı yazıyla, Kütahya Valiliğine gönderilmiştir. Bakanlığımızca gerekli işlem, bu saf
hadan sonra da yapılmıştır. Bu hususu belirtmek istiyorum. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Hâlâ yerinde oturuyor Sayın Başkan. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Hâlâ oturuyor... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Onu tetkik edeceğim. Arkadaşımdan 

şimdi öğrendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Kendisine tebliğ edilmiyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sevgili kardeşim, hukuktan kaçmak 

için daha neler yapılmıyor ki... Hukukî uygulamalarda birtakım aksaklıklar görmüyor musunuz... 
Adlî reform yapılsın diyen hepimiz değil miyiz... 

AHMET DERİN (Kütahya) - Siz, görevden alın Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Hadise bu... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu tatbik edilmiyor Emet'te 

Sayın Bakan. Bu kanuna göre kendisine tebliğ edilmesi şart değil; karar, kapısına asılır, tamam... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sevgili kardeşim, ben gerekli muame

leyi yapmışım. Burada aynen okuyorum; ama, siz diyorsunuz ki... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Emet Kaymakamlığı, emrinizi tatbik etmiyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Suçluları görevden alın da, hiç değilse suçsuzlar rahat etsin

ler. 
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; NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Bakan... Sayın Bakan... Masumları alıyorsunuz görevden. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)-Nevşat Bey, niye kızdınız ki... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Elbette kızarım Sayın Bakan; Datça Belediye Başkanını da aldınız 

görevden; masumdu o belediye başkani. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - İade edilmedi mi... İade edilmedi mi.,. 
Tarafımdan görevden alınan bir belediye reisi yok şimdi. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Alındı efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Alınmıştır... Bana raporlar intikal ettiği 
zaman, geçici olarak alınması hep istenmiştir. Ben, azamî direnmeyi gösteriyorum. Sizin, Datça 
konusunda kalbiniz yaralı; ama, ben, bunu, Datça dosyasında uzun müddet tuttum. Mahallî İdarel
er Genel Müdürlüğü, bunu getirdi, koydu; ama, 6 kişinin, o esnada tutuklandığını duyarsanız, el
bette "olur" imzasını koyarsınız; o,, kanunun bana verdiği yetkidir. Anayasanın, kanunun verdiği 
bütün yetkiyi kolay kolay kullanmıyorum değerli arkadaşlar; ama, geçen gün, devri iktidarınızdaki 
-söyletmeyin bana- alınma kararlarını tek tek burada saydım. Siz, bir Çanakkale Belediye Reisini, 
Cumhurbaşkanı veya Başbakan için ayağa kalkmadı diye, iki sene görevden uzaklaştırdınız. Ben, 
ayağa kalkmamayı tasvip etmiyorum; ancak, deyri iktidarınızı bir hatırlayınız... Geçen gün tek tek 
getirdim, koydum buraya. (ANAP sıralarından gürültüler) Emet Belediye Reisi hakkındaki 
muamele işte burada. Hukukî yolların hepsi de takip edilmiş ve gereği neyse o yapılmıştır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - 16 Mayısta verdiğiniz kararı, Kütahya Valiliği ve Emet 
Kaymakamlığı -bugün 14 Haziran-hâlâ tatbik etmemişler. 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, "size söz verdiğimi hatırlamıyorum. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Eniriniz tatbik edilmiyor... İçişleri Bakanlığının emri tat
bik edilmiyor. ' 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler... / 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sizi vicdanınızla başbaşa bırakıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan... Lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ben gerekli açıklamayı yaptım; sizi 

vicdanınızla başbaşa bırakıyorum. 
Yüce Meclise derin saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ederim. 

Sayın Öğütçan, buyurunefendim. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Ahmet Derin arkadaşımız, konuşmasının bir bölümün

de "Adalet Komisyonu aldatıldı" dedi. Bunu açıklamayı, teknik yönden arz ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, buyurun, oradan söyleyin. Aldatmadığınızı ifade ediyorsunuz değil mi 
efendim? 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Efendim, Adalet Komisyonuna, kanun teklif ve 
tasarılarının ne şekilde geldiğini arkadaşımızın iyi bilmesi gerekir. Komisyonumuza, Kütahya Mil
letvekili Gavit Erdemir tarafından, özel af içeren bir yasa teklifi verilmiştir. Gavit Erdemir, Adalet 
Komisyonu üyesidir. Bu teklif, bütün üyelerin isteği doğrultusunda Adalet Komisyonunun gün
demine alınmıştır. Bunu müteakip teklif, bütün üyelerimize gönderilmiş ve ilgili yerlere de asıl
mıştır. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hayır, bütün üyelere değil. 
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ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Adalet Komisyonu büyük çoğunlukla toplanmış, bu 

meseleyi bütün yönleriyle tartışmıştır. Bu tartışmalar sırasında Refah Partisinin Adalet Komis
yonunda bulunan iki üyesinden birisi, bunun çok yerinde olduğunu, olumlu olduğunu belirtmiş ve 
bu doğrultuda oy vermiştir. Diğer üye ise> aleyhte oy kullanmıştır. Anavatan Partisinden bir üye 
ise, aleyhte olduğunu ve karşıgörüşünü belirtmiştir. Neticede, teklif, milletvekillerinin hür iradesiy
le, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gönderilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Öğütcan, anlaşıldı, teşekkür ediyorum efendim. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Adalet Komisyonu, Türkiye.Büyük Millet Meclisinin 

bir organıdır; her gelen teklifi görüşür, olumlu veya olumsuz kararını verir. 
BAŞKAN - Gayet tabiî, efendim. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) -Aldatılma söz konusu değildir. Zabıtlara bu şekilde geç

mesini istiyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Sayın Komisyon Başkanı, şimdi, Genel Kurulu 

aldatıyor. Çünkü, Refah Partili her iki üyenin de muhalefet şerhi vardır. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Yok. Doğruyu söylemiyor Şevket Kazan. Buyurun karar 

işte, elimde efendim... 
BAŞKAN - Sayın Öğütcan, buyurun... Beyanda bulundunuz efendim. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Kazan, Meclisi yanıltıyor. 
BAŞKAN - Sayın Kazan da beyanda bulundu. ' -
Sayın millevekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e, dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Ziya Halis 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1875) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Haziran 1995 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı Ziya Halis'in, vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

1 . Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

.BAŞKAN —Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdıılbaki Ataç'a, dönü

şüne kadar. Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (311876) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Haziran 1995 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin 'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görül
düğüneilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1877) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 1995 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. -Kazakistan Cıimhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Nafiz Kürt'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanı tez
keresi fi/1878) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 1995 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nafiz-
Kurt'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, tezkerelerin okunması tamamlanmıştır. 

Sayın Kurt, gruplarla istişare ettiniz mi? 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) - Evet... 
BAŞKAN - Öğleden önceki çalışma süresinin tamamlanmak üzere olması dikkate alınarak ve 

Grupların da temayülü bu istikamette olduğundan, saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere, bir
leşime ara veriyorum, 

Kapanma Saati: 12.17 

— — © — • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvclrili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 

- — . © _ •-

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasayla ilgili değişiklik teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 
Anayasaların değiştirilmesinin birtakım prosedüre bağlı olduğu ve kolay olmadığı, Yüce He

yetin malumu bulunmaktadır. Hazır böyle bir fırsat ele geçmişken, milletimizin ihtiyacına ve arzu
larına uygun bir değişiklik yapılması, hem hepimizin vicdanî görevi hem de demokrasinin kaçınıl
maz gereğidir. 

Bu tarihî ifadeden sonra, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" bölümüne geçiyoruz... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, "tarihî ifade" demekle neyi kastettiniz? 

BAŞKAN - Şunu efendim: Ben, bir sorumluluk hissediyorum; Anayasa değişikliğinde çok 
dikkatli olmamız lazım geldiğini ve milletimizin arzu ve ihtiyaçlarına uygun bir tadilat yapmanın 
zaruretini ifade ettim; hiçbir arkadaşımın farklı düşündüğü kanaatini taşımıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
/ . - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/30Ö) (S. Sayısı : 82) 
BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakere

sine kaldığımız yerden başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 
Sayın Komisyon?..Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 
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4.- Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevle
ri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlü ve 10 Arkadaşının ve Erzu-
rum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tekliflerinin müzakeresine kaldığımız 
yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?,. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 

6.-İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayin Komisyon?.. Hazır değil. ( 

Ertelenmiştir.' 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) : 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız 
yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil: 

Ertelenmiştir. 

8.- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

' ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 

P. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 
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BAŞKAN - İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 

Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 
Sayin Komisyon ?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 

11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 211095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu teklifinin müzakeresine kaldığı
mız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon ?..Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 
12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmının 1 inci sırasından, tekrar, izninizle, kıraata başlayacağım. 

Devlet Planlama Teşkilatı ve Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?..Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
13. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN -Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlaya
cağız. 

Sayın Komisyon ?..Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
14. -Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile Bu Kamın Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
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Sayın Komisyon ?..Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
15.- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Planye Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. sayısı: 116) , 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?..Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (119) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il

gili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon ?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
17. -Tarım ve Köy işler i Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri.ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. ' 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
18. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun1 Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN -Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili ta
sarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. « 
Ertelenmiştir. 

. 19. - Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İşlemle
riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 
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20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 

21. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı; 395) 

BAŞKAN - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 
BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın

da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
23. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 

24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayaca
ğız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
25. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
BAŞKAN - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Ka-

. nun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
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Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 

26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. , 

27.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün-, 
de Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN -Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. 
28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ye 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayı-
lr Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle 
ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir. -'••.'•" 
29. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî ihracat İddialarının Üzeri

ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf BozkurtÖzal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesive Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9122) (S. Sayısı: 779) 

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Ertelenmiştir, 
30.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil

letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
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Milletvekili Eyüp Aştk, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfı Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170, arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2Iİ110, 2/1312) (S. Sa
yısı: 861) (İ) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkan
vekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili 
Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Ar
kadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met
ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 
153 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

Sayın Komisyon?... Hazır. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet mahsus yerlerini aldılar. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon raporu daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtıldı. Komisyon 
raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Ancak, raporda bazı basım hataları vardır. Şimdi, zabıtlara geçmesi ve düzeltilmesi açısından 
bunu okutuyorum: 

23 üncü sayfanın: 
İkinci paragrafındaki "beğenmeleri veya eleştirmeleri" ibaresi "beğenmesi veya eleştirmesi", 
Üçüncü paragrafında yer alan "ikinci fıkrası" ibaresi "beşinci fıkrası", 
Dördüncü paragrafındaki "zorunluluklar" ibaresi "zorunluluklarla", 
25 inci sayfanın başında yer alan "olduğu" kelimesi "aynen" şeklinde, 
29 uncu sayfada yer alan "gerekçe ile" ibaresi "gerekçeyle", 
31 inci sayfada yer alan "doldurmuş" kelimesi "doldurulmuş", 
34 üncü sayfada yer alan "şartlar" kelimesi "şartların", 
35 inci sayfada yer alan "derneklerin" kelimesi "dernekler", 
36 nci sayfanın üçüncü satırındaki "önlemekle" kelimesi "önlememekle", 
38 inci sayfadaki "milletvekilliği" kelimesi "milletvekilliğinin", "düşürülmeye" kelimesi "dü

şürülmesine", 
Şeklinde düzeltilmiş; 

(1) 861 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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37 nci sayfada yer alan "Bu uygulama" ibaresi metinden çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sırf zabıtlar düzeltilmiş olsun diye, basım hatalarının nere

lerde olduğunu ve nasıl düzeltilmiş olduğunu Divan Üyesi arkadaşımız okudu. 
Şimdi, tümü üzerinde; gruplara, isterse, Sayın Komisyona ve Hükümete ve kişilere söz vere

ceğim. ' 
Bilindiği üzere, İçtüzüğün 73 ve 82 nci maddelerine göre, tümü üzerinde Sayın Hükümet, Sa

yın Komisyon ve sayın grup temsilcilerinin 2Ö'şer dakika, şahısların 10'ar dakika söz söyleme sü
re hakları vardır. , 

Şu ana kadar gelen söz taleplerini okuyorum; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sungurlu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Soysal. 

Kişisel söz talebinde bulunan sayın üyeler ise; Sayın Ecevit, Sayın Gürkan ve Sayın Şemsek. 
Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sungurlu'yu kürsüye davet ediyorum. 

... Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Anayasa değişiklikleri üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek 
üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

Muhterem milletvekilleri, bugün, Meclis, özel bir gündemle toplanmıştır. Danışma Kurulunun 
ve Yüce Meclisin aldığı karar gereği, Meclis, bugün, anayasa değişikliklerini görüşmek için saat 
10.30'da çalışmaya başladı; ancak, Sayın Başkan, takdir hakkını kullanarak, gündemdışı konuşma
lara ağırlık vermiş ve Meclisin, öğleden önce anayasa değişikliklerini görüşmek için mevcut irade
si, bu suretle, İçtüzük hükümleri gereğince, öğleden sonraya tehir edilmiştir. Nitekim, sabahleyin, 
Meclisin, anayasa değişikliklerini görüşmek için, buradaki mevcudu ile gündemdışı konuşmalar 
başladıktan sonraki Meclisin mevcudunu, takdirlerinize sunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, elbette ki, bu, Sayın Meclis Başkanının takdiridir; ama, mesela, büt
çe müzakerelerinde de aynı yol takip edilirse, o zaman, nasıl bir neticeye varırız diye düşünüyorum 
ve bunu da sözlerimin başında ifade etmeden geçemiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, anayasa değişiklikleri, bütün toplumlarda, her zaman alaka çeken, 
münakaşa konusu yapılan hususlardır. Ülkemizde de münakaşaları yapılmıştır, yapılmaktadır, bun
dan sonra da yapılacaktır. Şunu bilmemiz lazım ki, hukuk, normlar, kaideler, topluma istikamet ve-
. ren veya en azından toplumun önünü kesmeyen kaideler olmak zorundadır. 

Bu kaideler, toplumun önünü kesen kaideler, toplumun ayağına bağ olan kaideler olduğu müd
detçe, toplum için faydalı değillerdir; ama, toplumun gelişmesinde, toplumun sağlıklı ilerlemesin
de asıl unsur, toplumun kendi yapısıdır, olaylara bakışıdır, hadiseleri değerlendirişidir, toplumun 
genel kültür ve sosyal yapısıdır. 

Bu itibarla, bu kabil anayasa değişiklikleriyle meselelerin gün ışığına çıkacağını, meselelerin 
biteceğini ümit etmek gibi bir duygu içinde olmayalım; çünkü, problemler, yasalardan önce bizim 
kendi zihni mi zdedir, kendi davranışımızdadır, kendi yapımızdadır; ama, ülkemizdeki anayasa ça
lışmaları açısından, bugün, Yüce Meclisin geldiği bu noktada, Yüce Meclisten, anayasa değişiklik
leri açısından çıkacak kaideler, toplumumuzun menfaatına, toplumumuzun önünü kesmeyecek ka
ideler olması temenni edilen bir durumdur ve ümit ediyorum ki, uzun yıllardan beri yapılan çalış
malar, bugün, yarın ve önümüzdeki hafta bir netice verecektir. Bu noktada, emeği geçen birçok ar
kadaşımız var, büyük emekleri geçmiştir; hepsini takdirle yâd ediyorum. 

1961 Anayasası, yapıldığı günden itibaren büyük tenkitlere hedef olmuştur. 1961 Anayasası, 
1980 yılına kadar, o gün ekseriyetle iktidarda bulunan siyasî parti tarafından yerden yere vurulmuş, 
ülkenin o Anayasayla yönetilemeyeceği ifade edilmiştir. 
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1980'den sonra, 1982 yılında, 1982 Anayasası, sistematik itibariyle 1961 Anayasasının aynısı 

olmakla birlikte, 1961 Anayasasının maruz kaldığı tenkitlere mukabil, onun bir tepkisi, onun bir te
zadı anayasa olarak yapılmış ve icranın güçlendirilmesi esas alınmıştır. 

Bütün anayasalar ve bütün hukuk normları, her zaman için tenkit edileceği için, 1982 Anaya
sası da yapıldığı günden beri tenkit edilmiştir. 1982 Anayasasını yapan gücün, bir askerî harekât 
sonrası güç olması, bunun, tenkit edilen en büyük unsurlarından biri olmuştur ve 1961 Anayasası 
methedilir olmuştur. Halbuki, 1961 Anayasası da, yine, bir askerî güç tarafından yapılmış bir ana
yasadır. Her iki anayasada da, genellikle üniversite öğretim üyeleri ağırlıklı olmuşlar, sonuçta, o 
günkü askerî kuvvet, kendi arzularını, kendi görüşlerini dikte etmiştir; ama, 1982 Anayasası, 1961 
Anayasasının tenkitleri üzerine kurulmuş bir anayasadır. 

1982 Anayasasının üzerinde yapılan tenkitlerin birçoğu doğrudur; ama, şuna bakmak lazım ki, 
bu tenkitler aynı istikamette değildir; yani, farklı istikametlerden tenkitler gelmektedir. Tenkit 
edenlerden bir gruba hak verirsek, öteki grup tam tersi bir istikamettedir. Sonucunda, bunlardan her 
birine, buyurun, siz anayasa yapın dediğimizde, tenkit eden grupların her biri, karşılarındakinin 
yaptığı anayasayı değil de mevcut anayasayı tercih eder duruma düşmektedirler. Bu itibarla, bir 
anayasa yapmanın zorluğu, bir anayasa değiştirmenin zorluğu ortadadır ve bu sebeple de, bugünkü 
çalışmalar, bir anlaşma sonucu, bütün siyasî partilerin veya en azından buna destek veren Uç siya
sî partinin bir mutabakat metnidir. Elbette ki, bu siyasî partilerin her birinin görüşleri farklıdır, tak
dim ettikleri metinler de farklıdır. Bu Anayasa, yalnız siyasî partilerin değil, o siyasî partileri oluş
turan milletvekillerinin de bir muhassalasıdır. Çünkü, siyasî partilerin, grup kararı alınması müm
kün olmayan gizli oylamadaki bir anayasa değişikliğinde, gruplarının genel temayülünü de göz 
önüne alma zorunluluğu vardır. Parti yöneticilerinin, bu hususta, gruplarının temayüllerini, millet
vekillerinin temayüllerini nazarı itibara almadan yapacakları bir değişme, netice verme şansına sa
hip değildir. Bu sebeple de, bu Anayasada, bu değişiklikler, bütün bunlar göz önüne alınarak ya
pılmış değişikliklerdir. 

Muhterem milletvekilleri, 1991 yılında, Anavatan Partisi iktidardayken, Anayasa üzerinde, 
Anavatan Partisi olarak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, o zaman, bütün siyasî partilere, sen
dikalara, üniversitelere, yargı organlarına ve bu işle alakalı birimlere ulaştırılmış; Yüce Meclisin 
komisyonlarına, başkanlarına gönderilmiş; bütün Türkiye çapında değişiklik" talepleri üzerine mü
zakereler açılmış, paneller, açıkoturumlar yapılmış; anayasa değişikliğinde, kamuoyunun iştiraki
nin sağlanması istenmiştir. O zaman sunulan çok dar kapsamlı -15 maddelik- anayasa değişiklikle
ri kamuoyunda büyük destek görmüştür. Ağırlıkla, Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü madde
lerinin kaldırılmasından sonra, Anayasanın 14 üncü ve 24 üncü maddelerinde yapılması lazım ge
len değişiklikler kamuoyunda müşterek bir tasvip görmüştür; basın hürriyetiyle alakalı, diğer hür
riyetlerle alakalı bölümlere ağırlık verilmiş bir değişiklik. 

O zaman, Anavatan Partisinin, Yüce Mecliste 270'in üzerinde bir çoğunluğu vardı; ama, ma
alesef, biz, muhalefet partilerinden destek görmedik ve "bir oy dahi olsa bu desteği vermeyiz" di
ye, açıkça deklarede bulundular ve bu anayasa değişikliklerini gerçekleştirme şansımız olmadı. 

. Ancak, 1991 yılından, yani, yeni seçimlerden sonra, Meclis Başkanı Sayın Cindoruk bu çalış
maların başlamasını istedi. 1991 yılı sonu veya 1992 yılı başında, bu çalışmalara, biz, Anavatan 
Partisi olarak yeni metinlerle iştirak ettik, gerek eski görüşlerimizi bildirdik gerekse 25 maddelik 
yeni bir metinle iştirak ettik ve bu müzakereler başladı. 1992 yılında başlayan bu müzakereler uzun 
aylar ve yıllar devam etti. Zaman zaman müzakereler kesildi, bir neticeye varma şansımız olmadı. 
Bu müzakerelerde, bütün siyasî partiler, öncelikle değişmesini istedikleri maddeleri veya bütün 
maddelerdeki değişiklik taleplerini dile getirdiler, metinler verdiler ve müzakerelerde ifade ettiler. 
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Muhterem milletvekilleri., bütün bu safahatı anlatmaktan kastım, bu anayasa değişikliklerinin 

bu hale gelinceye kadar geçirdiği durumu, Meclis zabıtlarına derç etmektir. Elbette ki, hu mesele
ye alaka duyan arkadaşlarımız da, bu suretle, belki bunlar üzerindeki meraklarını gidermiş olurlar. 

Sayın milletvekilleri, bu müzakereler aralarla kesilmek suretiyle 1994 yılı içinde devam etti. 
Zaman zaman, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi -veya SHP- "anlaştığımız maddeleri 
bir paket halinde sunalım, anlaşamadıklarımız ise kalsın" diyorlardı. Halbuki, Anavatan Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, başlangıçta deklare etmişti. "Biz, 141, 142 ve 163 üncü madde
lerini ceza hukukundan kaldırmış bir partiyiz. Ceza hukukundaki bu maddeler kalkmış olduğuna 
göre, bunların uzantılarının halen, Anayasanın içerisinde olması doğru değildir; bunların kaldırıl
ması gerekir; hukuk açısından bir ayıptır, bir sakıncadır -1991 yılından beri Anavatan Partisinin gö
rüşü zaten bu merkezdeydi- hürriyetlere taalluk eden, ferdî hürriyetlere, fikrî hürriyetlere taalluk 
eden bu maddelerin, din ve vicdan hürriyetini tanzim eden bu maddelerin önündeki sakıncalar, en
geller, tahditler kalkmadan diğer maddelere geçmenin bir manası yoktur; önce, bunların giderilme
si lazımdır. Bunlarda bir anlaşma sağlanmadıkça, biz, anayasa değişikliğinin tümünde anlaşsak da
hi, buna 'evet' demeyeceğiz" yolunda bir ambargo koymuştu. 

Refah Partisi de, yalnız "24 üncü maddeyle ilgili bir anlaşma olmadığı müddetçe, diğer mad
delerdeki müzakerelerden bir netice çıkmaz, biz iştirak etmeyiz" yolunda beyanda bulundu. 

Bu müzakereler devam ederken, bu beyanlar zaman zaman tekrar edildi; ancak, İktidar parti
leri "ihtilaflı rriaddejer kalsın, bizim görüştüğümüz ve mutabık kaldığımız maddeleri geçirelim" yo
lunda taleplerde bulundular ve 1994 yılında, bu müzakereler -burada, bazı hususları daha sonra 
açıklamaya çalışacağım zamanım olursa-bu sebeple kesildi. 

1994 yılı sonunda, Anavatan Partisi olarak şöyle bir değerlendirme yaptık: Şimdi, bu madde
lerde, baktık, anlaştığımız 16 madde var; bütün siyasî partilerin -yalnız grubu olan siyasî partilerin 
değil, diğer siyasî partilerin de- gerek yazılı metin olarak gerekse yazılı metin dışında konuşmalar-
daki değerlendirmeleriyle mutabık kaldıkları 16 madde var. Bu 16 madde, birçok hususu tanzim 
ediyor. Belki demokratikleşme açısından belki hürriyetler açısından çok mühim maddeler değildi; 
ama, gençlere, kadınlara, üniversite öğretim üyelerine siyaset yapma, politikaya girme hakkı tanı
yordu. Bunca insanın politikaya katılımını engellemeye hakkımız yok diye düşündük. Bu madde
ler, sendikalara, derneklere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yöneticilerine siya
sete girme hakkı tanıyordu; yani, eğer değişiklik yapılırsa, önlerindeki engeller kalkıyordu. Bu in
sanları, bu yasakla, daha fazla tutmaya hakkımız yoktu; bunlara bu imkân getirilsin dedik. Bu mad
deler, memurlara sendika hakkı getiren, toplusözleşme, grev hakkı getiren maddelerdi; bunların ge
tirilmesi lazımdı, bunları tutmaya hakkımız yok diye düşündük. Bu maddeler, Anavatan Partisinin, 
ta başlangıçtan beri yurtdışındaki işçilere tanıdığı kısmî bir seçim hakkını, daha geniş bir surette, 
yurtdışındaki bütün işçilere getirmek isteyen hükümler taşıyordu; yurtdışındaki işçileri cezalandır
maya hakkımız yoktu. 

Bu sebeple, Anayasadaki bu maddelerin değiştirilmesi noktasında bir girişim başlattık ve 16 
maddelik teklifimizi yazdık. Yüce Meclisin dikkatine sunmak isterim ki, 16 maddelik teklifimiz, o 
zaman da açıkladık, beyaz bir sayfadır; hiçbir hususta, hiçbir yasak yoktur. Sendikalarla ilgili mad
dede, ne memurlar için ne bir başkası için bir yasak yoktur; diyorduk ki: "Sendika hakkı vardır; 
kapsam ve sınırları kanunla düzenlenir." Dernekler için, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları için aynı şeyleri söylüyorduk: "Kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir." 

Bizden sonra gelecek meclisleri tahdit etmeyi, sınırlamayı düşünmedik. Anavatan Partisinin 
zihniyetine uygun, serbest, hürriyetçi bir anayasa yapmanın arzusunu duyuyorduk; ancak, bizim bu 
16 maddelik teklifimize, Doğru Yol ve Cumhuriyet Halk Partisi 5 maddelik bir öneriyle iştirak etti; 
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bizim maddelerimizi de kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi ve Doğru Yol'un iştirak ettiği bu mad
deler; 75 inci madde, milletvekili sayısının 600'c çıkarılması; 84 üncü madde, milletvekilliğinin dü
şürülmesi meselesi; ona bağlı olarak 85 inci madde; 86 ncı madde, milletvekili aylıkları; 93 üncü 
madde, Meclisin ekim ayında çalışmalarına başlaması; 149 uncu madde ise -hatırımda kalanları sa
yıyorum; herhalde, hepsini saydım- bir partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde dava açıl
dığında, o partinin genel başkanına da müdafaa hakkının verilmesini isteyen bir hükümdü. Biz de 
bunların hiçbirisine "hayır" demedik. 

Bizim bu metinlerimiz, prensipte kabul edilmiş olmakla beraber onaylanmadı; Doğru Yol Par
tisi ve Cumhuriyet Halk Partisi, birlikte, yeni metinler yazdılar; biraz uzun uzun yazdılar. Biz de, 
netice itibariyle Anayasa Komisyonunda müzakere edilecek bu metinlere itiraz etmedik -zaten, bir 
uzlaşma meselesiydi- bu metinleri imzaladık. Biz, o metinlere de sadık kalacağımızı ifade ettik. 

Anayasa Komisyonunda yapılan müzakereler sonucunda, Yüce Komisyon, bugün, bu metin
lerin dışında farldı görüşlere gelmiştir. Yüce Komisyonun geldiği bu farklı görüşlere karşı da say
gımız vardır. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi, bir mutabakatta, istediğimizi elde etme şansımız 
yoktur; ama, bunun dışındaki -söyledimiz noktalardaki- farklı mutabakatlarda da, elbette ki, Ana
vatan Partisi başlangıçtan beri verdiği taahhütlere bağlı kalacaktır; onu da ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, bu çalışmalar bitmiş midir; bu çalışmalar sona ermiş midir; Anaya
sa Komisyonundaki bu çalışmalar, komisyonda bitmiş ve Meclisin gündemine gelmiştir. Şimdi, 
Yüce Meclis, aldığı bir kararla, bu çalışmaların öncelikle görüşülmesine karar vermiş ve bugün 
gündemini tayin etmiştir. Biz, bu anayasa değişikliği çalışmalarının, ta şubat, mart aylarında bite-
bileceğini ve Meclisin gündemine gelebileceğini ümit ediyorduk; ama, Yüce Anayasa Komisyo
nunda ve alt komisyondaki çalışmalar sebebiyle, bu çalışmalar bugüne kadar gecikmiştir. Bu iti
barla, Yüce Meclisin ve komisyonların yaptığı bu çalışmalara, hiç kimsenin özel olarak sahip çık
maya hakkı yoktur ve zaten, Meclisin gündemine gelişi de çok tabiî bir hadisedir. Komisyonda ya
pılan çalışmalar sonucunda Meclisin gündemine gelmiştir ve Meclis de, bunu, öncelikle ve özel 
gündemle görüşmeye karar vermiştir. Bunu da, burada, böylece ifade etmekte yarar olduğunu zan
nediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu çalışmalar devam ederken, 133 üncü maddeyle ve Radyo ve Te
levizyon Kanunuyla ilgili bir değişiklik, özel bir çalışma olarak gelmiş, Yüce Meclisin aşağı yuka
rı tamamının desteğiyle yasalaşmıştır. Biliyorsunuz, ona ait kanun da, yine, ittifakla yaptığımız bir 
kanundur. 

Muhterem milletvekilleri, elbette, başlangıçta söylediğimiz gibi, sendikalar hususunda ve di
ğer hususlarda, bu, bizim ilk verdiğimiz metin değildir -belki taleplerimiz değildir, farklılıklar var
dır- ancak, bu Anayasanın getirdiği hükümleri de biraz önce saymıştım. Katılım açısından geniş 
imkânlar getirmiş; yurtdışındaki insanlarımız açısından. Anavatan Partisi olarak çok değer verdiği
miz bu noktada, onlara, seçimlere iştirak imkânı getirmiştir; fakat burada, bir hususu da işaret et
mek istiyorum: Burada, yargı denetimi, birinci cümlede vardır. Bu yargı denetimi, yurtdışında ya
pılacak seçimler için geçerli değildir manasına anlaşılmasın. Bu seçimlerin tamamı, Yüksek Seçim 
Kurulunun denetiminde geçecek bir seçimdir. O, ikinci cümlede "yargı" kelimesi olmadığı için ba
zı arkadaşların tereddütünün doğru olmadığını; eğer, bir şüphe olursa, düzeltmek lazım geldiğini; 
ama, asıl maksadın, yurtdışında yapılacak olan seçimlerin de, Yüksek Seçim Kurulunun, dolayısıy
la yargının denetiminde olduğunu, onların tanziminde olduğunu burada ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 141, 142 ve 163 üncü maddeler kalkınca, bunlara bağlı olarak, Ana
yasadaki 14 ve 24 üncü maddelerin de kalkması gerekiyordu. Anayasadaki 14 üncü madde, 141 ve 
142 nci maddelerin unsurlarını taşır; 24 üncü maddenin son fıkrası da 163 üncü maddenin unsur
larını taşır. Bu hususta uzun müzakereler yaptık... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, süre istiyor musunuz efendim? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, üçbuçuk senedir çalışıyorum, 
süre verip vermemekte takdir sizindir. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, 141 ve 142 nci madde
ler kalkınca, bunların da değiştirilmesi lazım geldiğini ifade ettik. 163 üncü maddenin son fıkrası 
için, 24 üncü maddenin son fıkrasının kaldırılması yolundaki görüşlerimiz, 1991'de, biz iktidarday
ken, Anavatan Partisinin görüşü olarak kamuoyuna deklare edilmiştir ve büyük tasvip görmüştür. 
14 üncü maddedeki değişikliklerimiz de tasvip görmüştür. Yapılan bütün panellerde ve açıkotu
rumlarda destek görmüştür; ama, nasıl olmuşsa, 1991'den sonra yapılan seçimlerde bu maddeler di
renişle karşılaşmıştır. Düşünce hürriyetinin önündeki engellerle alakalı bu maddelerde bütün Mec
lisin hassasiyet göstermesini beklerken dirençle karşılaştık. 

24 üncü madde de, vicdan ve din hürriyetiyle, kanaat hürriyetiyle alakalı bir maddede, ne ol
duğu belirsiz bir yığın yasağın kalması, Türk Ceza Kanunundan kaldırılan ve kaldırdığımız için bü
tün milletçe iftihar ettiğimiz 163 üncü maddenin burada kalmasını sağlamanın hiçbir manası yok
tu. . / 

Biz, bu anlaşmalar devam ederken şunu söyledik: Burada, koalisyon, iktidar veya muhalefet 
yoktur; her siyasî parti kendi adına konuşacaktır ve prensip kararına vardık; ancak, müzakereler de
vam edince şunu gördük: Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon halindeydiler ve 
Cumhuriyet Halk Partisi, itiraz ettiği maddelerde Doğru Yol Partisine ambargo koyuyordu -bütün 
bunlar zabıtlarda vardır, benim söylediğim her söz zabıtlarda açık açık vardır; çünkü, Sayın Mec
lis Başkanı bütün bu zabıtları tutturmuştur- o zaman da meselelerin yürüme şansı yok. Halbuki, biz, 
ekseriyetle oluşan bir noktada, DSP farklı bir görüşteyse bile, ekseriyet oluşmuşsa o maddeyi ya
zıyorduk. İlle oy verilecek manasında değil, ama, müşterek metin olarak yazılsın diyorduk. Anava
tan Partisinin bir muhalefeti varsa, onun yazılmasını engellemiyorduk. Eğer, yazılmasını engeller
sek, bir çalışmanın yürümesi mümkün değildi; ama, bütün bu çalışmalar boyunca, Cumhuriyet 
Halk Partisi, hangi noktada takıldıysa, kendisi ambargo koydu; ambargosuna, bütün anlaşmaları
mıza rağmen, Doğru Yol Partisini de iştirak ettirdi. 

Tabiî, çalışmalar, bu sebeple, çok uzun sürdü. 24 üncü maddede, daha önce bizim teklifimize 
hiç itiraz etmeyen bu siyasî partiler problem çıkardılar. Sonra, biz bir teklifte bulunduk; günün bi
rinde, çok uzun müzakerelerden sonra, dedik ki, acaba, sizin endişeniz, devletin düzeninin dinî 
esaslara dayandırıl maması ise, Anayasanın her tarafında bu yazıyor; ama, buyurun, bir yerine da
ha, uygun gördüğünüz bir yerine daha yazalım; ama, hürriyetlerle ilgili kısımda, böylesine yasak
ları koymanın hakkaniyetle bağdaşır bir tarafı yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
. MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Mümtaz Soysal ve muhtemelen, Sayın 

Ercan Karakaş -o gün hangi arkadaşlar varsa- olumlu gördüler ve Anayasanın 6 ncı maddesine, 
egemenlikle alakalı maddesine -dikkat buyurun- bunun yazılması kararlaştırıldı, Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşü olarak. Bu yazılan metin, bir sonraki toplantıda, artık, kabul edilmiş bir metin ola
rak geçecekti; ancak, toplantı açılır açılmaz, Sayın Soysal derhal söz aldı "Parti Grubumuzda yapı
lan müzakereler sonucu, biz bu teklifi geri alırutk zorundayız. 24 üncü maddede yapılacak hiçbir 
değişikliğe evet diyemeyiz" dedi. Biz, o zaman "peki, demeyin; bundan önceki müzakerelere göre 
biz imzalayalım, diğer partiler imzalasın, metne yazılsın" dedik; CHPnin tavrı şu oldu: "Hayır, biz, 
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bu noktada ambargo koyuyoruz, Koalisyon Ortağımız da koymak zorundadır." Ben bunu bilhassa 
belirtmek istiyorum. Biz, bu 21 maddeyi yazdıktan sonra da, aynı istikametteki bir çalışmamız, yi
ne aynı şekilde engellenmiştir. 

Bizim, gerek 14 üncü madde gerek 24 üncü madde değişmediği sürece, Anayasada yaptığımız 
diğer değişikliklerin çok kadük olduğunu, çok geri planda olduğunu, bir daha, burada ifade etmek 
zorundayım. Anavatan Partisi olarak, bu maddelerdeki değişikliklerin gerçekleşmesi için azamî 
gayret sarf edeceğiz. Yüce Meclisin genelinde oluşmuş olan bu düşüncenin, bize iştirakle, bize yar
dımla gerçekleşmesini arzu ederiz. Bu husustaki ideolojik saplantılar veya siyasî parti hesaplarının, 
bunca insanı ve düşünce hürriyetini engelleyen bu hükümlerden kurtulması noktasında, arda atıl
masını düşünürüz ve bunda, bütün Meclisin yardımını isteriz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, anlaşıldı, teşekkür edeyim. 

Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Zamanımı taştığım açıktır. Elbette ki bu anayasa çalışma
ları, diğer maddelerdeki müzakerelerle de devam edecek. Ben Yüce Meclise... 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, süre verdim efendim; buyurun, tamamlayın sözünüzü. Bu, üçün
cü uzatmam; süre verdim. Ne kadar ihtiyaç duyarsanız tekrar veririm efendim. Bu, bir anayasa ça
lışmasıdır; gayet tabiîdir... 

Buyurun Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Şimdi, ben, burada bir tek şeyi ifade edece
ğim; Sayın Başkanın bu iyi niyetini suiistimal etmeyeceğim. 

128 inci madde var. Anayasa değişikliğiyle ilgili bu teklifteki 128 inci madde, çok mühim bir 
maddedir. 128 inci maddeyle, bütün memurların, kamu görevlilerinin işçi sıfatını taşıyabilecek 
olanları, işçi sıfatını taşıyabilecek olan herkes, işçi sıfatına, zorunlu olarak taşınmaktadır. Anayasa 
Komisyonunda çalışan arkadaşlarımızın ifade ettiklerine göre, asgarî 1 milyonun üzerinde memur, 
bu anayasa değişikliğinden sonra işçi sıfatını kazanacak, toplusözleşme ve grev hakkını kazanacak
tır ve bu suretle, diğer maddelerdeki memurların sendikal haklarına gelen engeller -ki, belki biraz 
sonra, Mecliste, verilen önergelerle kaldırılma şansı olacaktır- hiç değilse memurlarımızın üçte iki
si açısından -belki daha çoğu açısından- 128 inci maddeyle telafi edilecektir. Bu madde, bu açıdan 
son derece mühim bir madde olduğu gibi, devletin küçültülmesi açısından da, Anayasayla yapıl
mış, fevkalade ciddî bir değişikliktir. Bunu da mutlu bir gelişme olarak görüyorum. 

Bütün Anayasa değişikliklerinin Yüce Meclisin tasvibine mazhar olacağı ümidiyle, Meclise 
saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın Soysal, bir dakikanızı rica edeyim efendim. 

Değerli milletvekilleri, öğleden önceki çalışmada bazı arkadaşlarımız, anayasa çalışması yapı
lacağı için gündemdışı söz verilmesinin uygun olmadığı yolunda beyanda bulundular, onun üzeri
ne herhangi bir ifadede bulunmadım; ama, Sayın Sungurlu Grup adına buraya çıkıp konuşmadan 
önce bir kere daha yineleyince, ben, şu hususu, zabıtlara geçmesi açısından ifade etmeye mecbur 
olduğumu hissediyorum: Sayın milletvekilleri, 14.4.1993 tarih ve 91 inci Birleşimde, bu Yüce Ku
rul, bir anayasa değişikliği çalışması yapmıştır ve o çalışmada, Sayın Yüzbaşıoğlu, Sayın Özer ve 
Sayın Sadak, gündemdışı ayrı ayrı konuşma yapmışlardır. Bu uygulama, ilk defa bizim uygulama
mız değildir; zabıtlara geçmesi açısından ifade ediyorum. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Soysal; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Soysal, Sayın Sungurlu'ya, ilavelerle, 29 dakika.süre verdim; zatı âlinizin de 29 dakika 
hakkınız var; buyurun kullanın. Dahası, ihtiyaç hissederseniz, bu bir anayasa tartışmasıdır; size ek 
süre verebilirim. 

Buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisinin anayasa değişiklikleri konu
sundaki görüşünü sunmak üzere karşınızdayım. Elbette, bizim inancımıza göre, temel felsefesi en 
azından tartışılabilir olan bir Anayasanın değiştirilmeye ve önemli ölçüde değiştirilmeye başlanma
sı bizi sevindirir. Her ne kadar, bu anayasa değişikliği paketi, bizce değiştirilmesi gereken başka 
hükümlerin hepsini kapsamasa da, yine de bir başlangıç olarak önemlidir. Önemli; fakat, küçük ve 
eksik bir paket. Haklar ve özgürlüklere ilişkin hususlar büyük ölçüde bunun dışında kalıyor. Bütün 
bunları niçin söylüyorum; çünkü, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, daha bu dönem başlamadan, 

,1991 yılının ilk yarısında, hattâ daha öncesinde, Anayasanın toptan değiştirilmesi için, yepyeni bir 
anayasa yapılması için tam bir çalışma yapmış olan bir Partiyiz; karşınıza, böyle bir dosyayla gel
dim. Bu dosya, madde madde, Anayasanın bütünü konusunda Partimin yaptığı çalışmaları içer
mektedir; onun için, biz, karşınıza, bu işe gönül vermiş bir parti olarak geliyoruz. Bu işi biliyoruz 
ve bu iş konusunda, Anayasanın değiştirilmesi konusunda söyleyeceklerimizin dikkatle dinlenil
mesini özellikle rica ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüzdeki paketin bir başka özelliği daha var. Bu paket, 
anayasa değişikliklerinin teklif edilmesi için gerekli 150 milletvekili sayısının çok ötesinde, hatta 
2 misli sayıda; yani, Anayasanın değiştirilebilmesi için, değişikliklerin kabul edilmesi için gerekli 
300 sayısını aşan imzayla huzurunuzdadır. Sayın Sungurlu da belirtti; anayasalar, mümkün olduğu 
kadar çok katılımla, bütün toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla yapılması ve değiştirilmesi ge
reken belgeler olduklarına göre, bu önünüzdeki değişiklik, çok büyük sayıda milletvekilinin, üze
rinde anlaştıkları ve bazı, çok temel inandıklarını bir kenara bırakarak-Sayın Sungurlu'nun dokun
duğu nokta gibi- benim Partim açısından çok önemli olan bir noktanın tartışma konusu yapılması
nı bir kenara bırakarak önünüze getirdiğimiz bir anayasa değişikliğidir. Onun için, kabul ediyorum, 
bütün partilerin kendi açılarından çok önemli noktalar vardır; fakat, bunlar, bazen, bu paketin içi
ne girmemiş olabilir; çünkü, aradığımız, bir uzlaşmadır; ama, uzlaşmanın içine girmiş olan, yani, 
bu 300 imzanın kapsadığı uzlaşmanın içine girmiş olan noktalarda da ısrarlı olmamız, dikkatli ol
mamız gerekir diye düşünüyorum. 

Bu noktalar, aşağı yukarı üç grupta bir araya getirilebilir: 

Birincisi, 1982 Anayasasının, 12 Eylül döneminden günümüze taşıdığı izlerin bir ölçüde silin
mesini içermektedir. Bunlar arasında, elbette, başlangıçtaki iki fıkranın çıkarılması; yani, öyle bir 
hareketin meşruluk temelinin Anayasadan silinmesi; seçmen yaşının 18'e indirilmesi, seçilme ya
şının 25'e çıkarılması; partilerin iç örgütlenmesine serbestlik getirilmesi; derneklerle, sendikalarla 
ve meslek kuruluşlarıyla partiler arasında kurulacak olan ilişkilere serbestlik getirilmesi, elbette, 
bütün partilerin olduğu gibi, bizim Partimizin de katıldığı noktalardır. 

Ancak, mutabakat metninde bulunan; fakat, komisyon aşamasında çıkarılmış olan bir nokta
ya, bizim takılmamamız mümkün değildir ve Mecliste, siyasal yaşamda düzeyin mümkün olduğu 
kadar yükseltilmesi, bilimselliğin işin içine biraz daha girebilmesi noktasında ısrarlı olan herkesin 
de takılması gerekir. Biz, öğretim üyelerinin de -daha geniş deyimiyle, şimdiki yasanın kullandığı 
deyimle öğretim elemanlarının da- siyasî partilere üye olabilmesini, en azından bazı organlarında 
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görev alabilmesini, başlangıçta, 300 milletvekili olarak kabul etmiştik; fakat, Komisyon aşamasın
da bu çıkmıştır. Bu, bizce önemli bir eksiklik getirecektir ya da şimdiki önemli bir eksikliğin sür
mesi sonucunu getirecektir; o bakımdan, sakıncalı buluyoruz ve ricamız, bütün partilerin, mutaba
kat vermiş olan partilerin, bu konuyu biraz daha düşünmeleridir; çünkü, öğrencileri siyasal partile
re üye yapmak durumuna geldik -öyle bir hüküm açıkça eklenmiştir. Aslında sadece yasağın kal
dırılması yetiyordu- fakat, öğretim üyeleri ya da geniş deyimiyle öğretim elemanları konusundaki 
olanak kaldırılmıştır. 

Aynı zamanda, aday olan kamu görevlilerinin ve bu arada, hâkimler, savcılar ve silahlı kuv
vet mensuplarının, seçilmemişlerse, göreve dönüş hakları konusundaki mutabakat da ortadan kal
dırılmıştır, imkânsızlaşmıştır. Bu da, siyasal yaşama heves etme bakımından, oraya girebilme ba
kımından, toplumda, yine önemli bir engel yaratacaktır. 

Önemli bir değişiklik ve katıldığımız bir değişiklik, geçici 15 inci maddede yapılan değişik
likle, 12 Eylül döneminde çıkarılmış olan 700 küsur yasanın, hatta bu Anayasaya, şimdi eleştirdi
ğimiz ve değiştirmeye çalıştığımız 1982 Anayasasına bile aykırı olarak çıkarılmış olan 700 küsur 
yasanın, Anayasaya aykırılık dolayısıyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilebilme olanağının ka
zandırılmış olmasıdır. Şimdiye kadar bu yoktu; yani, bu yasalar, açıkça Anayasaya aykırı oldukla
rı halde, iptal edilebilir oldukları halde, ancak, değiştirme yoluyla; yani, bir yasama faaliyeti yap
ma yoluyla ortadan kaldırılabiliyordu. Şimdi, iptal edilebilme, Anayasa Mahkemesi önüne getire
bilme yolu açılmaktadır. Ancak, orada, bunun genel hükümlere göre yapılması isteniyor; yani, şim
di, Anayasada olduğu gibi, ancak iktidar partisi, iktidarın büyük partisi, anamuhalefet partisi ve 90 
milletvekili bu konuda başvurabilecek. Oysa, biz, istiyoruz ki -bu belki mutabakat metninde yok; 
ama, genişletici bir yaklaşım olduğu için sizlere sunuyorum- bütün partiler, en azından Mecliste 
grubu bulunan partiler, hatta 1961 Anayasasında olduğu gibi yüksek yargı organları, üniversiteler, 
bu süre içinde, verilmiş olan geçici 6 aylık süre içinde bu yasaları, Anayasa Mahkemesine getire-
bilsinler; çünkü, o 700 yasanın Anayasaya aykırılıklardan arındırılabilmesi, bu Meclisin tek başına 
başa çıkabileceği bir iş değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikinci grup değişiklikler -yine olumlu bulduğumuz ve ka
tılmaktan sevinç duyduğumuz değişiklikler- katılımcı ve çoğulcu toplum yaratmak bakımından 
Anayasaya getirilmiş olan değişikliklerdir; yani, derneklerin yaşamına, sendikaların yaşamına, 
meslek kuruluşlarının yaşamına, şimdiye kadar olduğundan daha geniş bir Özgürlük getiriyoruz. 
Ancak, dernekler, sendikalar ve meslek kuruluşları bakımından, elbette, bunlarla ilgili düzenleme
lerin, yine, dikkatle yapılması gerekir. Biz, bunların faaliyetleri sırasında, faaliyetlerinin durduru-
labilmesinin, ancak hâkim kararıyla olmasını ilke olarak kabul ettik; fakat, bu ilkeye istisnalar da 
getirdik. Daha önceki çalışmalarda -Sayın Sungurlu'nun da bulunduğu çalışmalarda- diyorduk ki: 

1. Suçun önlenmesi, 
2. İşlenmekte olan bir suçun devamının önlenmesi, 
3. Suçlu|arın yakalanması için, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hâkim kararı hemen 

elde edilemeyeceği için, yetkili merciin kararı da yetebilir; ancak, bu konu, hâkimin 7 gün içinde 
vereceği bir kararla perçinlenmclidir. 

Şimdi, Komisyon aşamasında, bu saydığım üç durumun dışında iki kavram eklenmiştir; yani 
"kamu düzeninin ve millî güvenliğin gerektirdiği durumlarda da bu olabilmelidir" deniliyor. Dik
kat edin, kamu düzenini bozmak, zaten bir suçtur; millî güvenliğe aykırı davranmak, zaten bir suç
tur. Dolayısıyla, daha önce sayılmış olanlar bu kapsama girmektedir; ama "millî güvenlik ve kamu 
düzeni" gibi, her yöne çekilebilecek, her zaman keyfî biçimde kullanılabilecek kavramları işin içi
ne soktunuz mu, bu kuruluşların; yani derneklerin, meslek kuruluşlarının ve sendikaların çalışma
ları da büyük ölçüde kısıntıya uğramış olabilir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, üçüncü grup düzenlemeler ya da değiştirmeler ya da iyi

leştirmeler -ki bütün bunlar iyileşme olsun diye yapılmaktadır- çalışma yaşamının düzenlenmesine 
ve özellikle kamu görevlilerinin sendikal haklarına ilişkin düzenlemelerdir, 

Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz emeğin partisiyiz. Biz, çalışanların sömürülmesine kar
şı olan bir partiyiz ve çalışanların sömürülmesine yol açabilecek herhangi bir durumun içinde ol
mak istemeyen, olmaması gereken bir partiyiz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Dola
yısıyla, çalışanların sömürülmesine şu veya bu biçim altında yol açabilecek olan düzenlemelerin 
içinde olamayız. • 

Sayın milletvekilleri, oysa, bugün, Türkiye'de önemli bir sömürme var. Kamu görevlilerinin, 
emeklerinin tam karşılığını alamaması gibi bir durum var. 

Bu, niçin ortaya, çıktı; bakın, bunun üzerinde biraz durursak, herhalde bu konuda yapılacak 
olan düzenlemelerin önemini de daha iyi anlarız. 

1961 Anayasasında açık bir hüküm vardı. Deniliyordu ki: "Devletin aslî ve sürekli görevleri 
memurlar eliyle görülür." Dolayısıyla, o Anayasaya göre, bir görev, devletin aslî ve sürekli görevi 
ise, bunun, memur statüsündeki insanlar tarafından görülmesi gerekirdi; ama, hep biliyoruz ki ve 
özellikle kamu yaşamından gelenlerimiz çok iyi biliyor ki, Türkiye'nin kamu personeli politikası -
bunu söylemekten kaçınmamamız gerekir- iflas etmiş durumdadır. Çünkü, çok çeşitli statüde çalı
şan kamu görevlisi durumunda insanımız var. Bir kere, klasik anlamda memurlar var; bareme ve-
saireye tabi memurlar var, hizmetliler var, daktilo, sekreter, odacı durumunda olan insanlar var. 
Bunların içinde (d) kadroları, (e) kadroları, (d) cetvelleri, (e) cetvelleri diye çeşitli kategoriler var. 
işçiler var; düpedüz işçi statüsünde olan ve kamu görevlisi, hatta memur gibi iş gören aslî ve sü
rekli görevleri yapan insanlar var. Sözleşmeliler var; gerçek anlamda sözleşmesinin pazarlığını da 
yapamamış durumda olan; ama, bir şeyler imzalayarak iş akdi içinde çalışır,gözüken insanlar var. 
İşin kötüsü, yine bazı yasalarda, bu elemanlara "zaruret hallerinde daimî hizmetler de verilebilir" 
denilmiştir. Dolayısıyla, çok çeşitli kategorideki insana, hep birlikte "memur" demeye başlamışız. 
Oysa, kamu görevlilerinin içinde çok çeşitli kategoriler vardır. 

Bu çeşitli kategorilerde bulunan insanların çok büyük bir çoğunluğu, kendilerini koruma araç
larından yoksun oldukları için, kendilerini koruyabilmek için örgütlenme ve bu örgütlenmeyi, ge
reğini yerine getirecek bir biçimde kullanma olanağından yoksun bulundukları için, ne yazık ki, 
kendi geçim araçlarını, maaşlarını, ücretlerini de koruyamamalardır. Dolayısıyla, Türkiye'nin ça
lışma yaşamında, bir yanda sendikalı, toplusözleşme ve grev, hakkına sahip işçiler varken ve onlar 
kendilerini koruyabilirken, bir yanda da bu araçlardan yoksun olan ve devletin, Meclisin lütfuna 
bağlı olarak, ne verilebilirse onunla çalışmak durumunda olan insanlar vardır. Bunun, büyük bir 
personel reformuyla ortadan kaldırılması gerekir; fakat, bu büyük personel reformunun, aynı za
manda bu çeşit insanların; yani, devletin çok aslî ve çok sürekli görevlerini görmeyen insanların da 
korunmasına olanak verecek biçimde yapılması gerekir. 

Mutabakat metninde ne yapılıyordu; yani, komisyona getirilmiş olan 301 imzalı mutabakat 
metninde ne yapılıyordu: Birincisi, Anayasanın 51 inci, 53 üncü, 54 üncü maddelerindeki "işçiler" 
kavramı çıkarılıp, onun yerine "çalışanlar" gibi geniş bir deyim kullanılıyordu; yani, gerektiğinde, 
işçileri -ama, gerçek anlamda işçileri- ve kamu görevlilerinin büyükçe bir bölümünü kapsayacak 
bir biçimde geniş bir terim kullanılıyordu. Bunun, yapılması gerekli personel reformuna engel bir 
yanı yoktu; yani-, komisyonda da, özlendiği bir biçimde, devletin aslî ve sürekli görevlerini görebi
lecek plan insanların büyükçe bir bölümünü kapsayacak bir şekilde, onlara, memur statüsü getir
mek; daha da büyükçe bir bölümünü; yani, yaptıkları işler bakımından, devlet dışında yapılan iş
lerden farksız işler gören; ama, memur oldukları için, memur sıfatı kendilerine verildiği için, hak
larını koruyamayan insanlara da örgütlenme özgürlüğünün getirilmesini sağlıyordu. Bu, sendikalı 
ve toplusözleşmeli, grevli düzene girecek olanlarla, giremeyecek olanlarrayırmaya da engel değildi. 
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Daha önemlisi, biz, yine, 128 inci maddeyle memur tanımı yapılırken, oraya sokulmuş olan bir 

kavramı da o maddeden çıkarıyorduk; yani "aylık ve ödenekleri yasa ile gösterilir" ibaresini çıka
rıyorduk. Elbette, bunlar, sonuçta bütçe kanununda gözükecektir; ama, bütçe kanununda gözükme
den önce, büyükçe sayıda kamu görevlisinin, kendi aylıklarının ve ödeneklerinin ne olacağı konu
sunda bazı şeyler söyleyebilmeleri, bunun pazarlığını yapabilmeleri, gerektiğinde de kendilerinin 
önüne konan durumlara karşı koyabilmeleri, onların -en azından çalışan insanlar olarak- temel hak
larıydı; bunun inkâr edilmemesi gerekirdi. 

Şimdi, komisyondan çıkmış biçimiyle önünüze getirilmiş olan 128 inci maddenin bir hükmü
ne bakın ve bunu elinizi vicdanınıza koyarak dinleyin ve sonra bunun gerçek.anlamıyla bir sendi
ka hakkı olup olmadığını da söyleyin; çünkü, bu 128 inci madde, güya, kamu görevlilerinin büyük
çe bir kısmına, hatta, hepsine sendikalaşma hakkını vermektedir; ama, ondan sonra şu söyleniyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Sayın Başkan, 3-4 dakika daha süre rica ediyorum. 
, BAŞKAN - Tabiî, efendim; zaten, 9 dakika hakkınız yar; onu veriyorum şimdi. 

Buyurun. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla)-Teşekkür ederim. -

"Bu sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve idareyle 
amaçları doğrultusunda üyeleri adına toplu görüşme yapabilirler. Bu toplu görüşme sonucunda -
toplusözleşme değil- düzenlenen ve taraflarca imzalanan tutanakta anlaşma ve anlaşmazlık nokta
ları belirtilir. Bu tutanak idare ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için, hukukî bağlayıcılık taşımaz -
bir görüşme yapılıyor arkasından burada varılan sonuçlar hukukî bağlayıcılık taşımaz deniliyor ve 
ayrıca- bu fıkrada söz konusu sendikalar ve üst kuruluşlan, 53 ve 54 üncü maddeler hükümlerinin 
kapsamı dışındadır" deniliyor; yani, bütün kamu görevlileri için, toplusözleşme ve grev yapamaz
lar deniliyor. Oysa, bütün bu kamu görevlilerinin içinde ayrılabilecek olan birtakım kategoriler var
dır. Elbette, şimdi, Komisyonda, 128 inci maddenin bir bölümünde bu düzenlemeyi yaptık denile
cektir; ama, o düzenlemeyi dikkatle okursanız -ve tartışıldığı zaman, ayrıntılarına gireceğiz-aslın-
da, yine sübjektif, afakî, nasıl düzenleneceği Anayasayla kesin olarak belirtilmemiş olan bir düzen
lemedir. 

"Sair görevliler" deniliyor; hangi sair görevliler?.. Bu, ancak, yasayla düzenlenebilecektir. 
Anayasayla böyle bir konuyu ayrıntılarıyla düzenlemek imkânı yoktur. Dediğim gibi bu, büyük 
personel reformunun bir parçasıdır. Biz, şimdiye kadar, Anayasanın bugünkü haliyle bile, kamu 
görevlilerinin sendikal haklarına ilişkin olarak hazırlanmış olan yasayla, bu imkânları denemiştik, 
bazı yollar hâlâ açıktır; bugünkü durumunda bile açıktır. Çünkü, bu örgütlemeyi yapmak, toplusöz
leşmeleri yapmak ve ondan sonra ortaya çıkacak olan sonuçları Bütçe Kanununun içine koymak 
bugün bile mümkündür; ama, şimdi, bu Anayasa değişikliği ile "53 ve 54 üncü maddeler bu sendi
kalara uygulanmaz" diyerek, mevcut durumun gerisine gidiyoruz. Oysa, mevcut durumu daha öz
gür hale getirmek için karşınızdayız. Bu paketin temel felsefesi odur. Ülkeye daha fazla özgürlük, 
çalışanlara daha fazla hak getirmek için Anayasayı değiştiriyoruz (CHP sıralarından alkışlar) ama, 
bir hükümle geriye doğru adım atıyoruz. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Oy vermeyeceksiniz!.. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Ret oyu mu vereceksiniz Sayın Soysal?.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî ki bunu söyleye

bilirsiniz; yani, diyebilirsiniz ki, siz emeğin partisi olarak, çalışanların sömürülmesine karşı olan ya 
da sömürülme yollarını açık tutan hükümlere oy vermeyecek partisiniz diyebilirsiniz; ama, benim 
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sizlerden ricam, yapmayın bunu. Yapmayın; çünkü, bunun anlamı, bunun dış görüntüsü, emeğe 
karşı bir koalisyon demektir.Yani, emeğin sömürülmesine imkân veren durumların devam ettiril
mesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde çok büyük bir çoğunluk oluşmuş demektir. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Doğru değil bu. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bunun dış görüntüsü, barış için, toplum barışı için, toplu
mun refahı için yanlış bir görüntüdür. Bizim sizden ricamız, bunu yapmayın. Bunu yapmayın ve 
biz bu çeşit bir anlayışın, bu çeşit bir emeğe karşı koalisyonun içinde olamayız. (CHP sıralarından 
alkışlar) > 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - İçindesiniz. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Ama, koalisyon derken, sizleri de kastediyorum. 

Böyle bir koalisyonun içinde, emeğe bağlı parti olarak olamayız. Onun için ricam, varılmış 
olan mutabakatın bu noktasının yeniden görüşülmesi, düzeltilmesi, çalışanlarımıza layık hale geti
rilmesidir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Soysal, teşekkür ediyorum efendim. 

Gruplar adına başka söz talebi yok mu efendim ?.. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kazan, sizin de 29 dakika süreniz var; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. • 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; şu anda müzakeresini yaptığımız, 1982 Anaya

sasının bazı maddelerinin tadilini öngören teklif üzerinde, Refah Partsi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, müzakeresini yapmakta olduğumuz veya görüşmeye henüz başladı
ğımız bu taslak, Meclisimizin üç siyasî partisi tarafından hazırlanmış olan bir taslaktır. Böyle bir 
taslağın hazırlanışında, başlangıçta içinde olmakla beraber, sonradan, diğer partilerin kendilerini 
birbirlerine daha yakın hissetmeleri nedeniyle, Refah Partisi bir kenara çekilmiş ve şu anda bu tas
lağa, muhalefet görevini yapmak üzere durumunu almıştır. 

Her şeyden önce, Anayasanın ne olduğu konusunda, hepimizin bildiği birtakım temel nokta
lara yeniden işaret etmekte fayda vardır. Anayasalar, devleti kuran, ülkede yaşayan insanların in
san haklarını teminat altına alan, devlet vatandaş ilişkilerini, iç barışı devam ettirecek biçimde tan
zim eden ve yürürlüğe konulduğu zaman da, herkesi bağlayan temel hukuk manzumeleridir. Ana
yasalar, birer toplumsal uzlaşmadır. Bu yönü itibariyle de, hazırlanışlarında veya değiştirilmeleri 
aşamalarında mutlaka toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. 

Nitekim, 1991 seçimlerinden sonra kurulan Demirci Hükümetinin 30 Kasım 1991 tarihli Hü
kümet Programında, sadece Parlamentoda partiler arasında değil, halk katmanlarının dahi görüşle
ri alınmak suretiyle, uzlaşmaya dayanan bir anayasanın hazırlanacağı taahhüt edilmiştir. 

Bir anayasa yapımında, mutlaka, hedef alınması gereken bazı hususlar vardır. Her şeyden ön
ce, yapılacak olan anayasa veya anayasa değişikliği, topluma saadet getirmelidir. Yapılacak olan 
anayasa değişikliği veya anayasalar, insan haklarını teminat altına almalıdır, fikir ve inanç özgür
lüğüne saygıyı esas almalıdır, gerçek ve çoğulcu demokrasiye önem ve değer vermelidir, millete 
tepeden bakıp, tepeden inme, millete şekil veren düşüncelerle değil, milletin istediklerine cevap ve
ren mahiyette normlar olmalıdır. . 
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Ülkemizin Anayasalarına baktığımız zaman, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar, 3 

Anayasa yapmışız; 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları. Ayrıca, 1971 yılında da, 1961 Anayasasında 
önemli değişiklikler yapmışız. 

Bu Anayasaların genel yapısına baktığımız zaman, temel karakterlerinin aynı olduğunu görü
rüz. Bu Anayasaların hepsi millete şekil veren Anayasalardır, hepsi tepeden inme Anayasalardır, 
hepsi baskıcıdır. Özellikle, muhtevasında, bazı maddelerinde "egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir" derken, Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilemiyeceği konusundaki hükümlerle açıkça 
baskıcıdır ve hepsi, uygulandığı dönemlerde, milletimizi ezmiş ve huzursuz etmiştir. (RP sıraların
dan alkışlar),Özellikle, 1982 Anayasasından şikâyetler had safhadadır. 

1991 seçimlerinden önce, bütün siyasî partiler olarak, milletimize, seçim meydanlarında, hak
lardan bahsettik, özgürlüklerden bahsettik, Anayasanın, hakları ve özgürlükleri, muhtelif şekiller
de, biçimlerde ve sahalarda kısıtladığından bahsettik ve bize oy verirseniz, biz, bu kısıtlayan hü
kümleri biz, bu baskıcı maddeleri değiştireceğiz dedik; konuşan Türkiye dedik; özgür Türkiye de
dik; insan hakları dedik; demokratikleşme dedik; sivilleşme dedik; katılımcılık dedik. Bunların 
hepsini meydanlarda konuştuk ve bunları konuşarak, bunları vaat ederek vatandaştan oy aldık; 
ama, hükümet programlarına da yer verdik ve demokratikleşme paketleri adı altında, hükümetlerin 
neyi, nasıl yapacakları konusunda birtakım açıklamalar ve şovlar da yaptık. Yapmasına yaptık ama, 
19 uncu dönem olarak, bu taahhütlerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimize baktığımız zaman; işte, 
uzun uğraşlardan sonra -birazdan mahiyetini çerçeveleyeceğim, biraz önce Sayın Soysal'ın da ifa
de ettiği gibi-sadece, küçük bir paket önümüze geldi. 

1991 sonrasında, hemen masaya oturmalıydık. 1992 başında, grubu olan olmayan bütün siya
sî partiler, temsilcilerimizi seçmeli ve bir anayasa özel komisyonunu çalıştırmaya başlamalıydık; 
ama, bunu yapmadık. 1992'nin Haziran ayında işi biraz ciddiye alır gibi olduk ve bu ciddiye alış
la, Sayın Meclis Başkanının Başkanlığında, sayın liderlerin katılımıyla toplantılar yapıldı. 

Gerçekten, bu toplantılar, o günün siyasî havası içinde milletimizi hoşnut eden, milletimizi 
memnun eden görüntüler ortaya koydu; ama, maalesef, bu çalışmaları devam ettiremedik. Birkaç 
defa teşebbüs edildi ve en sonunda, 1994'ün sonbaharında, tekrar, siyasî liderler, Cindoruk'un Baş
kanlığında bir araya geldiler ve bu bir araya gelişte, birtakım prensipler ortaya koydular. Bu pren
siplere göre, bu Anayasa değişikliğini yapmayı üstlenen kadrolar; yani, siyasî parti grupları, ken
dileri için vazgeçilmez olanları ortaya koydular ve bunun akabinde de bir çerçeve ortaya çıktı. Ar
tık, her şey, bu çerçeve içerisinde görüşülecek, bu çerçeve içerisinde bitecekti. Bu çerçeve içerisin
de 24 üncü maddede vardı ve bu çerçeve oluşturulurken de, bütün siyasî partiler, bu maddelerde 
değişiklik yapılmasına muvafakat ettiklerini, bunu kabul ettiklerini açıkça ifade ve ilan ettiler. 

Tabiî, liderlerden sonra, yetkili arkadaşlar toplanmaya başladılar. Bu çerçevede müzakereler 
başladı; başlangıç kısmı üzerinde görüşmeler yapıldı; 14 üncü madde üzerinde görüşmeler yapıl
dı, hatta, 14 üncü maddenin çıkarılması ve yenidendüzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı. 
Ondan sonra, 24 üncü maddeye gelindiği zaman "efendim, bunda biraz tartışmalar olacak, diğerle
ri daha kolay görüşülür, bunu en sona bırakalım" denildi. Biz de, tabiî, bu noktadan itibaren, artık, 
vaade muhalefet olmayacağı inancıyla, peki, mademki öyle, onu, en sonraya bırakalım dedik. En 
sonraya bıraktık; fakat, ne oldu; sonunda gördük ki, 24 üncü madde paketin dışına çıkarıldı, pake
tin dışında bırakıldı. Tabiî, 24 üncü madde paketin dışındabırakılırken, Refah Partisi de, çalışmak
ta olan komisyonun dışında bırakıldı ve komisyonun dışında kaldı; çünkü, Refah Partisi, 24 üncü 
maddeyi ihtiva etmeyen bir anayasa değişikliğine, asla katkıda bulunmayacağını en başta söylemiş; 
ama, beraber yola çıktığı arkadaşlarının, bir noktada kendilerini bırakacağını akıllarından geçirme-
miş. (RP sıralarından alkışlar) ' 

- 3 7 7 -



T.B.M.M. B : İ 2 3 14 .6 .1995 0 : 2 
Şimdi ne oldu; Refah Partisini dışarıda bıraktınız ve bunu, sadece ve sadece Cumhuriyet Halk 

Partisinin hatırı için yaptınız, Cumhuriyet Halk Partisine teslim oldunuz, onunla beraber oldunuz. 
Halbuki, Refah Partisiyle beraber olsaydınız, şimdi, hem 24 üncü maddeyi hem de müzakeresine 
başlayacağımız bu maddeleri geçirmiştik, 300 oyun üstünde oyla geçirmiştik. Hayır, siz, Cumhu
riyet Halk Partisini tercih ettiniz, onunla beraber olmak istediniz; şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
sizi yan yolda bırakmaya da hazırlanıyor. Biraz önce yapılan konuşma, bunu açıkça gösteriyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Kazan, buyurun siz de değişikliğe katılın. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Alın 24 üncü maddeyi, biz de katılalım. 

Sayın Soysal, biraz önce burada yapmış olduğu konuşmada "efendim, bu anayasa değişikliği 
paketi, küçük bir değişiklik paketidir; çünkü, bu değişiklikte, hak ve özgürlüklere gereği gibi yer 
verilmemiştir" dediler. Sizin yüzünüzden Sayın Soysal... (RP sıralarından alkışlar) Siz, bu kürsüle
re çıkıyorsunuz, hak ve özgürlüklerden bahsediyorsunuz; ama, onun ötesinde, bu ülkede yaşayan 
Müslümanlar, cuma namazı vakti cuma namazına gitsin denildiği zaman, ayağa kalkıyorsunuz. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Yok öyle bir şey. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Demagoji yapma; öyle bir şey yok. Hiç yakışmıyor!.. 
• ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Siz, hakları ve özgürlükleri sadece ve sadece belli birtakım 

insanlar için istiyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hiç yakışmıyor Sayın Kazan!.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Sayın Kazan'ın huyu böyle; karıştırıcı... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu ülkede, 65 milyon insan için insan hak
ları istenmedikçe, uzlaşma bu noktada odaklanmadıkça, elbette, başarılı bir anayasa yapmak kolay
lıkla mümkün değildir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hiç yakışmıyor Sayın Kazan!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Müsaade ediniz de konuşmamıza devam edelim. 

Görüyorsunuz, ayrıldınız ve ikiniz kaldınız; şimdi ikiniz kaldınız ya, 24 üncü madde hususun
da tevil getirmeye çalışıyorsunuz "bu 24 üncü maddeyi sonra görüşelim" diyorsunuz. Bu Anayasa
yı değiştiremeyeceksiniz, bizim inancımız budur. Başarılı olamayacaksınız. Yola çıktınız; ama, 
yolda kalacaksınız. Bu Anayasayı değiştirmeye, şayet, oylarınız yeterse ve değiştirilirse, ondan , 
sonra, bu Parlamentoya, bir daha, 24 üncü maddeyi getirmeyeceksiniz, getiremeyeceksiniz; gele
cek günlerde bunu açıkça göreceğiz. 

Bunun yanında, bir başka oyun daha var: Efendim, bu 24 üncü maddenin son fıkrasını -bizim 
esas itiraz ettiğimiz- buradan alalım da nereye götürelim; Anayasanın "Başlangıç" kısmına-devle
tin temelini kuran 6 madde- götürelim. Yok efendim, buradan alalım "Başlangıç" ifadesiyle başla
yan kısma koyalım. Biz, böyle oyunlara gelmeyiz; biz, böyle oyunlara alet olmayız; biz açığız, biz 
netiz; biz, bu millet için mücadele veriyoruz. Biraz sonra, bu mücadelenin diğer özelliklerine de 
işaret edeceğim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Şeriat için uğraşıyorsun! 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hayal görüyorsunuz Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, biraz sonra, İspanya Kralının bir ferma
nını okuyacağım. Şeriatı, kendiniz bilmiyorsunuz; ama, İspanya Kralından öğrenirsiniz. (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) ' ' • ; ' ' . • 
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ÎBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sen, şeriat için uğraşıyorsun! Laik cumhuriyetin temelleri

ni çatlatacaksınız! Uyanık!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, milletler inaçlarıyla yaşar. İnançlar, fi
kirlerin temelini oluşturur. Bu milleti, asırlar boyu en üstün kılan değer, imanı ve inancı olmuştur. 
Bu Anayasa, eğer, bu milletin Anayasası ise -ki öyledir, öyle olması lazımdır- inanmaya ve halkın 
inandığı gibi yaşamasına engel olmaya müteallik olan bütün hükümleri, Anayasadan mutlaka kal
dırmalı ve çıkarmalıdır. Demokrasi budur, insan haklarının alfabesi budur. Önce, yaşamaya ve 
inanca özgürlük tanımak suretiyle demokrasi ayakta durabilir. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, biz, Refah Partisi olarak, neyin mücadelesini veriyoruz; neyin mücadelesini!.. 

Şimdi, lütfen iyi dinleyiniz. Yüzde 98'i Müslüman olan bu ülkede... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Yüzde 100'ü... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Yüzde 100'ü... Öyle diyelim, öyle kabul edelim... 
...Müslümanlara Lozan Antlaşmasıyla -38 ve müteakip maddelerinde- bu ülkede yaşayan Or

todokslara, Katoliklere, yani azınlıklara tanınan din ve vicdan özgürlüğü kadar din ve vicdan öz
gürlüğü tanıyın diyoruz; bu kadar tanıyın diyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Açın, 
maddeleri konuşalım. 

İspanya Kralının İspanya'daki Müslümanlara tanıdığı kadar din ve vicdan özgürlüğü tanıyın 
diyoruz. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Yok mu?.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) -Tabiî, Sayın Cevheri, hem de Diyanet İşleri Başkanlığından 

sorumlu Sayın Devlet Bakanımız "Yok mu" diye sataşıyor. (CHP sıralarından "Yok mu?.." sesle
ri, gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Yok mu?.. Söyle!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bir dakika efendim!... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Niye demagoji yapıyorsun!.. Allahaşkına söyle... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bir dakika efendim!.. (CHP sıralarından "Yok mu?.." sesleri, 

gürültüler) 
Efendim, bir dakika!... Bir dakika!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yok mu?.. Söyle!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Efendim, bir dakika!.. Bir dakika!.. 
Şimdi, bu haklar nasıl olur... 
Sayın Başkan, bu müdahaleleri, süremize dahil etmiyorsunuz, değil mi? 
BAŞKAN - Evet... Efendim, müsaade buyurun, sürenizi durdurdum; bir dakika Sayın Kazan. 
Sayın milletvekilleri, önümüzde çok uzun çalışma saati var. Rica ediyorum; bir grubun sayın 

sözcüsü görüşlerini ifade ediyor; katılırsınız, katılmazsınız; ama, müdahale etme hakkı yok hiç 
kimsenin. 

Buyurun Sayın Kazan. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Saygı duyarız... Müdahale olarak kabul etmeyin Sayın Baş

kan. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Hikâye anlatıyor Sayın Başkan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Hikâye devri geçti... Gerçekleri,konuşma devri başladı; onun 

için, lütfen dinleyin. 
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Şu okuyacağım metin, İspanya Kralının, İspanya'daki Müslümanların din ve vicdan hürriyeti 

konusunda çıkardığı fermanın özetidir; lütfen dinleyin. 

Bu fermanda "37 nci madde.- İşlamî heyetlerin üyeleri, dilerlerse cuma günleri, yani cemaat
le mecburî kılınması gereken namaz günü işi bırakmayı isteyebilirler. Saat olarak 13.30'dan cuma 
günü 16.30'a kadar aynı şekilde izin isteyebilirler. Aynı şekilde oruç ayı (ramazan) günlerinde de, 
güneşin batışından bir saat evvel işi bırakabilirler..." deniliyor. İşte, din ve vicdan hürriyeti budur. 

Devam ediyor... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Yok mu Türkiye'de; var işte... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Siz karşı çıkıyorsunuz, bir kanun teklifi geldi, karşı çıkıyor

sunuz yahu; nasıl böyle yaparsınız!.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Mercümek'in evrakına benziyor. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Millet, bunları dinliyor. Konya'da, izinsiz cuma namazına git
ti diye iki öğretmen hakkında yer değiştirme cezası verip, disiplin takibatına geçtiniz. Daha geçti
ğimiz hafta içerisinde olan işler bunlar. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yok öyle bir şey. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Buraya çıkıyorsunuz... Millete, "demokratikleşme, insan hak
lan" diyorsunuz; ondan sonra, yüzde 98'i Müslüman olan bu millete, perde arkasından her türlü zul
mü yapıyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Mercümek'in evrakına benziyor. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bakın, İspanya Kralı yazıyor bunu, lütfen dinleyin: "Bayram 

ve kutlama günlerinin, aşağıda ifade edilen ve dinî sıfatı haiz olan, İslam şeriatına uyan -o, şeriatı 
sizlerden daha iyi biliyor- bayram ve kutlama günleriyle değiştirilmesi mümkündür. Bu durumda, 
aylığın ödendiği bayram ve kutlamalar için, sonradan, tekrar işin iadesi gerekmez" diyor. Ayrıca, 
Müslümanlara; hicret günü -Muharrem ayının birinci günü- aşure günü -Muharremin onuncu gü
nü- Peygamberimizin doğum günü, Peygamberimizin miraca çıktığı gün, Ramazan ve Kurban Bay
ramlarında izin veriyor resmen. (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Evrak gerçek mi Sayın Kazan; gerçek mi o evrak?.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bunlar yetmiyor, şu Anayasanın 24 üncü maddesinin son fık

rasındaki yasaklamaya benzer bir yasaklama, Meclis Başkanlığına, Refah Partisi olarak sunduğu
muz bu kitabın içinde de yer aldı, şurada da yer alıyor. Bütün dünya ülkelerinde din ve vicdan öz
gürlüğü konusunda, acaba, böyle bir tane yasak gösterebilir misiniz?.. Ondan sonra çıkıyoruz "yüz
de 98'i Müslüman" diyoruz. 

Değerli arkadaşlar, biz, Lozan'ı imzalayanlarla uzlaşabiliyoruz; biz, İspanya Kralının şu fer-
manmdaki ifadelerle uzlaşabiliyoruz; biz, Batı anayasal ân ndaki din ve vicdan özgürlüğü konusun
daki hükümlerle uzlaşabiliyoruz; ama ne var ki, biz, bu memlekette, bu Parlamentoda, Cumhuriyet 
Halk Partisinin peşine takılıp giden Anavatan Partisiyle ve Doğru Yol Partisiyle uzlaşamıyoruz; 
bütün bunlarla uzlaşıyoruz; ama, burada uzlaşamıyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Demek ki, biz doğruyuz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, onun için bendeniz diyorum ki; gelin, bu 

çerçeve içine 24 üncü maddeyi de dahil edin;,gelin, bu ülkede yaşayan insanlara, Lozan Antlaşma
sıyla azınlıklara tanınan haklar kadar haklar tanıyın. Tanıyın ki; üniversitelerde başörtüsü yüzün
den eziyet gören kızlarımızın, başörtüsü veya sakalı nedeniyle baroların aldığı kararla mahkeme
lere sokulmayan avukatlarımızın, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odalar Birliğinin talimatı 

- 3 8 0 -



T.B.M.M. B:123 14; 6.1995 0 : 2 
sebebiyle, sakalı var diye kedisine belge verilmeyen mühendislerimizin, sivil ve askerî kurumlar
da sicilleri bozulur, görevine son verilir korkusuyla rahat ibadet edemeyen subaylarımızın, kamu 
görevlilerimizin, başı örtülü diye hastanede bakılmayan, çocuğu tedavi edilmeyenlerin haklarını 
koruyalım ve hatta bir hastaya kan vermek için gittiğinde "başın örtülü olduğundan senin kanını 
alıp bu hastaya veremem" diyen profesörlere ders vermek için, lütfen, hep birlikte, artık, bu zulme 
son verelim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Hastayı bari katma Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın Başkanım, 10 Haziran 1995'te TGRT'nin haber bülte

ninde, türbanlı iki hanımın kanını hastaya vermeyen profesör doktordan bahsediliyor. Bu haber 
üzerine Sağlık Bakanı konuyu incelesin, gereken tahkikatı yapsın; bu olayın aslı var mı, yok mu, 
lütfen gelip burada açıklasın; ama, bu zulümler... 

HİLMÎ YÜKSELEN (Kırşehir) - Erkek hastayı muayene etmeyen... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - İşte, şunu anlatmaya çalışıyorum; bu ülkede bu zulümler ya

pılıyorsa, bunun yapılmasının sebebi, işte, hep bu 24 üncü maddenin son fıkrasıdır. 
Bakınız, burada, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliğinin 13.2.1995 tarih, 128 sa

yılı yazısında "oda kimlik belgelerindeki fotoğraflar, şon 6 ay içerisinde ve sakalsız olacaktır" de
niliyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Vay faşist odalar vay!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Peki, Kültür Bakanlığı Müsteşarı Emre Kongar, buraya sakal

lı geldi, oturdu; Emre Kongar'a bu müsamahayı gösteriyorsunuz da, bu ülkenin sade vatandaşına 
niye göstermiyorsunuz?! (RP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Müslüman sakalı da, onun için... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bu da, bir başkası; Türkiye Barolar Birliğinin: "Bayan avu

katların başlan açık olarak görev yapmaları gerekir; başları kapalı ve türbanlı olarak, erkek avukat
ların da saç ve sakal uzatmış olarak görev yapmasına engel olunacak..." Nerede; mahkemelerde, ic
ra dairelerinde; hatta, tapu dairelerinde... 

Şimdi, bu ülkede, Barolar Birliğinin almış olduğu bu kararı, Adalet Bakanı, bir genelgeyle bü
tün mahkemelere gönderebiliyor. Mahkemelerin düzeninden sorumlu olan bakan, Adalet Bakanı
dır, Barolar Birliği değildir; ama, bu ülkede, bir Barolar Birliği var ki, kendi başına buyruk; mey
danı boş bulmuş, bu zihniyet arkasında ne yapıyor; inanan insana mütemadiyen zulüm yapıyor. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sonlan geldi... 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Sizden başka inanan yok mu Sayın Kazan. 
İBRAHİM GÜRSÖY (İstanbul) - Bu evraklar doğru mu... Mercümek'in işine benzemesin!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Değerli Başkan, muhterem milletvekilleri; bazı müspetlerine 

rağmen, din ve vicdan özgürlüğüne hayır diyen bir anlayışa figüran olmamak ve milleti aldatmayı 
asla kabul edemeyeceğimiz için, Refah Partisi olarak, bu anayasa değişikliğine ret oyu vereceğiz. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Seçimlerden önce "asgarî ücretliyi vergiden muaf tutacağız" dedik. Asgarî ücretliyi vergiden 
muaf tutacak, vergi sistemini düzene sokacak bir anayasa değişikliğine gitmek varken, milletin bü
tün bu ıstırabına kulak tıkayıp, milletvekillerinin maaşını düşünen bu anayasa değişikliğine ret oyu 
vereceğiz (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, memur işçi, Bağ-Kur emeklileri, İstiklal Savaşı gazileri inim inim inlerken, onlar dü
şünülmezken, milletvekili emeklilerinin özlük haklarını düşünenlerin anayasalarına ret oyu verece
ğiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Alma o zaman emekli maaşını; niye alıyorsun o zaman 

emekli maaşı? 

ŞEVKİET KAZAN (Devamla) - 450 kişilik Parlamentoda sıralar bomboş dururken, milletve
kili sayısını 600'e çıkarmayı düşleyenlerin anayasalarına ret oyu vereceğiz. (RP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) • 

Kamu çalışanları için ILO sözleşmelerini kabul edip, Batı'ya göz kırpan; ama, anayasa deği
şikliğinde, kamu çalışanlarına sendikal hakları tam olarak tanımayan bu anayasa değişikliğine, bu 
çifte standarda ret oyu vereceğiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yardımcı ol,.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Seçme yaşına" 18" diyerek kesin bir çizgi getirirken; seçilme 
yaşını önce "25" dediği halde, 25'te tutamayıp "25'ten aşağı olmamak üzere" ibaresiyle Anayasa
ya dahi açıkça yerleştirenieyen bir metne, yani bu anayasaya hayır oyu vereceğiz. 

Millete huzur ve saadet getirmeyi değil, sadece, curcunayı artırmayı hedef alan bu anayasaya 
ret oyu vereceğiz. Şu veya bu sebeple, şu anda Doğru Yol Partili veya Anavatan Partili, hatta dine 
saygılı Cumhuriyet Halk Partili vatandaşların düşüncelerinin de bizimle ortak olacağına inandığı
mız için, bu anayasa tadiline ret oyu vereceğiz. (RP sıralarından alkışlar) 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Hepsi saygılı, hepsi... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Hepsi saygılı... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bu Anayasa, ne Doğru Yol Partisi ne Anavatan Partisi Gru
bunun değil, hangi merkezden emir aldığı bizce malum olan bir akıldanenin anayasası olduğu için 
ret oyu vereceğiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İşte, mücadelemizin özü, bu, anayasa 
tadiline karşı oluşumuzun temel sebepleri bunlardır. : 

Refah Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kazan, teşekkür ediyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Sayın Tansu Çiller; buyurun. (DYP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

Sayın Çiller, sizin de 29 dakika konuşma imkânınız var; buyurun. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, bugün, Anayasa değişikliklerini içeren kanun teklifini görüşmeye başlamıştır. 

Bu değişiklikler, 1945 yılında çok partili demokratik hayata geçtiğimizden bu yana, ilk defa, 
sırf, sivil siyasetçi zümrenin, tek başına yapmaya giriştiği bir Anayasa reformudur. Tek başına bu 
olgu bile, memleketimizin -eksiklerimiz ne olursa olsun- demokrasi alanında ne kadar büyük bir 
aşama kaydettiğini göstermeye yeter. 

Bugün, huzurunuzda bulunan anayasa değişiklikleri, Anayasa konusunda mevcut bütün mese
lelerimizi çözecek değildir. 1982 Anayasasının eleştiriye uğramakta olan başka hükümleri de var
dır. Bu hükümlerin bir kısmıtemel hak ve hürriyetlerle ilgilidir; bir diğer kısmı da yasama, yürüt
me ve yargı organlarının hızlı, tutarlı ve verimli bir biçimde çalışmasını önleyen ve daha çok yön
temlerin iyileştirilmesi bağlamında ele alınması gereken hususlara ilişkindir; fakat, bunların ötesin
de, genel anayasal sistemimiz de tartışma konusudur. 

Demek oluyor ki, bugün başladığımız anayasal değişme süreci, huzurunuzdaki bu değişiklik 
önerilerinden ibaret değildir. Kendi ihtiyaçlarımızı daha iyi hissettikçe, kamuoyundaki tartışmalar 
daha açık ve seçik yönlere doğru geliştikçe, Anayasada reform yapma süreci devam edecektir. Bu 
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süreç, anlamlı bir süreçtir; kaynağını Türk halkının, Türkiye Cumhuriyetinin değişmez nitelik ve 
ilkelerinin çerçevelediği, arzu ve iradesinde bulunan, devamlı bir süreçtir. Bu süreç, aynı zamanda, 
ister istemez, bir uzlaşma çabasıdır. Uzlaşma, hele anayasada reform yapmak söz konusuysa, sivil 
rejimlerin kaçınılmaz kaderidir. Uzlaşma, uzlaşan tarafların, hiçbirini tam olarak hoşnut kılmaz; 
herkes, uzlaşmanın eksik olduğunda, yetersiz kaldığında müttefiktir; ama, her birinin bakış açıları 
farklıdır; her biri, eksikliği, kendi siyaset felsefesinin ışığında teşhis eder. işte, uzlaşma, bunun için 
zordur; ama, anayasasını sivil yollardan değiştirmek isteyen demokratik toplumlarda, uzlaşmadan 
başka çare de bulunmaz. , . 

Uzlaşmaya çalışan tarafların her biri, yekdiğerine, eğer kendi görüşlerini olduğu gibi benim
setmek istiyorsa, uzlaşma gerçekleşemez; önemli olan, taraflardan her birinin, uzlaşma sürecinin 
eriştiği noktayı, kendi varmak istediği amaç bağlamında, ilerleme oluşturuyor sayabilmesidir. Uz
laşma, ancak bu suretle gerçekleşir; kimse için ideal sayılmayacak bir çözümle gerçekleşir; ama, 
bu göreceli gerçekleşme, tarafların her birinde, ilerisi için mevcut ümitleri yok etmemelidir; çün
kü, uzlaşma çabası, tükenmeyen bir süreç olarak, ancak bu anlayışla devam edecektir. 

Bir büyük filozof, insanoğlunun, hiçbir zaman, tam ve kesin gerçeğe erişemeyeceğini; insa
noğlunun gerçek yolundaki ilerleyişini, onu hiçbir zaman mutlak hakikate ulaştıramayacağını söy
lerken, bütün semavî dinlerin, tanrıyı, mutlak gerçeği ortaya koyan tek mükemmel varlık olarak gö
ren öğretisiyle birleşiyordu. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi de, şu anda varacağı sonuçların değeri göreceli kalacak bir fa
aliyet içindedir; ama, ben şuna inanıyorum ki, huzurunuzdaki anayasa değişiklikleri, eleştiri ve be
ğenide, birbirimizden ne kadar aynlırsak ayrılalım, yine de hcrbirimiz açısından önemli, hem de 
çok önemli bir ilerlemedir. 

Geliniz, varılan aşamayı kimimiz yetersiz, kimimiz yeterli, kimimiz de fazla cüretli bulsak bi
le, hep birlikte bu ileri noktada buluşalım. Bu suretle, anayasal alanda ilerlememizi, belki yavaş ya
vaş ve adım adım, ama, toplumumuzu, ani ve toptan değişikliklerin çalkantılarına atmaksızın, sağ
lamış olacağız ve böylece, milletçe büyük bir başarı kazanmış olacağız. Bu suretle, Türk toplumu
nun ilk defa, devrimle değil, evrimle de ilerleyebileceğini hem kendimize hem dünyaya kanıtlamış 
olacağız.(DYP sıralarından alkışlar) Bunu başarabilirsek, günümüzün pek çok ileri demokrasisi
nin de önüne geçmiş olacağımızı belirtmek isterim. 

Bakınız, Alman Anayasası, bir cihan savaşında uğranılmış bir feci yenilginin sonucudur; Ja
pon ve İtalyan Anayasaları için de durum böyledir. Fransa, siyasî hayatına istikrar kazandırmış olan 
1958 Anayasasını, sadece sivil yollardan gerçekleştirebilmiş değildir. Anayasal düzenini evrim yo
luyla kurabilen ülkeler sadece İngiltere, Amerika ve İskandinav ülkeleridir. 

Eğer, huzurunuzdaki bu değişiklik paketini hayata geçirebilirsek, Türk Milleti, yeryüzünün 
bazı en önemli demokrasilerinin bile başaramamış oldukları bir çabadan zaferle çıkmış olacaktır. 
(DYP sıralarından, "Bravo"sesleri, alkışlar) 

Bize, dış dünyadan, demokrasi ve insan haklan bahsinde eleştiriler yapılıyor; ama, Türkiye bu 
değişiklik paketini hayata geçirmeyi başarırsa -ileride düzeltmemiz gerekli eksiklik ve aksaklıkla
rımız da olursa olsun- artık, sivil toplum olma yolunda geri dönülmez bir adım atılmış olacaktır. 
Bu başarıyı kazanabilirsek, sadece kendi kendimize güvenimiz payansız ölçüde artmayacak, dış 
dünyada da, Türk Milletinin kendi hür demokrasisini kendi elleriyle geliş irme ehliyetine sahip ol
duğu inancını yaratmış olacaktır. 

Bu başarı, sadece Doğru Yol Partisinin olmayacaktır; bu başarı, Doğru Yol Partisinin olduğu ka
dar, Anayasa reformu yolunda her biri çok olumlu katkılarda bulunmuş olan Anavatan Partisinin de, 
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Cumhuriyet Halk Partisinin de, Milliyetçi Hareket Partisinin de, Demokratik Sol Partinin de, Bü
yük Birlik Partisinin de, Millet Partisinin de ve hatta şu anda toptan ret taktiğini benimser görünen; 
ama, alt komisyonda ve komisyonda çok faydalı katkılarda bulunmuş olan Refah Partisinin de ola
caktır; hepimizin olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başbakan Tansu Çiller, bizim oyumuz ret ola
caktır. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Kısacası, Türk Milletinin olacaktır. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan* sayın milletvekilleri; Anayasa Komisyonu, çalışmaları sırasında, iyi ve doğru 
olanı yapmaya çalışmıştır; ama, iyi ve doğru olanın ne olduğunun takdiri, sonuçta, Yüce Heyetini
ze ait olacaktır. 

Siyaset, imkânları kullanma sanatıdır. Bu değişiklik teklifi, elbette, hukuk tekniğine ve temel 
hukuk kavramlarıma uygun olmak zorundaydı; ama, aynı zamanda, mümkün olduğu kadar geniş sa
yıda milletvekilinin müspet oyunu sağlamak kaçınılmaz bir hedef oluyordu. Bu değişiklik teklifi
nin tümü üzerinde, azamî sayıda milletvekilinin oyunu toplayabilecek çözümler, değişikliğin kap
sadığı çok sayıdaki konuda, hangi metinler üzerinde bulunabilirdi; Anayasa Komisyonu işte bunu 
araştırmıştır. Aynı şeyi, biz de kendi vicdanımızda araştırmak zorundayız; aksi halde, daha iyisini 
elde etmeye çalışırken, iyiden de yoksun kalmak tehlikesiyle karşılaşmamız kaçınılmaz olabilir. 
Önemli olanı Önemli olmayana, en önemli olanı önemli olana her birimiz, kendi açımızdan tercih < 
etmeye mecburuz. Bazı arkadaşlarımız, bu metinde, laikliğin kendilerine uygun gelen tarifini bul
mamış olmaktan şikâyetçi olabilirler. Bazı arkadaşlarımız ise, laikliğin tarifinde yenilik peşinde ol
maksızın, bu tarifin, Anayasanın belirli bir yerinde olmasının, bir başka yerinde olmasına kıyasla 
daha uygun olabileceğini düşünebilirler. Doğru Yol Partisi, cumhuriyetimizin, Atatürk'ten beri de
ğişmez nitelik ve ilkelerine sadık kalmak kaydıyla, bu arayışlara, elbette ters bakacak değildir. Bu 
konudaki arayışlar, bugün, sonuç vermemiştir; bu durum, ileride de sonuç vermeyeceği anlamına 
gelmez. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Size güvenmiyoruz. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Herhalde, Komisyon raporunu bu açılardan eleş
tirenlerin, bu arayışlarının devamının mümkün oluşunun yanı sıra, önümüzdeki metnin, çeşitli 
alanlarda ve genelde, hürriyetleri genişletici ve teminata alıcı vasfı üzerinde durmaları gerekir. Ba
zı arkadaşlarımız ise, birkısım sosyal hakların tanınmasında, kendi anlayışları yönünde yeterince 
ileri gidilmeyişinden memnun olmayabilirler; hoşnutsuzluklarını saygıyla karşılıyorum; ama, bu 
arkadaşlarımız, sosyal haklar bahsinde de, çoğulcu ve katılımcı bir sivil topluma doğru ilerlemek 
bahsinde de, bu raporda yer alan açılışların önemini, herhalde inkâr etmeyeceklerdir. Onlar, kendi
lerini, bu Mecliste temsil edilen diğer siyasî güçlerden, bazı konularda, daha ilerici saymakta ser
besttirler. Onlardan ricam, kendilerine kıyasla geride saydıkları siyasî güçlerin, kişi hürriyetleri ve 
sosyal haklar alanlarında, bu raporda yer alan çözümleri benimsemekle, büyük bir aşama gerçek
leştirdiklerini teslim etmeleridir. Kendilerine göre, başkalarından ileride olan siyasetçiler, aynı öl
çüde ileride saymadıkları başka siyasetçilerin, şimdi benimsedikleri şu uzlaşmayla, kendilerine, es
kisinden çok daha fazla yakınlaştıklarını görmezlikten gelemezler, gelmemelidirler; aksi halde, hiç
bir sonuca ulaşamayız. Yüce Meclis, en iyinin, iyinin düşmanı olduğu gerçeğini unutmamalı ve her 
birimiz, kendi ülkülerimiz peşinde koşarken, hep birlikte hiçbir hedefe varamamak yerine, yine, 
hep birlikte varabileceğimiz yere ulaşmayı amaçlamalıdır. (DYP sıralarından alkışlar) Hep birlik
te, bir yere varmayı başaramazsak, bilelim ki, bu sürecin yeniden canlandırılması çok zor olacak
tır; ama, bir kez, hep birlikte bir yere ulaşmayı başarırsak, bu süreç devam edecektir. 

- 3 8 4 -



T.B.M.M. B:123 14 .6 .1995 0 : 2 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir noktaya daha değinmek istiyprum: Yurtiçinde ve dı

şında, herkes, şunu çok iyi bilmelidir ki, bu anayasa reformu çabamız başarıya ulaşırsa, bunu, Türk 
Milletinden başka hiç kimse kendi başarı hanesine yazmaya kalkışmamalıdır. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Herkes bilsin ki, Türk Devleti, Türk Meclisi, dış baskı altında adım atmaz; 
ama, Türk Devleti, Türk Meclisi, elbette, insan hakları ve demokrasiyle ilgili olarak, kendi egemen 
iradesiyle imzaladığı ve onayladığı, kendisini milletlerarası hukuk planında bağlayan hukuk kav
ramları, ölçütleri ve ilkelerini inkâr etmemeyi, yine, kendi egemen iradesinden doğan bir görev bi
lir. . . • • " ; • 

Türkiye, bu milletlerarası hukuk belgelerini, kendi yararına olduğu için benimsemiştir. Kim
se, bu belgeleri Türk Devletine, zorla benimsetmiş değildir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları sözleş
mesini, kendi mefkûresiyle ayniyet halinde olduğu için benimsemiştir. Elbette, bu sözleşmenin yo
rumu da, Türk Devletinin egemen takdiriyle olacaktır; işte, şimdi, Yüce Meclis bunu yapıyor. Bu 
kavramlar, bu ölçütler, bu ilkeler, bilelim ki, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı, kutsal, değişmez 
değerlere aykırı değildir; aykırıymış gibi yorumlanamaz. Ne var ki, bir sözleşmeyi kendi yararına 
görüp, onunla, kendi serbest iradesiyle bağlanmış olan bir devlet, elbette o kavramları, o ölçütleri, 
o ilkeleri kendisine ait değilmiş sayamaz. 

Egemenliğimiz uygarlığımızdır. Haydi Türkiye! diyorum. 

Saygılarımla. (Bakanlar Kurulu ve DYP sıralarından ayakta alkışlar.) 

BAŞKAN - Sayın Çiller, teşekkür ediyorum.' 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ecevit; buyurun efendim. (DSP sıralarından ayakta akış
lar) 

Sayın Ecevit, süreniz 15 dakikadır; ihtiyacınız olursa, lütfen işaret buyurun, süreyi uzatalım. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi içten saygılarla selamlıyo
rum. 

Türk toplumu, artık, bir askeri yönetim döneminde, kendisine dayatılmış olan Anayasaya sığ
mıyor. Yürürlükteki Anayasanın, haklar ve özgürlükler bakımından, özelllikle de katılımcı demok
rasi açısından, çok ciddî eksiklikleri vardır. Bu eksiklikleri giderme) yönünde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, verimli bir çalışma yapmasını diliyorum ve bu çalışmalara katkıda bulunmuş olan, 
Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanına, Anayasa Komisyonunun sayın üyelerine, bütün partilere ve 
milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. 

Anayasa Komisyonundan Genel Kurula gelen değişiklik önerileri metninde, bizim de onayla
dığımız ve desteklediğimiz unsurlar, hükümler bulunmakla birlikte, getirilen değişiklik önerilerini 
bazı bakımlardan, özellikle de katılımcı demokrasi açısından yeterli bulmuyoruz. Üstelik, Araya-
sa Komisyonundan gelen metin, bizim görüşümüze göre, gereksiz ve sakıncalrbazı öneriler de 
içermektedir. Yani, metinde, Demokratik Sol Partinin görüşlerine göre, hem ciddî bazı eksiklikler 
bulunmakta hem de bazı fazlalıklar, bazı gereksiz öneriler yer almaktadır. 

Demokratik Sol Partinin, bu eksiklikler ve bu fazlalıklarla ilgili düşünce ve önerilerini, bir ko
nuk konuşmacı olarak, Sayın Anayasa Komisyonu Başkanının ye üyelerinin müsamahasıyla, Ko
misyona iki kez sundum; fakat, maalesef, bir sonuç alamadım. Bu eksiklikleri ve fazlalıkları, Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunun gidereceğini umuyorum ve bu konuda da, Anayasa Komisyo
nunun anlayış göstermesini diliyorum. . ' ' ' ' " 
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Yürürlükteki Anayasının, katılımcı demokrasi açısından en sakıncalı hükümlerinden biri, üni

versite öğrencilerine parti üyeliğinin yasaklanmasıdır. Hiçbir demokratik ülkede, ben, böyle bir ya
sak bilmiyorum. Anayasa Komisyonu da, bu anlamsız ve dünyada eşi görülmedik yasağı ortadan 
kaldırmayı amaçlarmış gibi görünen bir metin hazırlamıştır. Bu metinle, üniversite öğrencilerinin 
partilere üyeliğinin yasaklanması ortadan kaldırılıyor; ancak, deniliyor ki: "Yükseköğretim öğren
cilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar kanunla düzenlenir." Ya
ni, gençliğe, ancak, sınırlı parti üyeliği layık görülüyor. Oysa, özellikle çağımızda, insanlar, ileti
şim teknolojisindeki ve eğitimdeki yaygınlaşmanın sonucu olarak çok erken yaşta bilinçlenmekte 
ve erginleşmektedirler. Öte yandan, siyaset, daha gençlik yaşlarından, hatta, çocukluk yaşlarından 
başlayarak ve yaparak öğrenilen bir sanattır. Eğer, biz, gençleri, siyasette etkisiz durumda bırakır
sak veya partilerin ikinci sınıf, sınırlı üyeleri durumunda bırakırsak, gençliğin demokrasiye katkı
sını yeterince sağlayamamış oluruz. 

Özellikle Türkiye gibi, nüfusu büyük çoğunluğuyla genç olan bir ülkede böyle bir yola gitmek 
çok sakıncalıdır. Türkiye'de, nüfusun yüzde 70'e yakını 30 yaşın altında olduğu halde, 30 yaşını 
doldurmamış bir vatandaşımız milletvekili seçilememektedir. Oysa, bildiğim kadar, bütün demok
ratik ülkelerde milletvekili seçilebilme yaşı bunun çok altındadır. Türkiye'de de, son yıllarda, bü
tün partiler, milletvekili seçilebilme yaşını 25'e indirmekte anlaşmışlar, birleşmişlerdi veya birleş
miş gibi görünüyorlardı; ama, Anayasa Komisyonu bu konuda da çok çekingen davranmış; ancak, 
"milletvekili seçilebilme yaşı 25'in altına indirilemez" demiş; fakat, üst sınırı boş bırakmıştır; yani, 
şimdilik, 30 yaşın altında milletvekili olunamayacağı hükmünü Anayasada korumak istemiştir. Bu 
iki unsur bir arada göz önünde tutulursa ve anayasa,değişikliği Meclisten bu şekilde geçerse, ka
muoyunda ve gençlikte, yetişkin politikacıların gençlerle aynı kulvarda yarışı göze alamadıkları gi
bi bir izlenim uyanır kaygısını taşıyorum. 

Oysa, gençliğin siyasete etkin ve yaygın katılımı, siyasal yaşamımıza, demokrasimize dina
mizm getirecektir. Genç yaştaki insanlar, henüz çıkar bağımlısı olmamış insanlardır; onların siya
sette daha etkin duruma gelebilmeleri, Büyük Millet Meclisine girebilmeleri ve burada görev ya
pabilmeleri, temiz toplum arayışı içine girilen bir ortamda, topluma daha çok güvence verecektir. 

Öte yandan, üniversite gençlerinin parti üyesi olabilme yasağı sınırlı olarak da olsa kaldırılır
ken, yükseköğretim üyelerine, üniversite hocalarına parti üyeleği hiç tanınmıyor. Oysa, 12 Mart 
1971 askerî müdahale döneminde yapılan anayasa değişikliklerine gelinceye kadar, üniversite öğ
retim üyeleri, hiç değilse, partilerin merkez organlarında görev alabiliyorlardı; bundan, hiçbir sa
kınca ortaya çıkmamıştı; tam tersine, partilerde görev yapan üniversite öğretim üyeleri, derslerin
de, üniversitelerinde tarafsız davranmaya özellikle özen gösteriyorlardı; hiçbiri hakkında en küçük 
bir şikâyet gelmemişti. Ona rağmen, 12 Mart 1971 askerî müdahale döneminde üniversite öğretim 
üyelerine bu yasak getirilmiştir; şimdi de, Anayasa Komisyonu, bu yasağın devamını istemektedir. 
Oysa, çağımızda siyaset yaparken, bilimin, uzmanlığın değeri gitgide artmaktadır. Uzmanlığın po
litikada önemi artmakta; fakat, aynı zamanda, her alanda uzman olabilmek de olanaksız duruma 
gelmektedir. Bu açık, ancak, üniversite öğretim üyelerinin, akademisyenlerin, partilere, hiç değil
se belirli bir düzeyde katılabilmelerini sağlamakla mümkün olabilir. 

Öte yandan, Sayın Profesör Soysal'ın da belirttiği gibi, üniversite öğrencilerine sınırlı da olsa 
parti üyeliği hakkı tanınırken, onların hocalarından bu hakkı esirgemek büsbütün garip olmaktadır. 

Eğer bu konularda, Anayasa Komisyonundan gelen metin, daha demokratik hale getirilmeden 
kabul edilecek olursa, dediğim gibi, sanki, yetişkin politikacılar gençlikten de, bilimden de korku-
yorlarmış gibi bir izlenim uyanabilir. Genel Kurulumuzun böyle bir duruma olanak vermeyeceği
ne inanmak istiyorum. 
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Bilindiği gibi, kamu görevlilerine yaptırımlı sendikal haklar tanınmadığı için, Türkiye'de, 

özellikle kamu görevlileri arasında giderek artan bir huzursuzluk dönemine girilmiştir ve ücretli
lerle maaşlılar arasında gelir farkları bir uçuruma dönüşmüştür. Umuyordum ki, Demokratik Sol 
Parti olarak umuyorduk ki, anayasa değişikliği yapılırken, bu eksiklik de giderilecektir; kamu gö
revlilerine de, bir ölçüde olsun, kendi çalışma koşullarını, kendi gelir düzeylerini belirleme hakkı 
tanınacaktır; böyle ummakta da haklıydık; çünkü, kamuoyu önünde, bütün partiler, sanki kamu gö
revlilerine de, işçi haklarına benzer haklar tanınmasını kabul etmiş gibi görünüyorlardı. Bu izleni
min de yanıltıcı olmayacağını umarım. < 

Anayasa Komisyonundan gelen metinde ne deniliyor; kamu görevlilerinin sendikaları veya üst 
kuruluşları, idareyle, oturacaklar, toplugörüşme yapacaklar, bu görüşmenin sonuçları bir tutanağa 
bağlanacak; ama, o tutanak, idareyi de, Büyük Millet Meclisini de bağlamayacak. Bu, kamu görev
lileriyle alay etmek demektir. Eğer şu dönemde kamu görevlilerine, açıkça, yaptırımlı, etkin sendi
kal güç tanınmak istenmiyorsa, hiç değilse, bundan sonraki Büyük Millet Meclisleri bağlanmama-
lıdır. Onun için, yüksek huzurunuza şöyle bir öneri getiriyoruz; diyoruz ki: "Kamu görevlilerine 
ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek ve çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla tanınacak 
haklar ve kamu görevlileri sendikalarının bu haklarla ilgili işlev ve yetkileri kanunla belirlenir." Bi
zim dileğimiz, hiç değilse kanunla ileride belirleme olanağı kapatılmasın. Genel Kuruldan bunu ri
ca ediyoruz. (DSP ve CHP sıralarından "Doğru" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasası, özellikle işçi haklarına çok ağır kısıntılar getiriyordu. 
Şükranla gözlemliyoruz ki, Anayasa Komisyonu bu sınırlamaları büyük ölçüde kaldırmaktadır; an
cak, bir büyük eksiklik vardır. 12 Eylül 1980 öncesi döneminde, daha 1963 'te yürürlüğe giren, top
lusözleşme, grev haklan bağlamında, işçilere hak grevi olanağı da tanınıyordu. Hak grevi nedir; 
eğer işçilerin yasayla veya toplusözleşmeyle sağlanmış olan hakları çiğnenirse, işçiler grev yapa
biliyordu ve bundan dolayı hiçbir sakınca görülmemişti; bu hak, hiç suiistimal edilmemişti, kötü
ye kullanılmamıştı; fakat, 12 Eylül 1980'den sonra bu hak kaldırıldı. O zaman ne oluyor; işçiler, 
yasal hakları çiğnendiği vakit mahkemeye başvurmak zorunda kalıyorlar, mahkemelerden de, ge
nellikle, ancak aylar sonra sonuç alınabiliyor. Onun için, bu anayasa değişiklikleri kapsamına, hak 
grevinin de, yeniden alınmasını diliyoruz. 

Yürürlükteki Anayasada, yine, hiçbir demokratik ülkede eşi görülmedik, hatta tasavvur bile 
edilemeyecek bir kısıtlama var, kısıntı vardır. Buna göre, sendikaların ve meslek odalarının yöne
ticileri, denetçileri ve avukatları, aynı zamanda milletvekili olamamaktadırlar. Hatta, bir sendika 
veya meslek kuruluşu, bir şirkette veya kooperatifte ortak ise, o kooperatifin veya şirketin yöneti
cileri, denetçileri, avukatları da aynı zamanda milletvekili olamıyorlar. Bir şirketin veya holdingin 
yöneticileri, denetçileri, avukatları, milletvekili olabiliyor aynı zamanda; ama, örgütlü toplum ke
simlerine, bu, yasaklanıyor, yürürlükteki Anayasayla. Bu yasağın da, biz, kaldırılmasını temenni 
ediyorduk; (DSP, CHP sıralarından alkışlar) fakat, maalesef, Anayasa Komisyonundan gelen me
tinde aynen muhafaza ediliyor. 

Yine, demokrasiye çok ters düşen bir hüküm 1982 Anayasasında, taksirli suçlar dışında, bir yıl 
veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olan kimseler ömür boyu milletvekili seçilemiyorlar. 
Eğer, böyle bir hüküm, demokrasiye yeni kavuşan Güney Afrika Cumhuriyetinde olsa idi, Mande-
la, bırakınız cumhurbaşkanı olmak, milletvekili bile olamayacaktı. Eğer, 12 Eylül döneminde, as
kerî yönetim dönemindeki mücadelem dolayısıyla aldığım cezalara bir iki ay daha eklenseydi, ben 
de, bugün, huzurunuzda bir milletvekili olarak konuşabilme olanağından yoksun kalacaktım. Ma
alesef, bu hüküm de, çok küçük bir değişiklikle aynen alıkonuluyor; küçük değişiklik "affa uğrasa-
lar bile" deniliyor, yürürlükteki Anayasada, sadece, bu kaldırılmış. Bu hükmün tamamıyla kaldırıl
masını diliyorum. 
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Yine, 1982 Anayasasının çok garip bir hükmü, milletvekilinin istifa hakkının tanınmaması. 

Bir milletvekili istifa ediyor; ama, istifası, ancak, Genel Kurulda da onaylanırsa yürürlüğe giriyor. 
Bu garip hüküm de, nedense, Komisyondan gelen metinde aynen yer almış. 

Bunlar, bizim, Demokratik Sol Parti olarak, önümüze gelen metinde gördüğümüz eksikliklere 
bazı belirgin örnekler. 

Şimdi de, fazlalıklara ilişkin birkaç örnek vermek isterim. Bunlardan birisi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye sayısının 450'den 600'e çıkarılması. Bunun nasıl bir gereksinmeden mülhem ol
duğunu anlayabilmiş değilim; fakat, eğer, milletvekili sayısı, Büyük Millet Meclisi üyeleri sayısı 
ille, 450'den 600'e çıkarılacaksa, bu vesileyle, Cumhuriyet Senatosunu yeniden kurmak ve 150 ek 
üyeyi senatör olma olanağına kavuşturmak, bize göre, çok daha hayırlı olur. 

Bence, 12 Eylül askerî yönetim döneminin yaptığı büyük haksızlıklardan bir tanesi de, yasa
ma çalışmalarında gecikmelere neden oluyor gerekçesiyle Cumhuriyet Senatosunu kapatmaktı. 
Oysa, tam tersine, yasama çalışmalarını, Cumhuriyet Senatosu hem çabuklaştırıyordu hem de da
ha sağlıklı kılıyordu. Genellikle, bir yasa Meclisten çıktığı vakit, onun sakıncalarını, kamuoyu, ya
sa çıktıktan sonra fark ediyordu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - izin verir misiniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Tabiî; buyurun. • •"• 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - ...ve biz de hak verdiğimiz vakit, kamuoyundan gelen eleşti
rilere, Senatoya başvuruyorduk "biz şurada bir yanlışlık yapmışız, aman bunu düzeltin" diyorduk 
ve onbeş gün içinde düzeltiyorlardı. Senato kapanınca ne oldu; şimdi, eskisinden çok daha fazla sa
yıda yasa, ya Cumhurbaşkanı tarafından veto ediliyor veya Anayasa Mahkemesine götürülüyor. 
Eğer, ille, dediğim gibi, üye sayısı 600'e çıkarılacaksa, bunun Senato yeniden kurulmak yoluyla 
gerçekleşmesini tercih ederiz. 

Çok yadırgadığımız bir hüküm de Anayasada, milletvekillerine, eski milletvekilleriyle bakan
lara, o arada, milletvekili olmayan bakanlara, sınırı belirsiz bir tazminat hakkı tanınmış olmasıdır. 
izin verirseniz, deneyimli bir parlamenter olarak, daha 1950'lerin sonlarında görev yapmaya başla
mış bir parlamenter olarak, beni mazur görürseniz, Uyarıda bulunma gereğini duyuyorum. Böyle 
bir hükmün Anayasada yer alması ve uygulanmaya geçmesi sonucunda, Büyük Millet Meclisi, ka
muoyu önünde, sürekli, tartışma konusu olacaktır. Onun için, görev başındaki veya emekli millet
vekillerine nasıl bir özlük hakkı tanınacaksa, bu, Anayasada, sınırları kesin belirlenmiş olarak yer 
almalıdır; takdire bırakılmamalıdır. • 

Yine, biz, Anayasada, seçim sisteminin hem adaletli hem de yönetimde istikrar sağlayıcı ol
ması yolundaki ilkeye itiraz ediyoruz. Bizde, istikrar yanlış yerde aranıyor; hükümette aranıyor. 
Aslında, istikrarı devlette aramak gerekir; kamu yönetiminde aramak gerekir. Nitekim, en istikrar
lı gelişen ve demokrasileri en iyi işleyen ülkelerin birçoğunda, hemen hiç hükümet istikrarı yoktur. 
Mesela Danimarka'da, Finlandiya'da sürekli olarak üç, dört, beş partili hükümetler işbaşında olur; 
sık sık hükümet bunalımları olur; ama, bu bunalımları, toplum, duymaz bile; çünkü, düzen yerine 
oturmuştur. 

Bu eksiklikler ve fazlalıklarla ilgili değişiklik önerilerimizin olumlu karşılanmasını diliyorum. 
Sayın Başkandan, eğer mümkünse, sınırı fazla aşmadıysam, bana kaç dakika daha süre tanıya

bileceklerini rica etmek istiyorum... 
BAŞKAN - Efendim, zatı âlinize, birinci elde 15, ilavede 5 dakika daha verdim. Şu anda, 2 

dakika süreniz var. 
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BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bana, 3-4 dakika lütfederseniz, meramımı bitirebilirim... 
BAŞKAN - Tabiî efendim, buyurun. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla)-Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 

Şimdi, burada, yalnız Komisyondan gelen metinde yer alan değil, yer almayan bazı hükümler 
de tartışılıyor. O arada, Anayasanın 24 üncü maddesini, Refah Partisi adına Sayın Şevket Kazan 
gündeme getirdiler, bir ölçüde de Sayın Oltan Sungurlu değinmişlerdi. Bizim görüşümüze göre, 
Anayasanın 24 üncü maddesini veya -özellikle üzerinde durulan- 24 üncü maddenin son fıkrasını 
ve Türkiye'de uygulanan biçimiyle laikliği din düşmanlığı gibi göstermek çok büyük bir haksızlık
tır. Müslüman Türk Halkı, kendi dinini öğrenebilme, kendi Kutsal Kitabına erişebilme, kendi Kut
sal Kitabını edinip evinde baş köşeye yerleştirebilme hakkına ve olanağına, ancak, laik ve demok
ratik cumhuriyetle kavuşmuştur. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şeriatla yönetilen Osmanlı döneminde, matbaacılık geliştikten sonra bile Kur'an-ı Kerim'in ba
sılarak çoğaltılması yasaktı; İncil, Tevrat çoğaltılabiliyordu matbaalarda; ama, Kur'an-ı Kerim ço-
ğaltılamıyordu ve ancak varlıklı kimseler, el yazması Kur'an-ı Kerimleri alabiliyorlardı. 

Yine, şeriatçı Osmanlı döneminde; Tevrat ve İncil, hem de padişahın baş çevirmeni Âli Bey 
tarafından, 1666 yılında, halk Türkçesine çevrilmişti; ama, laik cumhuriyet kuruluncaya kadar, 
Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi, Türkiye topraklarında yasaktı... (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
Çünkü, Türkiye'yi din kurallarına göre idare ettiklerini iddia eden makamlar, yöneticiler, halkı, din 
bilgisinden yoksun tutmak istiyorlardı; öylelikle, icraatlarını, hep, din kılıfında toplamak, kabul et
tirebilmek, yutturabilmek istiyorlardı. 

Yine, şeriatla yönetilen Osmanlı döneminde, donanmamızın yelkenleri atlastan dokunabilir-' 
ken bile... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - ...köylerimizin çoğunda cami yoktu, ama laik cumhuriyet dö

neminde, camisiz köy hemen hemen kalmamıştır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Osmanlı döneminde, değerli ulema vardı; ama, köy ve mahalle camilerinden birçoğunda, ye
terince eğitim görmüş din görevlileri yoktu. Bu olanağa da, Türk Halkı, laik cumhuriyet dönemin
de kavuşmuştur. 

24 üncü madde neyi yasaklıyor; Sayın Kazan, burada, saçtan, sakaldan, türbandan söz etti, cu
ma namazından söz etti; ama, 24 üncü maddenin, bunların hiçbiriyle ilgisi yok. (DSP ve CHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 24 üncü maddenin son paragrafı, siyasal amaçlarla, dinin, din 
duygularının yahut dince kutsal sayılan şeylerin istismar edilmesini ve kötüye kullanılmasını ya
saklıyor. Buna karşı çıkmak ne demektir; dini, din duygularını ve dince kutsal sayılan şeyleri istis
mar etmek, kötüye kullanmak serbest olsun demektir. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlıyorum. Anayasa değişiklikleriyle rejim bunalımını aş
mamız bekleniyor. Eğer, Refah Partisinin burada ifade edilen istekleri gerçekleşirse, şimdikinden 
çok daha ağır bir rejim bunalımı ortaya çıkabilir; devletimiz ve ulusal birliğimiz temelinden sarsı
labilir; üstelik, din, bir siyasal istismar aracı haline getirilebilir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından ayakta alkışlar; CHP sıralarından 
alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-İşte, demokrat kafa böyle olur! 
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BAŞKAN - Sayın Ecevit, teşekkür ediyorum. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Kırca, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; evvela, Sayın Başkandan bir ricam var: Benden evvel konuşan 5 hatibin mütalaala
rına cevap vereceğim; belki, biraz daha fazla müsamahakâr olmayı hakkaniyetin gereği olarak gö
rebilirler. 

Evvela, bu meşhur 24 üncü maddenin son fıkrası meselesine temas etmek istiyorum. Anaya
sanın değiştirilmesine ilişkin kanun tekliflerinin incelenmesinde riayet edilmesi gerekli bir usul ku
ralı vardır. En az 150 imzalı bir teklif, inisiyatif almıştır ve hangi Anayasa hükümlerinin değiştiril
mesini düşündüğü hususunda bir direktif vermiştir. Bu teklifin kapsamı dışında kalan maddeler, 
Komisyon ve Genel Kurul tarafından ele alınamaz; ancak, eklenmesi istenen hükümler, zaten de
ğişiklik teklifinin içinde yer alan maddelerle ilgiliyse, o zaman durum değişir. Bunun gibi, elbette, 
Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul, değiştirilmesi söz konusu maddelerle irtibatlı diğer hüküm
leri de, tutarlılık açısından, değiştirebilme durumundadır. 

Şimdi, şunu açıkça belirtmek istiyorum: Anayasa Komisyonuna, hiçbir aşamada, hiç kimse ta
rafından, Anayasanın 24 üncü maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına dair bir önerge gelmemiş
tir; böyle bir önerge yoktur. Böyle bir önerge gelseydi ve kabul edilseydi, naçiz hukukî içtihadım 
odur ki, Anayasanın 24 üncü maddesinin son fıkrasının birinci kısmı; yani, devletin temel düzeni
nin kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağı hükmü kaldırılsaydı, Anayasa Mahkeme
si, diğer birçok anayasa mahkemelerinin yaptıği gibi, bunu, değişmez bir hükmün muhtevadan 
mahrum edilmesi olarak görecek ve iptal edecekti. 

Şimdi, gelen önerge bu değildir. Gelen önerge, Sayın Vehbi Dinçerler tarafından verilmiştir ve 
Anayasanın 24 üncü maddesinin son fıkrasının, biraz evvel zikrettiğim birinci kısmının, aynen 
"Başlangıç" kısmına, beşinci fıkradan sonra yeni bir fıkra olarak eklenmesini öngörüyordu. Bu de
ğişiklik, hiçbir hüküm değişikliği getirmiyordu. Nitekim, "Başlangıç" kısmının Komisyon metnin
deki beşinci fıkrası, ayrıca, zaten, dinin ve din duygularının siyasî amaçlarla suiistimal edilmesini 
yasaklamaktadrr. 

Sayın Dinçerler'in fikirlerini yanlış aksettirmiyorsam, görüşü şuydu: Sistematik açısından, 
Anayasanın 24 üncü maddesinin son fıkrasının birinci kısmında yer alması gereken hüküm silsile
si, hüküm dizisi, vicdan ve din hürriyetiyle ilgili değil, onun üzerinde, onu kapsayan, onu aşan la
iklik tarifiyle ilgilidir ve "Başlangıç" kısmında yer almalıdır. 

Bu görüş, Anayasa Komisyonu tarafından reddedilmiş değildir, sadece dikkate alınmamıştır; 
dikkate alınmayışının sebebi, bu konuda partilerarası en geniş bir mutabakatın Meclis Genel Kuru
lunda bulunması gibi pratik bir mülahaza olmuştur. 

Şunu da belirtmek istiyorum ki, Sayın Abdulkadir Ateş, partisi adına Anayasa Komisyonunda 
yaptığı konuşmada, ilerisi için, bu konuda pekala müzakereler yapılabileceğini -yanlış anlamadıy
sam-söylemiştir. 

işin çerçevesi bundan ibarettir; bunun dışında, ortada bir durum yoktur. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Son bolüm çıkıyor, fıkranın son bölümü kaldırılmış olu

yor.' 
TURİZM BAKANI İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Yok öyle bir şey. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Evet. 
Şimdi, 24 üncü maddenin son fıkrasının ikinci kısmı, suiistimalle ilgili kısmı, zaten "Başlan

gıç" kısmının beşinci paragrafında vardır; birinci kısmı -yani, laikliğin tarifi yok deniliyor; laikli
ğin tarifi var, laikliğin tarifi o işte- yani "devletin temci düzeninin din kurallarına kısmen de olsa 
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dayandırılamayacağı" cümlesi de yine başlangıç kısmına giriyordu. Başlangıç kısmı da, Anayasa 
metni kadar bağlayıcı olduğu için, hüküm itibariyle hiçbir değişiklik olmuyor, sistematik açıdan bir 
değişiklik oluyordu. Bunun da, hüküm olarak hiçbir değişikliği olmayacaktı. 

Bunu böylece belirttikten sonra, Anayasa Komisyonunun getirdiği metin üzerinde ileri sürü
len bazı mülahazaları ve eleştirileri cevaplandırmak istiyorum. 

Anayasanın, dernek hürriyetiyle ilgili 33 üncü maddesini tadil ederken. Sayın Soysal, Grubu 
adına, millî güvenlik ve kamu düzeni mülahazalarının, bu konuda faaliyetten men ve kapatma ka
rarları alınmasında esas tutulmasının bazı suiistimallere sebebiyet verebileceğinden şikâyet etti. 

Şimdi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesinin ikinci bendini tercüme ederek 
aynen okuyorum: "Bu hak, ancak kanunla öngörülmek şartıyla ve demokratik bir toplumda zarurî 
olduğu ölçüde -şimdi dikkat buyurmanızı rica ederim- millî güvenliğin, asayişin ve kamu düzeni
nin -devam ediyor ondan sonra- korunması mülahazasıyla tahdit edilebilir." Anayasa Komisyonu
nun yaptığı tek şey, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesinin ikinci bendinde yer 
alan kıstasları buraya koymaktan ibaret kalmıştır. . 

Sayın Soysal, önemli bir konuya temas etti. Orada bir yanlış anlamamız olduğunu sanıyorum. 
Askerî yönetim sırasında çıkarılmış kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler aleyhine, Anayasa 
Komisyonu metni, itiraz yolunu kapatmış değildir. İtiraz yolu, teklifte olduğu gibi açık tutulmuş
tur. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Dava açılırsa;.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Hayır... Kapalı tut

muş değildir; çünkü, bu dönem içinde çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden yürür
lükte bulunanların Anayasaya aykırılığı, genel hükümler uyarınca ileri sürülebilir; yani, hem iptal 
davası hem itiraz yoluyla ileri sürülebilir. Sadece, itiraz için süre, çok kanun olduğu için -700 kü
sur, buyurduğunuz gibi- 180 güne çıkarılmıştır. Böylelikle, sadece, vatandaşların, mahkeme huzu
runda itiraz yolunu açabilmeleri değil, aynı zamanda, siyasî partilerin de, ehil oldukları ölçüde, 
Anayasa Mahkemesine iptal davası açma imkânları da eklenmiştir buna. Burada bir eksiklik oldu
ğu kanaatinde değilim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Zamanı fazlalaştırıldı onun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) -Fazlalaştırıldı, evet... 
Şimdi, sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev bahsine gelmek istiyorum: Bu getirilen metin, me

murlara ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerine sendika kurma hakkını tanıyor. "Kifa
yetsizdir" deniliyor. Neden; çünkü, toplu iş sözleşmesi yerine, toplu görüşme hakkı tanıyor, toplu 
iş sözleşmesini bağlayıcı kılmıyor ve grev hakkını tanımıyor. Naçizane, Sayın Ecevit'le birlikte, es
ki, 274 ve 275 sayılı Kanunların çıkarılmasında, kalemiyle bir hayli emeği geçmiş birisi olarak, 
emek düşmanı bir koalisyon içinde bulunabileceğimi sanmıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Ama, bazı hukuk kavramlarına riayetin de, ideolojik atılımların üzerinde, Mecliste saygı görmesi 
gerektiğini sanıyorum. 

Şimdi, toplu iş sözleşmesi nedir; toplu iş sözleşmesi, kişisel iş akitlerinin içeriğini düzenleyen 
üst mukavele demektir. Kişisel iş akitlerindeki hükümler, toplu iş sözleşmesinin emredici hüküm
lerine aykırı olamaz. Bir tek istisnası vardır bunun; eğer, o kişisel iş akti, toplu iş sözleşmesine na
zaran, daha fazla bir hak tanımışsa... 

Memur', iş aktiyle çalışmaz. Şimdi, burada deniliyor ki" 128 inci maddeyi değiştirelim, memu
run statüsü, her konuda -emeklilik, atama, hiyerarşi, ceza soruşturmasına karşı teminat, vesaire- ay
nı kalsın da, memur, aylıklarını pazarlık edebilsin." Ben öyle anlıyorum, öyle anlamaya mecburum; 
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çünkü, teklif metnini müdafaa buyurduğunuza göre Sayın Soysal, orada, eskiye nazaran çıkarılan 
kelimeler, sadece "aylık" ve "ücret" kelimeleri. Binaenaleyh, başka türlü yorumlayamıyorsam, be
ni mazur görünüz. 

O zaman ne olacak; yalnız, memur sendikaları değil; bugün mevcut bir tasarının, memur sen
dikasına girmeyi yasakladığı yüksek memurlar bile, aylık ve ücretleri konusunda, idareyle, Hükü
metle pazarlığa girişecekler, -başka türlü düşünülemez; başka türlü düşünülüyorsa, hiç kıymeti kal
maz- Ne zaman; her yıl kademe ilerlemesi yaparken, her üç yılda bir derece ilerlemesi yaparken. 
Düşünebiliyor muyuz ki, devletin en yüksek makamlarında bulunan en yüksek memurlar, her sene 
ye her üç senede bir gelip, kendi amirleriyle -asker olsun, sivil olsun- ücret pazarlığı yapacaklar
dır!.. Bunu, memurluk kariyeri, fikriyle bağdaştırmak mümkün müdür... Bunu, memuriyetin, sü
rekli hizmetler görmeye yaradığı fikriyle bağdaştırmak mümkün müdür... Demek, bu pazarlık so
nuca ulaşmazsa, o memur, ayrılıp, başka yere gidecektir. Bu eğilim zaten idaremizde mevcut; ama, 
idaremizde mevcut bir eğilimi önlemek yerine, bunu bir de meşrulaştırmaya niçin kalkışıyoruz... 
Memuriyetin, yüksek memuriyetin özellikle, vakarı nerede kalacaktır... "Devlete, adamı, adamış 
olmak" fikri nerede kalacaktır... Kariyer nerede kalacaktır, süreklilik nerede kalacaktır; süreklilik 
gidince, asillik nerede kalacaktır... Bütün bunları kabul etmek biraz zor geliyor. Eğer, kabul etme-
yeceksek... Toplu iş sözleşmesi yaptınız -mevcut kanuna siz de temasettiniz Sayın Soysal- bu top* 
lu iş sözleşmesi Meclise gönderilecek. Niçin; nazarı dikkate alınması için. Yani, bütçe yapacak, ka
nun yapacak olan bir Meclis, kanun yaparken ve bütçe yaparken, idarenin veya sendikanın veya 
ikisinin birden, bir nevi emrinde olacaktır. Bunu, şurada yazılı, sözle (Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir) ne ölçüde bağdaştırabiliyoruz... Acaba, hangi memlekette Meclis, sendikanın veya ida
renin veya ikisi anlaşmışsa, her ikisinin birden idaresiyle kendisini bağlı addedebilir... Bırakalım 
Meclisi, tüzük yapılıyorsa, Danıştayı nasıl bağlayacaksınız; yine, egemenliği, yürütme alanında 
kullanan Bakanlar Kurulunu nasıl bağlayacaksınız... 

Başka memleketlerde de bu konular ortaya çıkmış. Bu konulardaki en yeni bütün eserleri ge
tirdik, ortaya koyduk; şunu tespit ettik: Contractual politic (politik kontraktüel) denilen yöntem, 
toplu iş sözleşmesi yöntemi değildir; çünkü, bir statüye, tek taraflı, icraî ve idarî bir kararla giren 
memurun statüsünü düzenlemek, ancak kanunla olabilecek bir şey. Aksini düşünmek, toplu iş söz
leşmesini, kanunların ve kanunu yapan Meclisin üzerine çıkarmak olur; buna imkân yoktur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kırca, 16 dakika kullandınız, size 3 dakika daha süre veriyorum; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZGÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - O zaman, mecbur 

olacağım, Genel Kurulun oyuna başvurulmasını isteyeceğim. Bir sözcülük vazifesi yapıyorum; ra
porun muhtevasını aydınlatmak mecburiyetindeyim. Anayasa gibi bir konuda, başka türlü bir tat
bikatın ciddiyete uymayacağı kanaatindeyim. (RP sıralarından "Ne alakası var" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Kırca,'süre verdim, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Ayrıca, şu hususla

rın da dikkate alınması gerekiyor: Memurun grev hakkı var; peki, o zaman devletin lokavt hakkı 
olmayacak mı? İsveç'te memurun grev hakkı var; ama, devletin lokavt hakkı da var. Hem memura 
grev hakkı isteyeceğiz hem de devlete lokavt hakkını tanımayacağız ve böylece, memuru, sendika
lı işçiden bile daha imtiyazlı bir hale getireceğiz... Lokavt hakkı olmadan, grev hakkı... Ama, yine 
iş garantisi, aylık garantisi, cezaî takibat karşısında garanti, kapsamlı emeklilik garantisi ve sağlık 
haklan garantisi devam edecek... 

"Memurlar, İskandinav ülkelerinde böyle yapıyor" demek kolay. Onlar ne yapmışlar; memur
luğu özelleştirmişler. Bizim anladığımız anlamda çok az memur kalmış. İş aküyle çalışıyorlar. Tür
kiye'deki gibi, daha çok uzun yıllar devletinden sağlık hizmeti bekleyecek, okul hizmeti bekleyecek, 
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devlet dairesine pekçok alanda işi düşecek olan vatandaşı, özelleştirilmiş bir kamu hizmeti anlayı
şı içerisinde memnun etmek mümkün müdür... Asıl, bu noktada, elimizi vicdanımıza koyalım. 

Şunu da unutmamak lazımdır: Grev ve lokavtın cari olduğu işçi-işveren münasebetlerinde fir
ma, ücret artışlarını, maliyetlerine aksetti rebi lir. Bütçe yoluyla çalışan devlette, buna imkân yok
tur. İşte, bunun içindir ki, bizim tespitlerimize göre, dünyada, memur sendikasına, toplu iş sözleş
mesi hakkı tanımış memleket yoktur. Memurunuzu, işçi yapmışsanız, özelleştirmişseniz Danimar
ka ve İsveç gibi, o ayrı; ama, biz, bunu yapamayız. Bu, bizim geleneklerimize de, ihtiyaçlarımıza 
da aykırı. 

128 inci maddede, bu konudaki başlıca yarayı sarıp, düzeltmek istiyoruz. Ne yapmışız; bir ke
re, memur ile sair kamu görevlisini birbirinden ayırmışız. Memur, aslî ve sürekli görevleri yerine 
getiren... . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kırca, efendim, zühulen eksik süre vermişim, ben tamamladım onu;buyu-
run. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Yalnız, eksik olmayın da, bütün düşünce silsilem bozuldu. 

BAŞKAN - Aman efendim, sizin düşünce silsileniz bu kadar iğreti değildir Sayın Kırca; bu
yurun. (Gülüşmeler) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Sevgili Başkanım, 
siz kafi geliyorsunuz bozmaya... 

BAŞKAN - Yâni, gücümle övünmeli miyim Sayın Kırca... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Bu kadar şakaya hak 
veriniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Demokrasinin şartı mı grev hakkı. Amerika demokrasi ile idare edilen ülke değil mi, İsviçre 

değil mi, Almanya değil mi, Belçika değil mi, Danimarka değil mi, Portekiz değil mi, Avusturya 
değil mi... Bütün bu ülkelerde memurlara grev hakkı tanınmamıştır ve bunların mehazları* Anaya
sa Komisyonu raporunda zikredilmiştir. Bu memleketlerde bal gibi demokrasi vardır. Hepsi, ILO 
sözleşmelerinin gereklerine uymaktadır ve bu saydıklarımın her birinde de, memurlara grev yasa
ğı vardır. 

Şimdi, bu meseleyi hallederken, biraz evvel temas ettiğim devlet reformuna geliyorum. Bir ke
re, aslî ve sürekli görevleri memurlara hasretmek, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerini 
bundan ayırmak; ama, işçi niteliği taşıyan işlerde de, memur statüsüyle ve diğer sair kamu görev
lisi statüsüyle insan çalıştırmak tatbikatından vazgeçmek lazımdır. Sayın Soysal'ın, bu konudaki 
eleştirilerine aynen katıhyprum. Nitekim, 128 inci madde, bunun için yeniden tanzim edilmiştir; 
bugünkü Anayasaya dahi aykırı olan bu yanlış tatbikatı önlemek için kaleme alınmıştır. 

Şimdi, kısa geçerek sözlerimi tamamlayacağım. 
Üniversite hocalarının durumu: Üniversite hocaları, bir kamu hizmeti görürler. Bu kamu hiz

metinin gereği, öğretimde ve araştırmada objektiflik ve tarafsızlıktır. Sayın Ecevit ve Sayın Soy
sal, eski hükümlerden hiç zarar görülmediği kanaatindedirler; ama, Anayasa Komisyonunun tespi
ti şudur ki; bu Meclisin çok büyük çoğunluğunun görüşü, bu hükümlerden toplumun zarar gördü
ğü merkezindedir, öyle düşünüyor. Anayasa Komisyonunun çoğunluğu da böyle düşünüyor ve "Bir 
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şeyin şüyuu, vukuundan beterdir" sözünden hareketle, kendisi, kendi tarafsızlığına ve nesnelliğine 
ne kadar riayet ederse etsin, fazla politize olmuş ortamımızda, bir üniversite hocasının, bir siyasî 
partiye girmesinin, onun nesnelliği ve tarafsızlığı hususunda, kamuoyunda ciddî kuşkular uyandı
racağından endişe edilmektedir. Bu ciddî kuşkular uyanırsa -ki, Vardır bu kuşkular- çok büyük bir 
vatandaş kitlesi, bir kamu hizmetinin doğru dürüst yerine getirilmediği kanaatine vasıl olacaktır. 
Bu kuşkulan giderebilmek için, bu hüküm buraya konulmuştur ve inşallah, Türkiye'de bu ortam de
ğişir; o zaman, bu hüküm de kalkar. 

Sayın Ecevit, yükseköğretim öğrencileri hakkında sınırlamalardan bahsediyor. Kendilerinin 
bir takriri vardır -başka arkadaşların da vardır- Anayasa Komisyonu, sanıyorum ki, bu kaydın me
tinden çıkarılmasına taraftar olacaktır. 

Şunu da belirtmek isterim: Bu Meclisin ortalama yaş seviyesi, Avrupa ülkelerindeki ortalama 
yaş seviyesinden hemen hemen farksızdır. Bu durumda, Anayasa Komisyonu, getirilen metnin tü
münün kabul edilebilirliğini dikkate alarak, bu işi kanuna bırakmayı tercih etmiştir. 

Hak grevi meselesi: Yine, bu konuda tespitler farklıdır. Bazı arkadaşlarım -isim zikretmeye
ceğim, yer de zikretmeyeceğim- belirli bir devirde yapılmış çeşitli hak grevlerinin nasıl suiistimal 
edildiğini biraz evvel bana anlattılar. Hak, zorlamayla alınmaz. Hak, mahkeme yoluyla alınır; eğer, 
hukukî yapacaksanız, toplu iş sözleşmesi müzakeresine girersiniz, başarısız olursanız greve gider
siniz; ama, hak, eğer, kanunda, toplu iş sözleşmesinde ve iş aktinde tespit edilmişse, gidilmesi ge
reken uygar yol mahkemedir. 

"Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla, sendika yönetici ve deneticilerinin, bu gö
revlerinin, milletvekili seçildikleri takdirde, milletvekilliğiyle bağdaşmaması" hükmünü, Komisyo
numuz, bu konudaki takrirler ışığında yeniden gözden geçirmeye hazırdır. 

Ben, artık "Mandela hükmü" diyeceğim; bu konuda Sayın Ecevit'le anlaşamıyoruz. Burada da 
çok önemli bir değişiklik getirilmiştir. Bu değişiklik şudur: Eskiden, kamu haklarından yasaklı 
olanlar, belirli hapis cezalarına çarptırılmış olanlar, affedilmiş olsalar bile, milletvekili seçilemiyor-
lardı. Şimdi, bu kayıt kalkmıştır. Affedilmiş olsalar bile seçilemeyecek olanlar, sadece, yüz kızar
tıcı suçlardan; halkın tabiriyle, hırsızlıktan mahkûm olanlardır. Mandela da affedilerek, tekrar hak
larına kavuştuğu cihetle, eğer, bu hapis cezalarına mahkûm olmuş kişiler, ahlakî redaetleri olmadı
ğı için, Cumhurbaşkanının veya Meclisin -usulüne göre- affına mazhar olurlarsa, memur seçilebi
leceklerdir. Eskisine nazaran çok büyük bir farklılık mevcuttur. 

Şunu da belirteyim: Milletvekillerinin ve eski milletvekillerinin hakları hususunda yazılan hü
küm, her halükârda, Anayasanın diğer ilkeleri, ezcümle, kanun önünde eşitlik ve hiçbir zümreye 
imtiyaz tanınamayacağı yolundaki, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan genel hukuk ilkeleri 
muvacehesinde düşünülmelidir. Aksini düşünmek, Anayasa bir bütün olduğuna göre, mümkün de
ğildir. Bu konuda kanun çıkarmayı düşünebilecek olanlara şunu da söylemek isterim ki; Anayasa 
Mahkemesi de, aynı hususu, herhalde dikkate alacaktır. 

Bütün teferruata cevap veremedim; cevap vermem gerektiği kanaatinde de değilim; çünkü, 
maddeler gelince bunlara temas edeceğiz. Ancak, bir konuya daha temas etmek istiyorum: Komis
yonumuz, seçimlerde aday olmuş kamu görevlilerinin, seçimi kaybettikleri takdirde, prensip itiba
riyle, eskiden bulundukları kamu mesleğine dönmelerine cevaz vermektedir. Eskiden bulundukla
rı kamu mesleğine değil; ama, başka bir kamu mesleğine dönme imkânını ise, sadece hâkimler, 
savcılar ve Silahlı Kuvvetler mensupları için düşünmüştür; bu da bir aklıselim meselesidir sanıyo
rum. Atatürk, bu memleketin ordusunu siyasetten uzaklaştırmak için yıllarca çalışmıştır. Bu ordu, 
darbe yaptığı zaman bile, belirli bir partiyi tutarak da yapmamıştır. Orduyu, siyasetin dışında tut
mak, cumhuriyetimizin ananelerinden biridir. Bu konuda, cumhuriyetin, yani, tüm vatandaşların -
cumhuriyet demek arkadaşlar, tüm vatandaşlar demektir- haklarını, belirli kişilerin haklarından üs
tün tutmak, insan hakları teorisine aykırı bir davranış olmaz. 
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MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - En iyi darbeciler bizde mi demek istiyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) -Hâkim ve savcılar 
için de böyle; çünkü, kamuoyu, hâkimlerin, savcıların ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının, siyaset
te taraf tutmadıkları hususunda tam bir kanaat sahibi olmalı, hiçbir kuşkunun içine düşmemelidir. 
Türkiye'de siyasî bansın başlıca esaslarından bir tanesi budur. 

Çok teşekkür ediyorum. Özellikle, Sayın Başkana da gösterdiği müsamaha için teşekkür edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kırca, teşekkür ediyorum. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. -Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'in, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca''tun, ileri sür

müş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Soysal, bir talebiniz var: Sayın Kırca'nın, zatı âlinizin ileri sürmüş olduğu 

görüşten farklı bir görüşü size izafe ettiği iddiasındasınız; buyurun.; 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Kırca'ya da açıklama
ları için teşekkür ederim. Yalnız, açıklamaları sırasında, öyle bir ifade kullandı ki, ben Anayasay
la, çalışanlann -"işçilerden" daha geniş bir tabirle, "çalışanların" - toplusözleşme ve grev hakkına 
sahip olmalarını sağlayalım derken, sanki, istisnasız bütün memurların, toplusözleşme ve grev 
hakkına sahip olacaklarını söylemişim tarzında konuştu. Oysa, dikkat ettim, konuşurken şunu söy
ledim: "Bu yapacağımız değişiklik; yani, Anayasadaki "işçiler" sözünü "çalışanlar" diye çevirme
miz, aslında, toplusözleşme ve grev hakkına sahip olması gereken memurlarla, olmaması gereken 
memurlar arasında bir ayırım yapmamıza engel değildir" dedim. Çünkü, bu ayırım, çok dikkatle 
yapılması gereken bir yasal düzenleme işidir ve o yasal düzenlemenin aslında bir personel reformu 
gerektirdiğini; kamuda çalışanların, çalışma statüleri bakımından çok ayrıntılı çalışmaları gerektir
diğini söylemiştim. Önlemek istediğimiz şey, Anayasa Komisyonu metninde olduğu gibi, bütün 
kamu görevlilerinin -memurlar da dahil- 53 ve 54 üncü maddelerden yararlanamayacakları; yani, 
hiçbirinin, toplusözleşme ve grev hakkına sahip olamayacakları tarzında bir sonucun ortaya çıkma
sıdır. Bunun önlenmesi gerekir. Çünkü, örneğin, bir Öğretmen, kamuda çalıştığı zaman, memur sta
tüsünde ise, birtakım sınırlamalara tâbi, çok düşük aylıkla çalışmak zorunda; ama, aynı işi yapan, 
yani, devlet otoritesi falan kullanmadan, gidip başka bir özel okulda öğretmenlik yapan öğretmen, 
bu sınırlamalara tâbi olmadığı için yüksek ücret almaktadır. Kamuda çalışan öğretmen, bu araçla
ra, kendisini korumak için gerekli toplusözleşme ve grev hakkına sahip olmadığı için, düşük ücret 
almaktadır. Oysa, toplusözleşme hakkını, kamu görevlilerine de tanıyıp, kamuda çalışan öğretmen
lerin, pekala, örgütlenmelerini, sendika kurmalarını ve gerektiğinde de toplusözleşme ve grev yap
malarını sağlayarak, iki öğretmen kategorisi arasında; aynı işi yapan; ama, biri kamuda çalıştığı 
için düşük ücret alan, öbürü özelde çalıştığı için çok yüksek ücret alan aynı kategorideki iki insan 
arasındaki, eşitsizliği ortadan kaldırmak gerekir. 

Sayın Başkan, yanlış izlenimi düzeltme babında tekrar ediyorum: Böyle bir değişiklik, Ana
yasada "çalışanlar" sözünü "işçiler" sözü durumuna getirmek, bütün memurların, işçi statüsüne so
kulacakları anlamında değildir;, pekala, kamuda da, toplusözleşme yapabilecek; ama, işçi statüsün
de olmayan, başka adlar taşıyan insanlar da olabilir. Bu ayırım, teknik bir ayırımdır, bunu Anaya
sa ile gerçekleştirmemiz zordur. 

Anayasa, bazı şeylere engel olmaması gereken bir metindir. Biz, Anayasayı o duruma getir
mek istiyoruz. Zaten, bugünkü haliyle bile engel değildir; ama, bugünkü halinde bir tek engel, "ay
lık ve ödenek" sözü idi; onu kaldıralım diyoruz. Kamuda çalışanların bir kısmı, Meclisin önüne 
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toplusözleşmelerini yapmış olarak gelebiliyorlar. Siz, burada, Bayındırlık Bakanlığının bütçesini 
onaylarken, Karayollarının kamu işçisi durumunda olup da, toplusözleşme yapmış olan işçilerine, 
kamudan ödenek veriyorsunuz. Dolayısıyla, kamuda çalışan birtakım başka görevlilerin de, toplu
sözleşmelerini yapıp, buraya, Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Meclis önüne gelmeleri durumunda, 
farklı bir sonuç ortaya çıkmayacaktır; bunu açıklamak istedim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bizim hakkımızı ver Hoca, bizim hakkımı-
' . zı... - ' • • ' . ' - . 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Yoksa, bizim yapmak istediğimiz, kamuda çalışanların bü
yükçe bir kısmına bu hakları kazandırmak; ama, hepsini, istisnasız, bu haklarla donatmak değildir. 
Bu da teknik bir konudur, Anayasayla düzenlenemez. Anayasa, bazı şeylerin yapılmamasını sonuç
landıran, öyle bir durum yaratan bir metin haline gelmemelidir, şimdiki durumun gerisine gitme
melidir. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Soysal. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bizim hakkımızı teslim et Hoca... 

V - K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (211007, 211110, 2/1312) (S. Sa
yısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Teklifin görüşmelerine devam ediyoruz. 

Efendim, sırada, Sayın Gürkan var. Gönderilen pusulada Sayın Gürkan, vazgeçtiğini ifade bu
yurmuşlar. 

Ondan sonra, sırada, Sayın Şemsek var; buyurun Sayın Şemsek. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz aldım, Yüce Meclise saygıları
mı sunuyorum. 

Anayasalar, toplum ile vatandaşlar arasındaki sözleşme, vatandaşların hakları, görevleri ile 
devletin görevlerini belirleyen kurallar manzumesi olması bakımından, bütün vatandaşlarımız için, 
özellikle de, demokrasi ve rejimimizin en yüce kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz için 
önem arz etmektedir. • " 

Anayasa tarihimizde, özellikle, son yirmibeş otuz yıllık dönemde, siyasî partilerimiz ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisimiz, anayasa değişikliği yapma konusunda iyi örnek olamamıştır. Bu 
arada yapılan anayasa değişiklikleri, ya demokrasiye açık veya örtülü müdahale dönemlerinde ya da 
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Anayasanın 133 üncü maddesinde yapılan değişiklikte olduğu gibi, fiilî durumlarla karşılaşılarak 
yapılabilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tabiî bir süreç içerisinde ve bütün siyasî partilerimi
zin ortak gayret ve katkılarıyla ve de uzlaşmalarıyla veya ona yakın ekseriyetinin oyuyla, anayasa 
değiştirme imkânını, bu arada bulamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, 19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve milletvekilleri 
olarak, rejimin ve demokrasimizin sıhhati bakımından temel teşkil eden dört ana kanunda, Türki
ye gerçeklerine uygun değişiklikleri yapmakla görevli bulunuyoruz. Bu, demokrasimizin sıhhati 
bakımından zarurî olduğu kadar, Yüce Meclise duyulması gerekli güven ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi itibariyle milletvekillerimizin ve siyasî partilerimizin kendilerine saygıları bakımından da 
mühimdir. 

19 uncu Dönemin milletvekilleri olarak, acilen çıkarmak durumunda olduğumuz dört ana ka
nun; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, seçim kanunu ve si
yasî partiler kanunudur. 

19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, olağanüstü dönem şartları içerisinde hazır
lanmış ve birçok eksiklik, fazlalık ve yanlışlıklar ihtiva eden 1982 Anayasası yerine, sivil bir anla
yışla, bütün siyasî partilerimizin ortak çalışmalarıyla yeni bir anayasayı mutlaka yapmalıdır. 

Bugün, Meclisimizin önünde mühim bir görev olarak, ülke gerçeklerine uygun, siyasî faaliyet
leri artıracak, üniversite öğretim üyelerimizin, memurlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, sen
dika, dernek, vakıf gibi kuruluşlarımızın siyasete katkılarını sağlayacak; katılımcı, yeni bir anaya
sa yapmak, mühim görevler arasındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bu önceliklerle, geniş toplum kesimlerimizin beklentisi 
olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde bulunmakta olan Meclis araştırması, 
genel görüşme, yazılı ve sözlü soruları görüşmek, bütün kanun tasarı ve tekliflerini görüşerek ka
nunlaştırmak durumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bu işleri bitirene kadar mutlaka ça
lışmalı; özellikle, anayasa değişiklik teklifinin tamamlanmasını sağlamalı ve icap ediyorsa yaz bo
yunca da çalışmalarına devam etmelidir. 

Değerli milletvekilleri, kim ki, yeni anayasa, yeni içtüzük, yeni seçim kanunu, yeni siyasî par
tiler kanunu tasarılarını ve geniş toplum kesimlerinin beklediği teklif ve tasarıları, sebebi ne olur
sa olsun, engelleyici, geciktirici bir tutum içerisinde olur veya kısır ve ucuz siyaset için malzeme 
yaparsa, vebalde kalır. Bu yanlışların içerisinde olan partiler, millet vicdanında da hakkettikleri ce
vabı alır. Bütün siyasî partilerimiz, kısır parti çıkarlarını bir yana bırakarak, klasik ve yanlış ikti
dar ve muhalefet anlayışları dışında, bu hedeflere birlikte ulaşmaya gayret etmelidirler. 

Değerli arkadaşlar, anayasa değişikliği konusunda aslolan, 1982 Anayasasının bütün madde
lerini, bütün siyasî partilerimizin katılımıyla değiştirmektir. Bize göre de, 1982 Anayasasının, baş
langıç bölümü -geçici 15 inci maddesi dahil- başta olmak üzere birçok maddesinin değiştirilmesi, 
kısaltılması, kaldırılması gerekir ve yeniden yazılması gereken bölümleri vardır, yeni madde ilave 
edilmesi gerekebilecek durumlar da vardır; ancak, görünen o ki, bugüne kadar, henüz, bu, yapıla
bilmiş değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizde; yapılan çalışmalar neticesinde, bir yandan tamamlanma
sına çalışılan eksiklikler devam ederken, bir yandan da siyasî partilerimizin hemen hepsinin, Genel 
Kurula getirilme usulünde ihtilaf bulunsa bile, öz olarak katıldıkları, teklif ettikleri maddelerin gö
rüşülmesinde mahzur yoktur; hatta, fayda vardır. Buraya kadar, tesis edilememiş birlikteliklerin, it
tifak ve uzlaşmaların Genel Kurulda sağlanması da mümkündür. Bundan da, ne İktidar ne de mu
halefet kesinlikle kaçınmamalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, İktidar, muhalefetin makul tekliflerine yaklaşımında yumuşamalı, mu

halefet partilerimiz de yapıcı ve eksiklikleri tamamlayıcı fonksiyon gütmeli, bu millî görevi engel
leyici tavır ve tutumlardan kaçınmalıdırlar. 

Siyasî partilerin kadın ve gençlik kolları kurmaları, 18 yaşını bitiren gençlere oy kullanma 
hakkı verilmesi, seçilme yaşının 25 olması, kamu görevlilerine, memurlara ve üniversite hocaları
na siyaset yapma imkânı verilmesi, yurtdışındaki vatandaşlarımıza oy hakkı, dernek, sendika ve va
kıflara, siyaset yapabilme imkânı gibi iyileştirmeler getiren anayasa değişikliklerini, biz, Milliyet
çi Hareket Partisi olarak destekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ancak, getirilen Anayasa maddelerinin muhtevasıyla ilgili ciddî itiraz
larımızın olduğunu da ifade etmek durumundayım. Birçok maddenin eksiklik içinde bulunduğunu, 
bunların da mutlaka değiştirilmesi gerektiğini arz etmek istiyorum. -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Komisyonumuzdan, kabul edilerek Genel Ku
rulumuza intikal etmiş olan Anayasa Değişikliği Kanun Teklifinin, özellikle bazı maddelerindeki -
hassasiyet duyduğumuz-hususları ifade etmek istiyorum. 

Bunlardan ilki, Anayasamızın "Başlangıç" bölümünde, 12 Eylülü çağrıştıran bölümlerin kal
dırılması sırasında çıkarılmış olan paragraflarda bulunan Türk Devletiyle ilgili ve milletimizin bü
tünlüğüyle ilgili bölümdür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, "Başlangıç" bölümünün, "Ebedî Türk 
Vatan ve Milletinin bütünlüğü ve kutsal Türk Devletinin varlığını tescil ve tebliğ eden bu Anaya
sa" diye başlatılmasında fayda görüyoruz. • 

33 üncü maddede yapılmış değişiklikler de, 67,68 ve 69 uncu maddelerle ilgili getirilen deği
şikliklerde, bazı hususlarda meselenin yeniden gözden geçirilmesi lazım geldiği kanaatindeyiz. 

33 üncü maddede ve 51 inci maddede, dernekler ile sendikaların, Anayasanın 13 üncü madde
siyle ilgili faaliyetler hususunda, getirilen maddelerde, bu maddeye atıfta bulunulmaması; dernek
lerin ve sendikaların 13 üncü maddedeki yasaklamaların dışında tutulması, kanaatimizce kamu dü
zeni ve ülke huzuru bakımından faydalı olmayacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şemsek, maşallah, sesiniz devam ediyor, süreniz bitti; 5 dakika daha süre 

veriyorum; buyurun. . 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 
67 nci maddede, seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunmayla ilgili getirilen değişikliklerle, 

Türkiye'de, özellikle tartışması yapılan bir ihtiyaca cevap verilebildiği kanaatinde değiliz. Bugün, 
Türkiye'de, özellikle iktidar olan siyasî partilerin, seçim kanunlarında sık sık değişiklik yapmak su
retiyle, seçim kanunlarını, kendi menfaatlarına olacağını düşündüğü şekilde çokça değiştirdikleri 
yönünde genel bir mutabakat vardır. Bu da, siyasetimizde istikrarı bozmakta, ülkede belli huzur
suzluklara sebep olmaktadır. Bugünkü Seçim Kanununun adil olduğunu, eşit şartlarda seçimlerle 
yönetimlerin oluştuğunu kimse söyleyememektedir. Millet iradesinin Parlamentoya eşit şekilde 
yansıtıldığını da kimse iddia edememektedir. Bu bakımdan, 67 nci maddeye, Seçim Kanununun te
mel şartlarını ihtiva eden ve siyasî iktidarlar, Meclisteki çoğunluğuna dayanarak, seçim kanunları
nı değiştirmek istese bile, demokrasiye zarar verecek ana değişiklikleri yapmayacağı şekilde bazı 
hususların zikredilmesinde fayda olduğu kanaatindeyiz ki, bununla ilgili, bu maddeye "her il bir se
çim çevresi olacak, ülke genel barajı bulunmayacak, temsilde adalet sağlayacak şekilde düzenle
nir" şeklinde bir ibarenin konmasında fayda olduğu kanaatindeyiz. 

68 inci maddenin, özellikle, kamu görevlilerinin, memurların ve üniversite öğretim üyelerinin 
siyaset yapmalarına imkân verecek şekilde yeniden ele alınması ve düzenlenmesinin faydalı olaca
ğı kanaatindeyiz. 
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Ayrıca, burada, yine, ülkemizde uzun süredir devam etmekte olan, millî birlik ve beraberli

ğimiz açısından mahzurlu gördüğümüz bir problemden maddenin sıyrıldığını da müşahede ediyo
ruz. "Siyasî partilerin tüzük ve programlarının, dil, ırk, mezhep ve bölge ayırımcılığını esas alama
yacağı" hükmünün bu maddeden çıkarılmış olmasını da doğru bulmamaktayız. Ülkemizde bölücü
lük ve terörün devam ettiği bir dönemde, siyasî partilerle ilgili, daha önceki maddede mevcut olan 
" dil, ırk, mezhep ve bölge ayırımcılığı yapılamayacağı" hükmünün çıkarılmasının faydalı olmadı
ğı kanaatindeyiz. 

Siyasî partilerle ilgili "14 üncü madde hükmü dışına çıkamayacakları" şeklindeki hükmün 69 
uncu maddeden çıkarılması da, aynı mahzurları iktifa edecek bir yanlışlıktır. Bunun da düzeltilme
sinde fayda olduğu kanaatindeyiz. 

Ayrıca "siyasî partilerin yurt dışından ve kuruluşlardan maddî yardım alamayacakları" hükmü 
korunurken, "yabancı kuruluşlardan emir alamayacakları, onların ülke bütünlüğü aleyhindeki ka
rarlarına ve faaliyetlerine katılamayacakları" hükmünün bu maddeden çıkarılmasını da, ülke ba
ğımsızlığına zarar verecek girişimleri artıracağı bakımından mahzurlu buluyor ve bunun da Genel 
Kurul çalışmaları sırasında düzeltilmesinde fayda görüyoruz. Bu hükmün çıkarılması Türkiye'ye 
dış müdahaleleri daha da artıracak; zaten dış müdahalelere açık durumda olan ülke yönetimlerinin, 
dış tesirler altında daha çok kalma durumu meydana gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 76 ncı maddede, yine, yüksek dikkatlerinizi çekmek is
tediğim bir ciddî yanlış daha yapılmıştır. Mevcut 76 ncı maddede, milletvekili seçilme durumu be
lirtilirken, "kanundaki şartı dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir" diye ifade edilmektedir. Ye
ni getirilen maddeyle, bu "Türk" kelimesinin yanına, bir de "vatandaşlığı" kelimesi ilave edilmiş
tir. Ülkede, 27 etnik kökenden, anayasal vatandaşlıktan, birtakım federasyon tartışmalarından bah
sedildiği bir dönemde, "Türk" kelimesinden rahatsızlık duyuluyormuş imajı doğuracak, Türklükten 
ve "Türk" kelimesinden rahatsızlık imajı ortaya çıkarabilecek bir yanlışlığın Yüce Meclisimizce 
kabul edilmesi mümkün olmayacak diye düşünüyor, bu yanlışın da düzeltilmesinde fayda görüyo
ruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şemsek, ilave 5 dakika da bitti... 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Sayın Başkanım, hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN - Efendim, parmaklarınıza bakıyorum, üçü gösteri ^or; o kadar süre yok; lütfen to

parlar mısınız. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Hay hay. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçici 15 inci maddeyle ilgili olarak, seçimlerden önce 

bütün siyasî partilerimizin taahhütleri vardır. Geçici 15 inci maddenin kaldırılması icap ettiği hu
susunda, hemen hemen bütün siyasî parti yetkililerimizin -beyanları bakımından- mutabakatı var
dır. Oysa, getirilen değişiklikte bu mutabakatın da olmadığı görülmektedir. Geçici 15 inci madde
nin tamamen kaldırılmasının, sivil ve demokratik bir anayasa için ön şartlardan biri olduğu kana
atiyle, bunun da yeniden düzenlenmesi, yeniden ele alınmasında fayda görüyoruz. 

Anayasanın 127 nci maddesine getirilen değişiklikle, belediye başkanlıkları ve belediye or
ganları ile milletvekili seçimlerinin beraber yapılabileceğine imkân tanınıyor. Bu maddenin daha 
açık şekilde yazılarak, sık sık seçimlere imkân vermeyecek, milletvekili genel seçimleri ile beledi
ye başkanlığı seçimlerinin birlikte yapılabileceği bir düzenleme şekline getirilmesinin faydalı ola
cağı kanaatini de ifade etmek istiyorum. 

Memurlarımıza, toplusözleşmeli ve grevli sendikal hakkın -getirilen teklifte- verilmeyişi de, 
bir diğer eksikliğimizdir. Bunların da, aynı şekilde, Genel Kurul çalışmaları sırasında düzeltilme
sinde fayda olduğu kanaatini ifade ediyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Şemsck, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, anayasa değişikliğine mütedair teklifin tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

VII - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1.-Anayasa maddelerinin gizli oylama yöntemi hakkında 
BAŞKAN - Maddelerine geçilmesi hususunu oylayacağım; ancak, Sayın Dinçerler'in, oyların 

kullanılması biçimiyle ilgili bir teklifi var: Hücre kurulmasını ve oyların hücrede kullanılmasını, 
her sayın üyeye iki ayrı zarf, üç ayrı renkte de yuvarlak pul verilmesini ve sayın üyenin, dilediği 
biçimde oyunu kullanmasını teklif eder. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Zaten öyle. 

BAŞKAN -Efendim, bizim,öteden beri uygulamamız -ki, zannediyorum, en son 1993 sene
sinde yaptığımız anayasa değişikliğinde uyguladık- şöyle: Başkanlık kürsüsünün önüne -ki, hatip 
kürsüsünün içeriden alt tarafına- iki ayrı kutu koyacağız. Her sayın üye, komisyon sıralarında otu
ran iki Sayın Divan Üyesinin birinden, üç ayrı renkte yuvarlak pul alacak. Diğer Sayın Divan Üye-
miZi pul verilen sayın üyenin isminin karşısına işarette bulunacak. Pulları alan sayın üye, hatip kür
süsünün önüne gelip, kullanmak istediği renkteki pulu oy kutusuna, kullanmak istemediği, kullan
madığı iki pulu da diğer kutuya atmak suretiyle oyunu kullanmış olacak. Bizim, bugüne kadarki 
uyguladığımız yöntem budur. Burada, Sayın Dinçerler'in hedeflediği, gizliliği sağlamaktır. Mevcut 
yöntemle de gizliliğin sağlanacağından emin olabilirsiniz, gizliliği engelleyen bir hal yoktur; bugü
ne kadarki uygulama da böyledir. 

Sayın Di nçerl er, buyurun. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, fevkalede önemli bir konuyu görüşüyo
ruz, usul tartışması açmanın ne kadar zor ve gereksiz olduğunu biliyor, ve bütün Heyetten özür di
liyorum. 

BAŞKAN - Estağfurullah efendim. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Yalnız, geçen oylamalarda, televizyonların çektiği bazı 
filmlerde kimin ne renkte oy kullandığı bile görülmüştür. Yani, gizlilik tam olarak sağlanamıyor; 
bu bir. 

İkincisi; yanlışlıkla da olsa, ana kutuya, yani oyların atılması gereken esas kutuya iki pul atı
labilir. 

Benim önerim, zarfla atılmasıdır. Kulübe olmayabilir. Zarf verilmesini öneriyorum, bu kadar 
basit. Zarf verilecek; her üye oyunu zarfın içine koyacak; eğer sayım sırasında o zarftan iki oy çı
karsa, kullanılan oy iptal edilecek. 

Önerimin iki unsuru var; birisi gizlilik, diğeri de iptal meselesine fırsat vermesi. Herhangi bir 
şekilde, yanlışlıkla kutuya iki pul atılsa, hangi oyu iptal edeceksiniz?.. 

Müsaade ederseniz, bir usul tartışması açalım. Benim önerim, İçtüzüğe aykırı değil. Önerim
den kulübeyi çıkarıyorum; sadece, mevcut usulde, kullanılan usulde, pulun zarfın içine konularak 
atılmasını öneriyorum. 

BAŞKAN - Sayın Dinçerler, zannediyorum, iki kutunun birisinden çıkan oy, ıskartadaki ku
tudan çıkan oyun yarısı olacaktır; yani, yanlışlıkla fazla atıldığını... (DYP ve CHP sıralarından "Ol
maz, olmaz" sesleri, gürültüler) 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Efendim, yanlışlıkla atılabilir. -
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BAŞKAN- Efendim, bir sayın milletvekilinin... • . '' 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Efendim, "olmaz" derseniz, bazı şeyleri söylemeye mec
bur kalırım. 

' BAŞKAN - Sayın Dinçerler, zarfa da yanlış konabilir... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - O zaman iptal edilir efendim. Eğer, zarfa yanlışlıkla iki 
pul atılırsa, iptal edilir efendim. 

Efendim, müsaade edin, İçtüzüğe göre usul tartışması açalım... 

BAŞKAN - İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre usul tartışması açılmasını istiyorsunuz... 

Buyurun. (DYP ve CHP sıralarından "Oo" sesleri) 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 64 üncü maddesi gayet açık; yapabilecek başka bir şeyim yok, 

söz vermek zorundayım. 
Lütfen, o veciz ifadenizle... Kısa rica edeyim... 

Buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Hay hay efendim... 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizden tekrar özür diliyorum; gerçekten zamanı de

ğil; ancak, benim kusurum yok. 
Bakınız, ben, bu yazıyı, 23 Ocak 1995 günü, Sayın Meclis Başkanına, Başkanvekillerine ve 

grup başkanvekillerine yazdım. Eğer, bir parlamentoda, bir milletvekilinin çok haklı olarak iddia 
ettiği ve bazı şeyleri de yazdığı bir metin altı ay içerisinde tepki görmüyorsa, beni mazur görmeni
zi tekrar istirham ediyorum. 

Efendim, mesele şudur: Üç tane yuvarlak pul veriliyor; yeşil, beyaz, kırmızı... Birisini oy ata
cağımız kutuya, ikisini ıskarta kutusuna atıyoruz. Diyelim ki, yanlışlıkla, bir elimizde iki tane yu
varlak var, öbür elimizde bir tane yuvarlak var; şu elimizi sokacağımıza bu elimizi soktuk. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Milletvekili nasıl oy kullanacağını bilir... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Müsaade edin... 
Ne olacak?.. Diyelim ki, 305 kişi oy kullandı; oy kutusunda, 305 yerine 315 oy çıktı... 

' MEHMET DÖNEN (Hatay)-Ama, renkler farklı... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla)-Tabiî... . 
315 oy çıktı ve 10 tane oyu iptal edeceksiniz... Olumlu verilen oylar iptal edilirse, yazık, gü

nah olmaz mı?!. 
Efendim, önerim de gayet basit; hiçbir şey değişmiyor; o da şu: Sadece, ilave bir zarf verile

cek. Eğer, zarfın maliyetinden kaçıyorsanız, ona bir şey demem; ama, oylamaya gölge getir-
meyiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. . 
Efendim... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, lehte iki kişiye söz veriyorsun ya... 
BAŞKAN - Efendim, usul tartışması açtım; lehte iki sayın üyeye, aleyhte iki sayın üyeye söz 

verme imkânım var; söz talebiniz varsa, buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ben, lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun... 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; aslında, kanunun, çok 

uzatılmadan, gayet kısaca halledilmesi lazım. Konu, Meclisin -zaman zaman hepimizin de rahatsız 
olduğu- saygınlığıyla ilgili birtakım yorumlara meydan vermeyecek şekilde, bu işin halledilmesini 
isteyen bir tekliftir. 

Teklif şu: Demin dikkatle dinlediniz; bundan önceki bu kabil oylamalarda oy verilirken, ar
kadaşlar, kabul, ret ve çekinser manasında 3 tane pul alıyorlar. Kim almışsa, bir de işaret konuluy
or. Arkasından, hepimiz gördük, birkaç defa, oy kullananların sayısından daha fazla, kabul, ret 
veya çekinser olarak, tek oy atılan yerde pul çıktı. Şimdi, peki, hepimizin, vicdanen, böyle bir duru
mu, böyle, tekrar tekrar defalarca gündeme gelmesine sebep olacak bir tatbikata rıza göstermemiz 
mümkün olur mu? Hiçbir şey daha fazla uzamayacak. Bir kişi alacak, zarfın içerisine bir tane pul 
koyacak. Diyelim ki -daha önce olduğu gibi- bir arkadaş iki tane pul koysun; yani, bir kabul bir ret 
koysun; bir çekinser bir ret koysun -ne olursa olsun- diyelim ki, böyle atsın; hiç olmazsa, o ar
kadaşın oyu iptal edilsin. 

Halbuki, şimdi ne oluyor; bakıyoruz, sayıyoruz, diyelim 300 kişi oy kullanmış, 320 tane de oy 
çıkmış. Ne yapacağız; 20 tanesini iptal edeceğiz. O zamanki iptal, haklı olan bir iptal olmuyor. Oyu 
fazla atanınki değil, normal atanın oyu iptal ediliyor. Hiç, uzatılacak bir şey yok. 

Değerli arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu konuda, çok kısa bir şekilde hemen oylama 
yapalım ve kabul edelim, 

Çok teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Asiltürk. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Dinçerler'in teklifine biz de katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Siz de katılıyorsunuz... Hay Allah razı olsun ya!.. Şu işe bak yani... Yani, bakın, 

48 saat çalışmaya hazırım; şu iştirak, şu katılım, şu dayanışma... 
O zaman, hazırlığımızı yapmamız için, sayın grup başkanvekillerinin de müsamahasıyla, bir 

ara vermemiz lazım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Teklifi oylamanız lazım. 
BAŞKAN - Efendim, bu, bir usul tartışmasıdır, bir önerge değildir... 
Sayın Dinçerler'in, oylama biçimiyle ilgili teklifini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, münasip bir ara vermemiz lazım ki> hazırlık yapılsın. 

Sayın milletvekilleri, saat 17.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.27 

— — ©- : i •'. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.45 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 
.';_ - . .' ' . •©- : •" : 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Sayın üyelerin Genel Kurul salonunu teşriflerini iştiyakla bekliyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (211007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, hücreye ne oldu? 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Hücre koymuyor musunuz Sayın Başkan? 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Memurlar idare ederse böyle olur efendim. 

BAŞKAN - Sayın Yürür, istirham ediyorum... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Memurlar "buraya hücre koyamayız" dediler, hücre koyulmadı; sa
kalımız bu kadar yumuşak... 

BAŞKAN - İstirham ederim efendim... Biz neyi bekliyoruz Sayın Yürür? 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Memur arkadaşlar "gelmeyecek" dediler de, onun için söyledim 
efendim. 

BAŞKAN - İstirham ederim... Zatı âlinizin tevessül ve teşebbüsünden önce getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, anayasa değişikliğiyle ilgili teklifin tümünün oylamasına geçiyorum. 
Oylamadaki yöntemi, hatırlatma babından, bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Derme çatma oldu o hücre Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Bulut, yeni bir köşk yapmayı bendeniz de arzu ederim; ama, zamanımız 
yok. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, bayram namazları senede iki defa geldiği için, hep tarif 
edilir. Bu anayasa değişikliği de, böyle, seyrek geliyor; izin verirseniz bir okuyayım: 
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Başkanlık kürsüsünün önüne iki ayrı kutu konulacaktır. Bunlardan bir tanesi oy kutusu olarak 

kullanılacak, diğerine de -tabirimi mazur görün; ama, hep böyle kullanıldığı için- ıskarta oylar atı
lacaktır. Her sayın milletvekiline, biri beyaz, biri yeşil, biri kırmızı renkte olmak üzere, üç yuvar
lak pul birlikte verilecektir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak pul, oy kutusuna atılacak, 
diğer iki yuvarlak pul ise, ıskarta kutusuna atılacaktır. 

Şimdi, yeni aldığınız bir kararla, komisyon sıralarında oturan Divan Üyelerimiz, ismi okunan 
her sayın üyeye'iki zarf verecek; her sayın üye, bu zarflardan bir tanesine, kendince geçerli olan 
oyu koyacak, diğerine de kullanmadığı iki ıskarta oyu koyacak; dolayısıyla, tek pul... 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, tek zarf... 

BAŞKAN - Peki efendim. Müsaade buyurun... Tek zarf... Tabiî, ayaküstü bir sistem oluştu
rursak, böyle olur. Her sayın üyeye bir zarf verilecek. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- 2 zarf verilecek. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, her sayın üyeye, oradan, mühürlenmiş bir zarf verilecek; sa

yın üye, geçerli oyunu; yani, kullanacağı oyu o zarfa koyacak, ıskartaları elinin içerisinde getirip, 
hafiyyen, ıskarta oyların kullanıldığı kutuya atacak. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Iskarta kutuları hangisi?. 
BAŞKAN - Efendim, şu kutuları gösterin. 
Efendim, kutuların bir tanesinde "oy kutusu" yazılı, öbüründe yazı yok; onu da gösterin. 
Zarfa koyduğu oyunu -kabulse kabul, retse ret, çekinserse çekinser- sayın üye "oy kutusu" ya

zan kutuya atacak; diğer iki pulu "oy kutusu" yazılı olmayan ıskarta kutusuna atacak; bu kadar ba-
' s i t . ' • • • ' • 

Sayın milletvekilleri, zannediyorum, eksik kalan tarafı yok. 
Sayın Asiltürk, bir teklifiniz var; sadece "tümünün oylanmasından önce işleme konulsun" ta

lebinde bulunduğunuz için ifade ediyorum: Sizin ve 18 arkadaşınızın imzalayarak verdiği ve me
ri Anayasanın 24 üncü maddesinin son fıkrasının. Anayasa metninden çıkarılmasını talep eden bir 
önergeniz var. Tümünün oylanmasından önce bunu okuyup, işleme koymam mümkün değil. Yeri 
geldiği zaman, nasıl bir işleme tabi tutulacağını ifade edeceğim. Sırf... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, buradaki konu, bu maddenin, tümünden 
önce... 

BAŞKAN - Efendim, ifade edeceğim, müsaade buyurun... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, buradaki konu, bu maddenin görüşülme

sinin, tümünden önce sağlanması değil; buradaki konu şudur: Yüce Meclis, bir karar verecek; bu 
kararı da, bu paketin görüşülüp görüşülmemesi şeklinde olacak. Şimdi, değerli milletvekili arka
daşlarımızdan pek çoğu, içerisinde 24 üncü maddenin olmadığı bir paketin görüşülmesinin lehinde 
oy veremeyeceği, vermeyeceği için, bu beyanları da fert olarak defaatle tekrar ettikleri için, aca
ba, ben, yardımcı olarak, bu anayasa paketinin geçirilmesini sağlamak için, 24 üncü maddenin de 
görüşüleceğini, onlara böylece göstermiş olmak bakımından bir faydam olur mu diye... Bunun için 
de bunun bir karara bağlanması lazım; görüşülecek mi, görüşülmeyecek mi; yerinde görüşülecek 
mi, görüşülmeyecek mi; bunun belli olması lazım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Maddelerine geçilmesini oyluyoruz şimdi. Eğer görüşülecekse; ihsası reyde bulunmuyorum 

yahut fikir beyan etmiyorum. Önergenizi okuyacağız, ne işleme tabiî tutulacaksa, ona tabiî tutaca
ğız; ama, yeri, 1 inci maddeyle 2 nci madde arasıdır, Şu anda, işlemin ne olduğunu ifade etmiyo
rum. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ancak, bu sayede birçok arkadaşımızın oy verme imkâ

nı olmayacak. Mesela ben, oy verecekken, üzülerek, veremiyorum. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle oylama yapılacaktır; oylama gizli
dir. 

Divan üyeleri, komisyon sıralarında yerlerini almışlardır. . 

Ben, izninizle, maddelerine geçilmesi hususunun oylanması ve tasnifinin neticelendirilmesine 
kadar çalışma süremiz yetmediği takdirde, çalışma süresinin, oylama işlemi tamamlanıncaya kadar 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, oylama uzun süreceğe benziyor; Divan üyesinin oturarak okuması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 175 inci maddesine göre, maddelere geçilebilmesi için 270, 
yani, beşte üç kabul oyu verilmiş olması gerektiğini, ihtiyaten, ifade ediyorum. 

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir; kutular kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinin de

ğiştirilmesiyle ilgili tekliflerin maddelerine geçilmesiyle ilgili gizli oylama neticesini açıklıyorum: 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin maddelerine geçilmesinin gizli oylama
sına 394 sayın üye iştirak etmiştir; 298 kabul, 86 ret, 4 çekinser ve 6 iptal oyunun kullanıldığı, Di
van üyelerimizce tespit edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu suretle, Anayasanın değişikli
ğine mütedair teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur; saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.12 

—m— • 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.08 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBÖĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEA YAN (Bolu)j Işılay SAYGIN (İzmir) 

. ' — # - — - • ; ' . • ' ' ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı: 861) (Devam) , 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Anayasada Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin maddelerine 

geçilmesi kabul edilmişti. Şimdi, maddeleri üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. ".]...'• 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE• 1. - 7.11.1982 tarihli, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının BAŞLANGIÇ 
metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞLANGIÇ 
Bu Anayasa; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün 

belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; 
Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak; Türkiye Cumhuriyetinin 

ebedi varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yö
nünde; 

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve 
bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hür
riyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli 
Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve iş
birliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; 
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Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiy

le bölünmezliği esasının Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve in
kılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak 
kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; 

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet ge-
reklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme 
ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî var
lığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak ol
duğu, birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve 
"yurtta sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; 

• FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak 
sadakatle yorumlayıp uygulanmak üzere, 

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgi
sine emanet ve tevdi olunur. 

BAŞKAN - 1 nci maddeyle ilgili olarak gruplar adına söz talebi var mı ? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Yüksel Yalova konuşacak. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - CHP Grubu adına, Sayın Mümtaz Soysal konuşacak 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Gürkan, Sayın Şemsekv Sayın Bütün ve Sayın Şahin kişisel söz talebinde 

bulunmuşlardır. 
Buyurun Sayın Yalova. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesi, yani, "Başlangıç" başlıklı bö
lümüyle ilgili olarak, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere, yüksek huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum; sözlerimin başında hepinizi en üstün saygılarımla selamlıyorum. 

Anayasa değişikliklerine ilişkin bir noktayı, yüksek müsaadelerinizle, tespit.etmek istiyorum. 
Anavatan Partisi tarafından verilmiş bulunan anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak bir süreç yaşa-, 
dik ve bugün, görüşülmesine başlandı. 

: Konuyla ilgili olarak, Doğru Yol Partisi adına, Sayın Başbakanın bugün yapmış olduğu konuş
mada tespitlerimiz oldu; iki memnuniyetimiz var, bir üzüntümüz var. Sayın Başbakan, bugün yap
tığı konuşmada, anayasa değişiklikleri vesilesiyle, anayasa kavramına yeni bir bakış, yeni bir önem 
verir görüntüsü çizdi ki, parlamenter demokrasilerde hukuk devleti kavramı ne denli ağırlık taşı
yorsa, o hukuk devleti kavramının içerisinde de, anayasanın taşıdığı önem nedeniyle, Sayın Başba
kandaki bu yeni bakışı memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. 

İkinci husus, ikinci tespit ise; anayasa değişiklikleri vesilesiyle, bizi memnun ettiğini ifade et
tiğim yeni bakış dolayısıyla, yasama organına bakışında, daha müspet bir yaklaşım, yeni bir siya
sal davranış; dolayısıyla, Meclise verdiği önem konusunda da, yeni bir müspet yaklaşım tespit et
tiğimizi ifade etmek istiyoruz. Ancak, Sayın Başbakan, bugünkü konuşmasında bir sözcük sarf et
ti "siyaset, imkânları kullanma sanatıdır" dedi. -
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Sayın milletvekilleri, siyasetin, ister etimolojik (kökensel) yapısına bakalım ister değişik dil

lerdeki anlamına bakalım; eğer, siyasete, imkânları kullanma sanatı anlamını yiiklersek, bunun, 
herhalde, siyasal literatürdeki karşılığı, karşımıza, oportünizm olarak çıkar ki, bu, böylesi bir deği
şikliğin görüşüldüğü konuşmada, bizleri memnun edici o yaklaşımların arasında pek uyum sağla-, 
madı diye düşünüyorum. 

Başlangıç bölümüyle ilgili, anayasa hukuku anlamında iki çıkış noktasını değerlendirme mec
buriyetimiz olduğu kanaatindeyim. 1961 Anayasasının başlangıç bölümüne baktığımız vakit "Ana
yasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hak
kını kullanarak 27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk Milleti" ifadesiyle karşılaşırsınız. 27 Mayıs 
1960'a, devrim mi demek lazım, ihtilal mi demek lazım, askerî müdahale mi demek lazım tartışma
sını bir yana bırakalım; ama, burada dikkatimizi çeken husus "...meşruluğunu kaybetmiş bir iktida
ra karşı direnme hakkı..." ifadesine, kavramına yer verilmesi... 

Sayın milletvekilleri, eğer, devrilen bir iktidar sonrasında, o iktidarın "Anayasa ve hukuk dı : 

şı" şeklinde tanımlanan davranışlarının arkasına, direnme hakkını, bir hak olarak getirirseniz, işte, 
demokrasinin temel kavramlarından birçoğunu zedelemiş ve bunu âdeta meşrulaştırmış olursunuz. 
Siyasal yaşantımızda, 27 Mayıs hareketiyle ilgili olarak -teknik anlamda, herhalde "askerî müda
hale" demek en doğrusu- 27 Mayıs askerî müdahalesiyle ilgili olarak, bu, 1982 Anayasasından her 
bakımdan daha ileri, daha çağdaş bir toplumun özlemlerine yanıt veren Anayasanın başlangıç bö
lümündeki "direnme hakkı" ifadesi, siyasal yaşamda, hep, başka başka demokrasi inancını zedele
yici tutum ve davranışların sebebi sayılagelmiştir. 

Şimdi, 1982 Anayasasına baktığımız vakit, 1982 Anayasasının başlangıç bölümünün -baştaki 
gerekçe ne olursa olsun- ikinci paragrafında "Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği..." ifadesini karşımızda buluyoruz; yani, aynı 
I96l1de olduğu gibi, normal bir parlamenter rejim hükümleri çerçevesinde işbaşında olan siyasal 
bir iktidar, iktidardan alaşağı edildikten sonra, yapılan harekete meşruluk kazandırmak için kabul 
edilen -"referandum" demek herhalde teknik anlamda çok doğru değil; belki "plebisit" demek la
zım- Anayasa sonrasında, o Anayasanın başlangıcına "milletin çağrısıyla bu hareketin yapıldığı" 
ibaresi eklenerek, âdeta bir meşruiyet zemini kazandırılmak istenmiştir. 

SALİH KÂPUSUZ (Kayseri) - O değişikliği nasıl buluyorsun Sayın Yalova?.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Bu Anayasanın başlangıç bölümüne gelince: "Ne direnme 

hakkından ne milletin çağrısıyla yapıldığı iddia olunan bir askerî müdahale sonrasıdır" iddiasına 
yer verildiğini görürsünüz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ilk kez, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kendi iradesiyle yapılmış olan, herhangi bir hareket sonrasında, meşruiyet anlamı kazandırma 
çabası gütmeksizin, sivil bir anlayışla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin -ki, demokrasinin beşiği
dir, Kâbesidir, tecelligâhıdır deriz- sivil iradenin en üst temsil organının, kendi iradesi tarafından 
gerçekleştirilen, yapılmış olan herhangi, bir harekete meşruiyet kazandırma kaygısı olmaksızın, bir 
tanım getirildiğine tanık oluyoruz ki, bence bu, demokrasi tarihimiz açısından, üzerinde en çok du
rulması gereken ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve •Türkiye Büyük Millet Meclisinin siz değerli 
üyeleri açısından en çok övünülmesi gereken husus olarak karşımızdadır diye düşünüyorum. 

Bugünkü siyasî partilerin anayasa değişikliklerine ilişkin tavırlarına baktığımız vakit, bir baş
ka üzüntü verici hususa işaret etmeden geçmek mümkün değil. 

Bugün, Refah Partisi temsilcisi, Anayasa değişikliklerinin her birine ve hepsine karşı olduğu
nu söyledi. 

Değerli milletvekilleri, bir şeyi, siyaset bilimi açısından, anayasa hukuku açısından hiç tartış
maya yer vermeyecek şekilde tespit etmemiz lazımdır ki, Yüce Meclisin önüne getirilen "Başlan
gıç" bölümüyle ilgili sunulmuş olan metin, bir yerde, siz değerli milletvekillerinin, 12 Eylül Ana
yasasının tescili ya da şimdiki Meclisin kendi iradesini tescilinden başka, bu ikisinden birisini seç
mekten başka hiçbir şey demek değildir. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Yalova, bu da 12 Eylül Anayasasının "Başlan

gıç" kısmının aynısı. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Şimdi, bu siyaset matematiğiyle değerlendirirseniz "bu 
Anayasa değişikliklerinin hepsine ret oyu vereceğim" sözü, hangi siyasal ideolojiden gelirse gel
sin, sonuçta, siyaset matematiğine vurursanız, biz, 12 Eylülü yapan iradenin kabul ettirmiş olduğu 
ya da kabul etmiş olduğu Anayasayı tescil ediyoruz, onu savunmaya devam ediyoruz anlamını ta
şır ki, buradan çıkan netice de, Refah Partisinin, "12 Eylül ürünü" lafını kullanmam; ama, 12 Ey
lülün bugün, burada, savunucusu durumuna -bilmem iradî midir, gayrî iradî midir- zımnen de ol
sa, o noktaya düştüğü anlamını taşır. (ANAP, DYP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Yalova, 12 Eylül Anayasasının aynısı olduğu 
ortada. 

BAŞKAN - Sayın Yalova, süreniz bitti. Size, 2 dakika daha süre veriyorum, lütfen toparlayın. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Peki, efendim. 
Bir başka tespitimiz daha var... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Tek madde değişmemiş. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Eğer, 1982 Anayasasının bazı maddeleri değişsin, düşünce

si doğruysa -ki, bugün, Sayın Başbakan ifade buyurdular- ve 1982 Anayasasının değişecek madde
lerinin dışında, daha.değiştirilebilecek maddelerinin de olduğu doğruysa -ki onu da, bugün, Sayın 
Başbakan burada, ifade buyurdular- bu iki doğru saydığımız neticeden, mantığı gereği, bir başka 
doğru çıkıyor ki, o da, 1982 Anayasasının fikrî mimarlarından olan Sayın Cumhurbaşkanının siya
sal iradesiyle, mevcut Doğru Yol Partisinin siyasal iradesi arasındaki uçurum farkıdır. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Ne farkı var? 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Ne farkı olduğunu söyleyeyim: Bunun, siyasal açıdan da bir 

neticesi olduğunu söylemiyorum; sadece 1982 Anayasasının yapılışı sırasındaki Doğru Yol Partisi 
iradesiyle, bugünkü Doğru Yol Partisi iradesinin geldiği noktayı vurgulamak açısından söylüyo
rum; hiç siyâsî yorum falan çıkarmıyorum. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)-Ne alakası var... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Eğer, bu doğru ise, bu tespitte mutabık isek, bu doğrudan 

da, başka bir doğru karşımıza çıkacaktır ki, 1982 Anayasasının, mevcut siyasal İktidar tarafından 
değiştirilmesi; hemen hemen bütünüyle değiştirilmesi şeklindeki değerlendirmesi sırasında, ikti
darda bulunan Anavatan Partisine, o dönemde muhalefette olduğu için "biz, bu Anayasanın değiş
tirilmesinden yana değiliz" tavrının yanlışlığının, bugünkü DYP tavrıyla, zımmi olarak kabulü olur 
ve geçmişteki, o, yanlışlıklarından ötürü, eğer, uygun görürseniz "özür dileme" anlamı çıkar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yalova, teşekkür ediyorum. -
Sayın Yalova, Anayasada, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu belirtilen hiçbir siyasî 

partinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunsun veya bulunmasın, hiçbir siyasî par
tinin, 12 Eylülden yana olması mümkün değildir. (RP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkış
lar) . 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Gül; buyurun efendim. ' 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Ana

yasada yapılmak istenen değişikliğin adını demokratikleşme diye koydu İktidar; ama, bu paketin 
içine baktığımızda, demokratikleşmeyle, hürriyet, serbestlik ve katılımla ilgili çok çok, az şeyler 
olduğunu görüyoruz. 
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Aslında, böyle bir fırsat gelmişken, büyük bir uzlaşmayla, halkımızın, milletimizin layık oldu

ğu şekilde, gerçekten, demokratik bir anayasa yapmak mümkündü ve aslında, bunun tabanı da var
dı; fakat, nedense, İktidar Partilerine, tek parti devrinin zihniyeti hâkim oldu ve tek parti devrinin 
demokrasi anlayışı, bakıyoruz ki, hâlâ, 1990'lı yıllarda yürürlükte. 

Sayın Başbakan, burada, konuşmasında, temel hak ve hürriyetlerden bahsetti. Şimdi, soruyo
rum size: Bu Anayasayla hangi temel hak ve hürriyetler yerine oturtulmakta; milleti, kendi öz va
tanında, hâlâ, parya yerine koyan, angarya uygulamaları kaldıran temel hak ve hürriyetler mi veril
mekte; örneklerini her gün yaşadığımız, her gün utanç duyduğumuz, insan hakları açısından, mil
letin kendi inançları açısından karşı karşıya kaldığı problemler mi kaldırılmakta... Maalesef, bun
ların hiçbiri yapılmamaktadır. 

Aslında, tabiî, bu değişikliğin, Türk Milleti arzu ettiği için, halk daha çok demokrasiye layık 
olduğu için yapılmadığını hepimiz biliyoruz. Hepimiz belli bir randevuya... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Allah Allah!.. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Evet, hiç "Allah Allah" elemeyin. Avrupa Konseyinde, Av
rupa Parlamentosunda, Batılı ülkelerin, sefirlerin nasıl dayattığını hep biliyoruz. Eğer, bu, Türk 
Halkı için çıkarılacak olsaydı, sekiz sene iktidarda duran Anavatan Partisi bunu getirebilirdi; sizler 
şimdiye kadar getirebilirdiniz. Onun için, herkes biliyor ki, bu, aslında, dış dayatmayla çıkarılıyor. 
Çıksın da öyle çıksın; ama, yeter ki, bu halka, gerçekten bir özgürlük, gerçekten bir hürriyet ve ger
çekten sivil bir anayasa olsun. 

Şimdi, çok hayretle takip ettim, benden önce konuşan Anavatan Partisi sözcüsü -arkadaşım
dan hiç beklemezdim- diyor ki; "Başlangıç maddesini onaylamamak, oy vermemek, 12 Eylüle evet 
demektir." Peki, 1961 Anayasasından nedir? 

Şimdi, soruyorum, hepinize soruyorum; hangi demokratik ülkenin, hangi Avrupa ülkesinin 
anayasasının başlangıcında bu tip ilkel -evet, söylüyorum- maddeler vardır, soruyorum. (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu, ancak, Baas anlayışıdır. Evet, bu tip yazılmalar, kompozis
yon yazan çocukların yazdığı şeylerdir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu, sadece Ba
as anlayışıdır ve bu tip girişler, diktatörlükle idare edilen ülkelerin anayasalarında vardır. (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet, aranızda vardır... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Atatürk de dahil mi?!. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Aranızda, Avrupa ülkelerini çok iyi bilen, aranızda demok
ratik ülkeleri bilen çok iyi uzmanlar vardır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Atatürk?!. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Atatürk'le ilgili... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Atatürk?!. Atatürk sayesinde yetiştin... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bakın, Atatürk'ün yaptığı... Bakın, ben size söyleyeyim; Ata
türk'ün, sizin Mustafa Kemal'in yaptığı Anayasa, 1921 Anayasası... (CHP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ne demek istiyorsun?! Ne demek sizin?! 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sen beni dinle önce!.. Otur!... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Atatürk, Türk Milletinin atasıdır; ağzını topla! Evet, Atatürk 
benimdir! 

- 410 -



T.B.M.M. B : 123 14. 6.1995 O : 4 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ne diyorsun sen?! Otur yerine, beni dinle!.. Terbiyeni muha

faza et!.. (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Gökalp... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Başkansanız, buranın otoritesini sağlayın! 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Atütürk, Türk Milletinin atasıdır. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Otur! 

BAŞKAN - Sayın Gökalp, müsaade buyurun efendim... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Atatürk, Türk Milletinin Atatürk'üdür... 

BAŞKAN - Sayın Gökalp, müsaade buyurun... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bakın, aynı, İstanbul Emniyet Müdürü Menzir'in dediği gi

bi, Atatürkçülüğe sığınıp, Atatürk düşmanlığı; Atatürkçülüğe sığınıp, laikliğe sığınıp dinsizlik ya
pan zihniyet, beni dinlemesini öğren önce! 

BAŞKAN - Sayın Gül... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Saygılı ol!.. Güzel konuş!.. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ben saygılıyım, sen beni dinlemeye saygı göster!.. Sen, beni 
dinlemesini öğren önce!.. 

BAŞKAN - Sayın Gül... Sayın Gökalp... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - İşte, sosyal demokrat anlayışı bu... Aslında, siz, sosyal de

mokrat değilsiniz. (CHP sıralarından "hakaret etme" sesleri, gürültüler) 

Sosyal demokrat olsanız, beni dinlemesini bilirsiniz... 

BAŞKAN - Sayın Gül... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hakaret ediyorsun. 

BAŞKAN - Sayın Gökalp... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ben ne dedim; burada kimseye hakaret etmedim. Atatürk'ün 

yaptığı Anayasa, sizin getirdiğiniz Anayasadan daha demokratik! Al 1921 Anayasasını, al, oku bu
nu. Var mı böyle ilkel düşünceler?! 

BAŞKAN - Sayın Gül... Sayın Gül... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Siz, işte Doğru Yol Partisi Grubu, bu zihniyetin arkasında gi

diyorsunuz; ama, size oy verenler böyle değil. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gül... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Tek parti devrinin, millete müstebit, millete baskıcı, minare

lerden ezanı Türkçe okutan, AUâhüekbcr yerine, "Tanrı büyüktür" diyen zihniyet. (CHP sıraların
dan "hakaret ediyorsun" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Gül... Sayın Gül... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sen Türk değil misin; Türkçe konuşulsun. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Evet, niçin sinirleniyorsunuz?! Bakın... 
Sayın Başkan, ben burada sakin konuşuyordum... 
Bana müdahale ederseniz, böyle konuşurum... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Hakaret edemezsin. 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, Grubunuz buraya çıkacak efendim... ' . 
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ABDULLAH GÜL (Devamla) — Burada kimseye hakaret ettim mi?.. Kimseye haraket etme

dim... 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Başka nasıl hakaret edeceksin?!. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Hakaret ediyorsun. 

BAŞKAN - Sayın Gül... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ne hakareti?.. Hakareti siz yapıyorsunuz. Dinlemesini bilmi
yorsunuz...(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Gül... 

Sayın milletvekilleri, rica ediyorum». Sayın milletvekilleri, her grup sözcüsünün konuşma im
kânı var, konuşurken cevap verirsiniz... Rica ediyorum... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, yerimden bir kelimeyle bir şey söyleyeceğim... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Otur yerine; senin söz almaya hakkın yok!.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sen otur oturduğun yerde. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Kimsin sen!.. ; 

BAŞKAN - Sayın Gül, lütfen efendim... 

Efendim, yerinize oturur musunuz; sayın hatibin konuşma süresi işliyor; Grubunuz konuşur
ken, söylersiniz; lütfen yerinize oturunuz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Hem "sizin Atatürkiinüz" diyorsunuz hem de "siz dinsizsiniz" di
yorsunuz. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Hayır... Hayır... Öyle bir laf yoktur... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Dedin... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Hayır efendim... Hayır, öyle bir niyetim yoktur. Oturun!.. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sen otur! 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Hem de "siz dinsizsiniz" diyorsun. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Hayır, öyle bir şeyim de yoktur; kesinlikle, size "dinsiz" fa
lan deme yetkim yok, öyle bir şey de söyleyemem. Öyle bir şey kesinlikle söylemedim, söylemem 
d e . , : ; ; • " . ' . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum efendim. 

Sayın Gül, süreniz işliyor efendim; lütfen... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - O zaman, benim konuşma ortamımı temin edin burada. Ben, 
kimseye hakeret etmedim; ben, bir anlayışı söylüyorum. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Atatürk'e hakaret ettin. . 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Hakaret ediyorsun işte. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Anayasanın başındaki, bu başlangıç kısmı, hiçbir demokra
tik ülke anayasasında yoktur. (RP sıralarından alkışlar) Atatürk'ün yaptığı 1921 Anayasasında yok
tur böyle ilkeler; bunu söylüyorum ben. 

1961 Anayasasıyla; darbeci, Menderes'i idam eden ve ondan sonra gelenlerin yaptığı anaya
sayla, bu tip başlangıçlar konulmuştur. 12 Eylül gelmiştir, güya, bunu düzeltmiştir. Ben soruyorum 
şimdi Anavatan'lı arkadaşıma; siz hukuktan anlıyorsunuz; hangi demokratik ülkede bu tip yazım
lar var? 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Uganda' da bile yok. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Avrupa Konseyinin üyesiyiz. Avrupa Konseyine bağlı 54 ül

ke var; hangisinin anayasasında buna benzer yazılar var; ben, bunu söylüyorum size. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Rusya'da da yok. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Benim, kimseye hakaret etmeye hakkım yoktur; etmem de; 

ama, buna da tahammül edin. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Atatürk'e ettin. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Hayır... Hayır... Ben, kimseye hakaret etmedim, etmem de; 

öyle.bir hakaretim olamaz, Türk Milletine, bu millete hizmet eden kimseye. Ben, ne öyle bir dü
şünceye sahibim ne de onu yaparım. 

Değerli arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum: Elimize gerçekten bir fırsat geçmiştir -demok
ratikleşme dediğiniz; aslında, bize göre yalanı- Avrupa ülkelerine, bak, biz demokratikleştik diye
bilmek yerine, gelin, onların anayasasına benzeyen, demokratik, halkından korkmayan, milletinden 
korkmayan, milletinin geleneğine, kimliğine, kültürüne, dinine saygılı bir anayasa yapalım. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Sqnra, ben size söyleyeyim; bunlar, Danışma Meclisinde çok tartışıldı. Mesela, Atatürk milli
yetçiliği... Ne anlıyorsunuz? Siz farklı anlıyorsunuz, bu arkadaşlar farklı anlıyor, biz farklı anlıyo
ruz... Böyle anayasa olmaz; anayasalar, açık, net olmalı; yoruma girici anayasalar olmaz; bunlar, 
kelime oyunları; ben, bunu söylüyorum size. Menzir'in dediği gibi, işte, biri oraya çeker biri oraya 
çeker... Buna fırsat vermeyelim. Bunlar, anayasa metinlerine girmez diyorum ben; yoksa, kimseye 
ben... -

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Devam et Abdullah, devam et; öğrensinler... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sonra, bakın, burada, yine, bu başlangıç ilkesinde "...laiklik 

ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırıla-
mayacağı..." söyleniyor. Tamam, güzel; bunun tersini de koymamız lazım; devletin de milletin di
nine, milletin dininin gereğini yerine getirmesine karşı bir tedbir koymamız lazım. Avrupa ülkele
rinin anayasalarında böyledir; niçin onu koymuyorsunuz?.. (RP sıralarından alkışlar) 

İşte, onun için, sizi ilgilendirmeyebilir; ama, ilgilendirenler var. Onun için, başörtülü avukatı 
barodan atarlar; onun için, başörtüsü var, sakalı var diye mühendisler odası belgelerini iptal eder
ler. Biz, bunu ifade etmek istiyoruz. Biz, hürriyetleri geliştirelim diyoruz. Hürriyeti bize verin, baş
kasının hürriyetini kısın diye bir niyetimiz yok; herkese hürriyeti verelim; yeter ki, arkasında zor
balık; yeter ki, arkasında baskı olmasın diyoruz. Bu yüzden karşıyız, ANAP'lı arkadaşım, biz bu
na. Siz, buna oy verirseniz, evet, 12 Eylülün getirdiğini kaldırıyorsunuz; 1961'in getirdiğine evet 
diyorsunuz ve bu antidemokratik ilkelerin hepsineevet diyorsunuz. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Gül, teşekkür ediyorum. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan.., 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Efendim, Sayın Gül, konuşması sırasında, gerek parti

min düşüncelerini gerek ideolojisini aşağılayan, hatta, hakarete varan kelimeler kullanmıştır; bun
lar, gerçek dışıdır; 70 inci maddeye göre söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Ateş, cevaplandırılması lazım gelen hususlar varsa, şimdi, sözcünüz çıka

cak efendim; söz vereceğim kendisine. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Ne alakası var?!. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bizim sözcümüz, başlangıç maddesi, ya
ni 1 inci maddeyle ilgili konuşacak. Bu, ayrı bir konudur. Ben, bu konuda partime yapılan saldırı
yı, hakareti yanıtlamak için söz istiyorum efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bu da, en doğal hakkımız bizim. 
BAŞKAN - Ben, zabıtları getirteyim... (CHP sıralarından gürültüler) 

' İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Ne zaptı yahu!.. Açık Sayın Başkan, açık!.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Veriyor musunuz efendim?.. 
BAŞKAN - Efendim, hayır... Zabıtları getirteyim... 
Sayın Ateş, bakın, daha önce de bir talebiniz oldu. Hiç, sizin ısrarınız olmadan, ben zabıtları 

getirtim; inceledim ve zatı âlinize de gönderdim. Yine getirteceğim; varsa bir sataşma, elbette kal
kıp cevap verirsiniz... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, ben, orada, Genel Kurul görüşme ne
zaketine sığınarak ve Başbakanımız kürsüde olduğu için itirizlarımı, sabahki oturumda, yineleyip 
işi uzatmadım; çünkü, biliyordum ki, Başbakanımız kürsüdeydi; bizim herhangi bir itirazımızla işi 
böyle uzatmamız yakışık almayacaktı. Sizin bana göndermiş olduğunuz o tutanaklardaki ifade ile 
benim yorumum ayrıydı. Bunu şimdi tartışmıyorum; ama, burada, herkesin önünde; siz de dinledi
niz, dinlediğinizi zannediyorum... 

BAŞKAN - Ee, herhalde canım, herhalde... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Dinlediğinizden eminim; burada, Partime bariz bir ha

karet olmuştur, ideolojimize sataşma olmuştur; bunun için söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Zaptı getirteyim, ondan sonra*.. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Ne zaptı ya?!. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Soysal; buyurun efendim.(CHP sı

ralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında, olmaması gereken bir tartışmanın içine girdik ve 

bu tartışma, kolay kolay içinden çıkılacak bir tartışma değildir. Niçin; çünkü, biraz önce, söz almış 
olan parti sözcüsünün söylediğini biraz düzeltmek gerekiyor. Bu şekil bir başlangıcı olan anayasa
lar da var, olmayan anayasalar da var... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Uganda'da var, Uganda'da... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - ...ve bu ülkeler arasında, demokratik olanlar da var, demok

ratik olmayanlar da var. Onun için, Avrupa anayasaları arasında; yani, demokratik saydığımız ül
kelerin anayasaları arasında, bu çeşit bir başlangıç bölümü ya da onların "preambule" ya da "pre-
amble" dedikleri, bizim eski Osmanlıca'da "dibace" denen kısımlar bazen vardır. Bazen de tek par
ti dönemi dediğimiz -biraz önce kötülenmeye çalışılan- ve benim partimin tek parti olduğu dönem
de yapılmış Anayasada da (1924 Anayasasında) yoktur... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Getir, o Anayasayı kabul edelim o zaman... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - 1924 Anayasasının bir başlangıç bölümü yoktur. Bu, niçin 

1961 Anayasasına konulmuştur?.. Birkaç sebebi var. Birinci sebebi biraz önce tartışıldı; 27 Mayı
sın kime karşı, niçin yapıldığını ve niçin meşru olduğunu ispat çabası. Bunu, bir anayasa maddesi 
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haline getiremezsiniz; bu, ancak, bu çeşit bir rhetin içinde söylenebilirdi. O Anayasayı yapanlar, 
bunu, başlangıç bölümünde ifade etmeyi doğru buldular. Yine, aynı çabayı, 1982 Anayasası dola
yısıyla -1982 Anayasasının hangi koşullar içinde yapıldığını hep biliyoruz ve bu değişikliğin de te
mel nedeni, o koşulların etkisini ortadan kaldırmaktır- o zaman da, bu yapılan hareketin -biraz ön
ce söylendi, onlar üzerinde durmayacağım- milletin çağrısı üzerine yapıldığı, bir iç savaşı önlemek 
için yapıldığı, bunları, o Anayasayı yapanların görüşü açısından ifade etmek gerekiyordu. Anaya
sanın 3 üncü, 4 üncü ya da falanca maddesinde bunları söyleyemeyeceğimiz için, söylenmesi ge
reken bir yer aranıyordu, o da başlangıç bölümüdür. 

Şimdi, bugün, bu başlangıç bölümünün iki fıkrasını çıkararak, bu amaca hizmet eden kısmını 
çıkarmış oluyoruz; ama, gerek 1961 Anayasasında ve gerekse 1982 Anayasasının yapılışında, bu 
amaca hizmet ederken, sırf, bu amaç için yapıldığını biraz saklamak amacıyla, Anayasanın başlan
gıç kısmına başka sözler de konmuştur. Bu sözler olabilir de, olmayabilir de... Olması, bir şeyi 
azaltmaz ya da artırmaz; olmaması da bir şeyi azaltmaz. 

1961 Anayasasının, bir bakıma, başka bir amacı vardı; o bakımdan, belki bir işlevi vardı diye
bilirsiniz. 1961 Anayasası, Türkiye Devletinin millî bir devlet olduğunu söylüyordu ve o "millî" 
kavramının konması sırasında bir tartışma ortaya çıkmıştı; millî mi, milliyetçi mi; çünkü, daha ön
ceki Anayasada -1924 Anayasasında- partimizin altı oku da Anayasaya girdiği için devletin milli
yetçi bir devlet olduğu söyleniyordu. "Milliyetçi devlet" dersek tartışma çıkar; bu, bir partinin um
desidir; onun için, daha hukuksal olan bir kelimeyi kullanalım, "millî devlet" diyelim dendi; fakat, 
milliyetçi değil miyiz; "millî" kavramını koymakla milliyetçi olmaktan vazgeçiyor muyuz dendi. 
Bundan da vazgeçmediğimizi belirtmek üzere başlangıç bölümüne "milliyetçilik" kavramı girdi; 
ama, o kavram girdiği zaman da ne çeşit milliyetçilik dendiğinde, hayır, öyle rasgele, şu tarafa çe
kilecek bir milliyetçi değiliz, Atatürk milliyetçisiyiz; yani, dili, dini, ırkı ne olursa olsun, vatandaş
ları eşit insan sayan ve bir bütün halinde yaşamayı amaçlayan bir milliyetçiliğin sahibiyiz demek 
anlamında, başlangıç bölümüne, bu, konuldu. 

Şimdi, bu küçük tartışmadan da kolayca anlayacağınız gibi başlangıç bölümlerindeki -nere
deyse- her kelime -bırakın cümleyi- uzun tartışmalara yol açabilir ve biz, bu başlangıç bölümünü 
tartışmaya başlarsak, bu tartışma, üç dört ay da sürer; çünkü, her cümlesinde, hepimizin dokunabi
leceğimiz; hayır, böyle değil, şöyledir diyeceğimiz sübjektif anlayışlara elverişli kavramlar vardır. 
Nedir amacımız; biz, şu iki fıkrayı çıkararak bazı şeyleri sağlamak istiyoruz. 

Birincisi şu: Geçmişte yapılmış ve bugün, bizi anayasa değişikliklerine getirmiş olan yaklaşı
mın yanlış olduğu... Yani, birbirimizi kandırmayalım, öyle, çağrı falan olmadı, geliş oldu. Birbiri
mizi kandırmayalım, millet, bunu, böyle, tartışarak falan kabul etmedi, bir oylamada kabul etti; o 
oylamanın koşulları da belli. Şimdi, bu çeşit, tarihe dönük bir olgunun hukuk metnine girmiş olan 
kısmını çıkarıyoruz. Niçin çıkarıyoruz -o da önemli Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım- çünkü, ba
zı anayasalardan farklı olarak bizim Anayasanın başlangıç bölümü, tıpkı kenar başlıklar gibi, ana
yasanın metninden sayılır. Metninden sayılır; ama, çok tartışmalıdır. Bazen Anayasa Mahkemesi 
oradan kavramlar alır, kullanır; o da hukukçular arasında tartışmalıdır; ama, benim söylemek iste
diğim, bu tartışmaya girersek, çıkamayız; çünkü, bunu, metinden sayan anayasalar da var dünya
da, metinden saymayan anayasalar da var. Onun için, şuradan buradan örnek alarak bir yere de va
ramayız ve sonuçta birbirimiz yeriz. Oysa, amacımız, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. O 
üzüm de, Anayasada antidemokratik gözüken terimlerin ortadan kaldırılmasıdır. O terimleri, o hü
kümleri ortadan kaldırırken, bu iki paragraf da bizi rahatsız ettiği için, hepimiz demokrasiye inan
mış insanlar olarak bundan rahatsız olduğumuz için, bunu çıkarmak istiyoruz. Mesele, bundan iba
rettir. Bundan öteye, bu bölümün tartışmasına girmeyelim derim; çünkü, biz, parti olarak da buna 
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inanıyoruz; çünkü, burada hepimizin kutsal saydığımız kavramlar var; kimimiz devleti kutsal sayı
yoruz, kimimiz Atatürk'ü kutsal sayıyoruz, kimimiz saymıyoruz... Bu tartışmalara girmeyelim. Bu 
tartışmalara girdiğimiz zaman içinden çıkamayız. Onun için, yapılabilecek tek şey, bu iki fıkrayı 
çıkarmaktır ve ondan sonra da, asıl, Türkiye'ye daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi getire
cek olan maddelerin değiştirilmesidir. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Asıl başlangıç bölümünü kaldırmak lazım Sayın Soy
sal. \ 

BAŞKAN - Sayın Soysal, teşekkür ediyorum efendim. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebinde bulunan, Sayın Uluç Gürkan?.. Vazgeçtiniz.... 

Sayın Şemsek, buyurun efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasa değişikli

ği teklifinin başlangıç bölümüyle ilgili bir konudaki düşüncemi arz etmek üzere söz aldım; Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, anayasa değişikliği, konuşmacı arkadaşlarımızın da ifade ettikleri 
üzere, belli bir uzlaşmayla yapılabilecek olan bir husustur; ancak, bu uzlaşma, hiçbir siyasî parti
nin kendi görüşünde ısrar etmemesiyle temin edilebilir. 

Anayasa Komisyonumuzda başlangıç metni olarak hazırlanmış olan metinde, 1982 Anayasa
sında ki,12 Eylülü çağrıştıran paragraflar ayıklanırken, tahmin ediyorum, bir gözden kaçma netice
si, çıkarılmış olan mühim bir cümle vardır. Bu cümlenin, Anayasamızın başlangıç bölümünün ba
şına ilave edilmesi, Yüce Meclise duyulması lazım gelen güven bakımından mühimdir. Burada, 12 
Eylülü çağrıştıran bölümler çıkarıldıktan sonra, "ebedî Türk Vatan ve Milletinin bütünlüğü" ve 
"kutsal Türk Devleti" gibi iki ifade çıkarılmış durumdadır. Bu bakımdan, başlangıç bölümünün ba
şına, "Bu Anayasa" ibaresinden önce gelmek üzere "ebedî Türk Vatan ve Milletinin bütünlüğü ve 
kutsal Türk Devletinin varlığını tescil ve tebliğ eden bu Anayasa" diye bir ibarenin eklenmesinin 
ve başlangıç metninin böyle başlamasının, Yüce Meclisimizin görevlerine daha uygun düşeceği ka
naatindeyiz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yüceliğinden, kutsallığından Türk Milletinin ve Vatanının 
bütünlüğünden, hiçbir siyasî partimizin, hiçbir milletvekilimizin rahatsız olması mümkün değildir. 
Bu bakımdan, bu maddeyle ilgili böyle bir değişiklik teklifimiz olacaktır. 

Değerli üyelerin, milletvekili arkadaşlarımızın buna desteklerini talep ediyor; Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Şemsek, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bütün, buyurun. ^ 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, ilk defa, bugün, tarihî bir gün yaşamaktadır. İlk defa, baskı ve dayatmalardan uzak, 
anayasayı değiştirmeye çalışmaktadır; ama, üzülerek belirtmeliyim ki, zaman zaman siyasal neden
lerle, zaman zaman seçmene selam düşünceleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, toplumda yaka
ladığı bu fırsatı iyi değerlendirememektedir. Anayasanın başlangıcındaki bu ilkeleri, bu zamana ka
dar Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşımış olmasıj gerçekten üzüntü vericidir ve düşündürücü
dür. Türk insanı, hiçbir zaman kendi anayasasını yapmamış, ne çektiyse de anayasalardan ve ana-
yasacılardan çekmiştir. (BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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"Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diye burada söylenilmesine rağmen, hiçbir zaman, 

Türk Milletine hâkimiyet tanınmamıştır. Daha, Anayasanın tamamında, birtakım dayatmalar, bir
takım değişmez maddeler devam etmekte ve bunların değiştirilmesi dahi teklif edilememektedir. 
Velev ki, uygulanmasa dahi, bunlar, Anayasada korunmaktadır. Bugünkü Anayasanın 174 üncü 
maddesi, uygulanmamasına rağmen, orada, harfine ve kılına dokunulmadan devam ettirilmekte, 
değiştirilmesi dahi akla gelmemektedir. 

Bana göre, Türkiye'nin, demokratikleşmeden önce normalleşmesi lazım. Yani, yaşayan insa
nını, halkını istediği şekilde kabul etmesi lazım. Halkının inançlarına düşman bir anayasanın olma
sı mümkün değildir, yaşaması mümkün değildir. Anayasaların ve yasaların, milletin ihtiyaçların
dan doğması ve milletin ihtiyaçlarını karşılaması lazımdır. Bugün, eğer, anayasalar ve yasalar ge
rekli şekilde uygulanmıyorsa, milletin ihtiyaçlarını karşılamadığından, milletin ihtiyaçlarından 

. doğmadığındandır. 

Sistem, yasaklara dayalı bir sistemdir. Yasaklardan ve sistemden beslenenlerin, bu sistemi de
ğiştirmeleri mümkün değildir. Bugünkü Anayasayı da değiştirmek mümkün değildir. Evet, yapılan 
değişiklikler katılımcılığı artırmaktadır; ama, bana göre, Türkiye'de, öncelikle, fikir hürriyetinin, 
inanç hürriyetinin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuda da büyük mesafe alınmıştı; 
partilerarası komisyon, 1982 yılında, Anayasanın başından başlayarak, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci 
ve 24 üncü maddesini değiştirecek hale gelmişti ve burada da büyük mesafe alınacaktı; ama, sade
ce ve sadece, siyasal amaçlarla, bu, engellenmiştir. Anayasanın değiştirilmesi de bu amaçla engel
lenmektedir; sadece ve sadece bu amaçladır. ' 

Bakın, bu Anayasa, bugün, birçok konuyla uygulanmamaktadır. Zaten çelişkilerle de doludur. 
Bir taraftan "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" denirken, "egemenlik başkasına devredilemez" 
denirken, egemenliğin üstünde egemenlikler vardır. Bakınız, bugün, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin aldığı kararlar yargı denetimine tabidir, Hükümetin aldığı kararlar yargı denetimine tabidir; 
ama, Anayasanın 125 inci maddesine göre, alınan kararlar, yargı denetimine tabi değildir. 

Hani, hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindi... Bugün, 125 inci madde, âdeta 163 üncü madde gi
bi uygulanmaktadır; sorgusuz, sualsiz uygulanmaktadır. Bu, insan haklarına da hukuk devletine de 
millet egemenliğine de aykırı bir durumdur. Anayasanın, yeni baştan, sil baştan yapılması gerekir. 
Bu Anayasanın neresine baksanız, orası dökülmekte... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bütün, toparlar mısınız... 
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Çünkü, bu Anayasa millet iradesine dayanmamaktadır. İçinde, 

tek parti döneminden kalan ilkeler vardır. Bunların değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Eğer, haki
miyet kayıtsız şartsız milletinse, demokrasi, üstün insanların değil, insanlığın üstünlüğünün rejimi 
ise, bütün maddelerin değiştirilmesi gerekir ve Türkiye Büyük'Millet Meclisi, yakaladığı bu tarihî 
fırsatı, parti çekişmelerini, iktidar çekişmelerini, seçmene selamları bir kenara bırakarak, gerçekten 
yapabilme fırsatı vardır. Yeter ki, millet iradesini esas alarak, milletin iradesinin üstünlüğünü esas 
alarak, hâkimiyetin gerçekten milletin olduğuna inanarak ve kendimiz için istediğimizin bir başka
sı için de hak olduğunu bilerek bu Anayasayı değiştirmeye çaba harcamalıyız diyor, Yüce Kurula 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bütün, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeler vardır; önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra da aykırılık derecelerine göre iş

leme tabi tutacağım. 
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Yalnız, bir hususu açıklamama, lütfen, müsaade buyurunuz: Önergelerden herhangi birisi ve

ya birkaç tanesi, şayet işaret oyuyla kabul edilecek olursa, bu takdirde, 3/5 nispetinde "kabul" oyu 
alıp almadığının tespiti açısından gizli oylama yapacağız. Sayın milletvekilleri bu hususu biliyor-
lardır; ama, bir kere daha tekrar etmiş olayım. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) - Kabul edilirse... 

BAŞKAN -Tabiî... Yani, işaret oyuyla önergenin kabul edildiği tespit edilirse, sonra, o öner
ge için 3/5 nispetinde "kabul" oyu kullanılıp kullanılmadığının tespiti zımnında gizli oylama yapa
cağız; Anayasanın 175 inci maddesi... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, öner
geler okunduktan sonra, Komisyon, bütün önergelerle birlikte maddeyi geri istiyor efendim. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Okutalım da... Zaten, okutunca, Sayın Komisyona soraca-
ğ'z-

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - "Komisyona geri çekelim" diyor. 
BAŞKAN - Efendim, önce okutalım ki... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı Anayasa değişikliği kanun teklifinin başlangıç metninin birinci paragrafının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek Halil Şıvgın Mustafa Dağcı 
Çorum Ankara Kayseri 

Osman Develioğlu Osman Sevimli 
Kayseri Karaman 

Başlangıç 
Ebedî Türk vatan ve milletinin bütünlüğü ve Yüce Türk Devletinin varlığını tescil ve tebliğ 

eden bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün 
belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda. 

Gerekçe: ; 
Anayasanın başlangıç bölümündeki, demokrasiye müdahaleyi meşru gösteren, demokrasi dışı 

girişimleri çağrıştıran bölümlerin kaldırılmasında, sivil bir anayasa meydana getirmek için fayda 
vardır. Ancak, bunu yaparken, vatan, millet, Türk Devleti gibi değerleri sentezleyen bir cümleyle 
başlangıç bölümünün başlatılmasında da ayrıca zaruret vardır. Anayasanın "ebedî Türk vatanı ve 
milletinin bütünlüğü ve kutsal Türk Devletinin varlığını tescil ve tebliğ eden bu Anayasa" şekliyle 
başlaması, milletimizin ve Yüce Meclisin beklenti ve duygularına tercüman olacaktır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.İ 1.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 1 in
ci maddesinde yer alan "Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi" ibaresinin "Anayasada göste
rilen insan haklarına riayetkar, hürriyetçi demokrasi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif.ederiz. 

Saygılarımızla. 

- 4 1 8 -



T.B.M.M. B:123 14. 6.1995 0 : 4 
Ali Oğuz 

İstanbul 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Hasan Dikici Şaban Bayrak 

Kahramanmaraş Kayseri 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 1 in
ci maddesinde yer alan "başlangıç bölümünün" metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı Hasan Dikici 

Konya Kahramanmaraş 
Ali Oğuz Zeki Ünal 
İstanbul Karaman 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Abdullatif Şener 

Sivas 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Anayasa değişikliği kanun teklifinin 1 inci maddesinde yer 

alan "Başlangıç" başlıklı bölümün beşinci paragrafının sonuna "devletin sosyal, ekonomik, siyasî 
ve hukukî temel düzeninin din kurallarına kısmen de olsa dayandırılamayacağı" ibaresinin eklen
mesini, Anayasanın 24 üncü maddesinin son paragrafının metinden çıkarılmasını ve yukarıdaki iki 
işlemin birlikte kararlaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Hasan Çakır 
Antalya 

M.Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Gerekçe: 
1. 24 üncü maddede yer alan devletin temel düzeni hakkındaki görüşün, sadece özel kişilerin 

eylem ve işlemlerine karşı değil, her türlü kuruluşun eylem, işlem ve tutumuna karşı korunması, 
yasaklama kapsamı genişletilerek "Başlangıç" kısmında laikliğin tarif edildiği cümlenin sonuna ek
lenmekte ve böylece, laikliğin devletin temel düzenlemesine etkisi ve uygulaması kavramıyla bir
leştirilmektedir. 

2. Anavatan Partisi döneminde yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 163 üncü mad
desiyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı kurulacak olan bir metin Anayasadan çıkarılmakta, 
böylece ileride Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesinin tamamen veya kısmen veya onu çağ
rıştıracak biçimde kanunlaşmasının anayasal dayanağı kaldırılmaktadır. 
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3. 24 üncü maddenin son fıkrasında yer alan yasaklar, istenmeyen sonuçlar doğurmuştur. Ni

tekim, vatandaşlarımızın gönüllü olarak ve bireysel biçimde ayrı ayrı veya birleşmiş şekilde ifade 
ettikleri samimî dinî düşünceleri veya duygulan, maalesef, "istismar'^sayılarak mahkûm edilmiş
tir. Bu konuda, bidayet mahkemeleri v& üst mahkemeler, zıt görüş, kanaat ve varsayımları kullana
rak, çelişkili karar vermişlerdir. Böylesine çelişkili ve baskılı kararlar, fertlerin ve toplumun hak
kaniyet ve adalet duygularını zedelemiştir. 24 üncü maddenin son fıkrasında yer alan "istismar" ve 
"kötüye kullanma" kavramları, öyle kötüye kullanılmış ve öylesine kötü bir şekilde istismar edil
miştir ki, birer birer milyarlarca kişinin "Allah'a inanıyorum" demede birleşmesini, toplu, planlı bir 
düşünce, hatta eylem ve hatta şiddet unsuru içeren bir eylem olarak görmek ve göstermek isteyen 
yazarlara ve politikacılara rastlanabilmiştir. 

4. 24 üncü maddenin son fıkrasının devletin temel düzeni ile ilgili bölümün başlangıç kısmı
na gönderilmesi, diğer bölümünün Anayasadan çıkarılması, yukarıda zikredilen yanlışlıkları düzel
tecek, eksiklikleri tamamlayacaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Komisyonun bir talebi var. Komisyon, okunan öner
gelerle birlikte 1 inci maddeyi geri istiyor. 1 inci madde, okunan önergelerle birlikte Komisyona 
iade olunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci madde ile, yani "Başlangıç" bölümünü değiştiren madde ile 33 ün
cü maddeyi değiştiren 2 nci madde arasında bulunan 24 üncü maddeyle ilgili bir önerge var; oku
tuyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Anayasa metni üzerinde gelmiş bir Komisyon ra
poru var. Şimdi, yeni, bir Anayasa maddesini değiştiren... 

BAŞKAN - Efendim, bir okunsun bakalım, ne var Sayın Genç? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika efendim... 

BAŞKAN - Ne demek bir dakika... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika efendim... 

BAŞKAN - Sayın Genç, ne demek bir dakika... Ne demek bir dakika... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Nasıl bağırıyor... O bağıramaz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - İşleme koyamayacağınız önergeyi nasıl okutuyorsunuz? 

BAŞKAN - Müsaade buyurun... Ne demek bir dakika... Müsaade buyurun... Oturun lütfen... 
Oturur musunuz... Oturur musunuz siz. (ANAP ve RP sıralarından "otur" sesleri) Efendim, lütfen, 
siz oturur musunuz... Sayın Genç, siz yerinize oturun; söz isteyin, söz vereyim. Oturur musunuz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, işleme koyamayacağınız önergeyi nasıl okutuyorsunuz? 
BAŞKAN-Siz Başkanvekilisiniz, oturun biraz. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa değişikliği görüşmeleri Anayasa Komisyonundan geçerek Meclisimizde görüşülmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna gelmiş bulunmaktadır, Anayasanın 175 inci mad
desinde ifade edildiği üzere "Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve ka
bulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere ta
bidir" kesin ifadesine ve İçtüzüğün Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki 91 inci maddesinde yer 
alan "Anayasa değişiklikleri diğer kanun tasarı''ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabidir" 
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. hükmüne istinaden, Anayasa değişiklikleri usulüne göre gündeme geldikten sonra, kabul ve deği
şikliklerin nasıl yapılacağı Anayasanın 175 inci maddesinde ve İçtüzüğün 91 inci maddesinde açık
ça belirtildiğinden dolayı, Anayasada yapılmak istenen değişiklikleri manalandırmak bakımından, 
24 üncü maddenin son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Oğuzhan Asiltürk 

Malatya 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Abdulilah Fırat 

Erzurum 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

İsmail Coşar 

Çankırı 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

Abdullatif Şener 

Sivas 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

Şevket Kazan 

Kocaeli 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Fethullah Erbaş 

Van 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 

.Lütfü Doğan 

Gümüşhane 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-Sayın Başkan, bu önergeye ben de katılıyorum. 

BAŞKAN-Efendim, önergeye katılma usulümüz yok Sayın Kapusuz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bu önerge, Anayasanın ve İçtüzüğün vermiş olduğu, 

Millet Meclisine verdiği, milletvekillerine verdiği bir hakkın neticesinde... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Efendim, niye dinliyorsunuz?.. Yani, bir şey izah ediyo
rum. Kamer Genc'i dinlemeyen, bunu da dinlemesin Sayın Başkanım... Rica ederim... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - ...yüksek huzurlarınızda... 
BAŞKAN - Müsaade buyurun... 
Sayın Sevigen... Sayın Asiltürk... 

, MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Efendim, bir milletvekili çıkıyor... 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Sevigen, lütfen dinler misiniz.... Lütfen dinler misiniz... Lütfen 

dinler misiniz... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Rica ederim... 

BAŞKAN - Sayın Sevigen, lütfen dinler misiniz... 

Sayın Asiltürk söz istedi "buyurun" dedim; Sayın Genç söz ister, ona da veririm; ama, kalkıp 
kürsünün önüne yürüyor. 

TURİZM BAKANI İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Kamer Genç de söz istedi. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Başkanım, rica ederim... 

BAŞKAN - Sayın Sevigen, oturur musunuz... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Bir milletvekili, çıkıyor buraya, söz istiyor; ama, siz müsa
ade etmiyorsunuz... 
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BAŞKAN - Size söz vermedim efendim. Sayın Sevigen, size söz vermedim. İsterseniz size de 

veririm; ama, usulü var... 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) - Rica ederim... Ama, efendim, taraflı davranıyorsunuz. Ri
ca ederim... 

BAŞKAN- Sayın Sevigen, bunu bana söylerseniz; çarpılırsınız yani. Sayın Sevigen, yani, ta
rafgir derseniz; bühtan edersiniz... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Özür dilerim, yanlış anlaşılmış olabilir; ama, bir milletve
kili... 

BAŞKAN - Efendim, estağfurullah. 

Sayın Sevigen, benim istediğim şudur: Bir sayın üye, kalkar söz ister, kendisine söz veririz ta
biî; kürsüde gerekiyorsa kürsüde, yerinden gerekiyorsa yerinden; Tüzük neye el veriyorsa, müsa
mahanın hududu nereye kadar ise, onu veririz. 

Lütfen oturur musunuz. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-Birbirimize tahammülümüz yok Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Gayet tabiî efendim; olur mu... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Yani, tahammülsüz davranıyoruz... 
BAŞKAN - Yürümez efendim; olur mu... Hele bu kadar iştiraki gördükten sonra, insanda gül

ler açıyor. Müsaade buyurun... 
Sayın Asiltürk, buyurun efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, Anayasal düzenlemesini, önergede gayet 

net olarak ifade ettik; ayrıca, İçtüzük düzenlemesini de, oraya, aynı şekilde, net olarak yazdık. Bun
lara göre, Anayasanın değiştirilmesi için teklif, belli bir miktar imzanın toplanması suretiyle olur. 
Ancak, bu teklif yapılmış; Komisyonlarda görüşülmüş; Genel Kurula, Komisyonlarda görüşülen bu 
metin gelmiş. Komisyon Sözcüsü Sayın Kırca "eğer 24 üncü maddenin kaldırılması, son fıkrasının 
kaldırılmasıyla ilgili bir teklif gelseydi, bunu nazarı itibara alırdık" dedi; net olarak zabıtlarda var. 
"Böyle bir teklif gelmedi" dedi. Teklif, doğrudan doğruya Sayın Vehbi Dinçerler'in şu şu manada 
teklifidir; Bunun manası şudur: Böyle bir teklif, nazarı itibara alınacağına göre, zabıtları getirin in
celeyin. Ben dikkatle takip ettim... 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, tamam mı efendim? 
Sayın Kırca, ben Komisyona söz vereceğim efendim. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Kürsüye alalım kendisini!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ancak, şimdi bu noktada bir teklifte bulunuyorum. Bu 

teklif, Anayasanın değiştirilmesi için, Anayasa teklifi için gerekli imza çoğunluğundan sonra, Mec
liste kanunların görüşülmesine mütedair olarak bu değişikliklerin yapılması teklifidir. Şimdi bu 
teklif, dibaceden, 1 inci maddeden sonra, 32 nci madde gelmeden önce...(CHP sıralarından gürül
tüler) 

TURİZM BAKANI İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Efendim, Sayın Asiltürk yoruldular, 
kendilerini kürsüye alalım! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Zatı âliniz eğer, benim kanaatim böyle değildir, derseniz 
- sizin kanaatinize saygı gösteriyorum- o zaman, bizim, bu Mecliste bunu karara bağlamak zorun-
luğumuz vardır. (CHP sıralarından gürültüler) 

TURİZM BAKANI İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - 27 dakika oldu Sayın Başkan. (CHP 
, ve DYP sıralarından gürültüler) 
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OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Meclis kabul eder veya etmez, o ayrı bir şey; ama, buna 

ihtiyaç vardır. 

Gereğinin yapılmasını talep ediyorum. 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum Sayın Asiltürk. 
Sayın Kırca, galiba bir söz talebiniz vardı; buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) -Sayın Başkan, tümü 

üzerindeki görüşmeler sırasında Komisyon adına verdiğim izahatta, ben, Anayasanın 24 üncü mad
desinin kaldırılması hususunda Anayasa Komisyonuna bir teklif gelmediğini söyledim; fakat, 
akabinde, böyle bir teklif gelse idi, anayasa değiştirmeye müteallik kanun teklifinde 24 üncü mad
de hedef tutulmadığı için ve anayasa değişikliklerinde en az 150 imzayla teşebbüs alınması 
Anayasadan doğan bir zaruret olduğu için, böyle bir önergenin, usul bakımından Anayasa Komis
yonunda görüşülemeyeceğini de söyledim. Anayasa Komisyonunda görüşülemeyecek olan şey 
burada da görüşülemez. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon -Komisyon adına zatı âliniz sözcüsünüz, ben Komisyonu muhat
ap aldığım için böyle söyledim, yanlış anlamayın- 24 üncü madde Anayasa Komisyonunda 
görüşülmedi buyuruyorsunuz; öyle mi efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Söylediğim şey şudur 
: Anayasa değişikliklerine dair kanun teklifinde 24 üncü maddenin istihdaf edilmemiş olması, doğ
rudan doğruya 24 üncü maddenin kaldırılmasına müteallik bir teklifin Komisyonda da Genel 
Kurulda da görüşülmesini usul açısından imkânsız kılar diyorum efendim. 

BAŞKAN - Evet... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, teklifimde ısrar ediyorum. Usul tartış

ması açmak zorundasınız. Yoksa, Komisyon burada mevcut değil; Komisyon adına sayın sözcünün 
ifadede bulunması da İçtüzüğe uygun değil. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon tartış

maları sırasında bu konu görüşülmüştür. Komisyon ekseriyetinin görüşünü ifade ediyorum efen
dim. Söylediğim sözler, Komisyonun görüşüdür. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, Komisyon Sözcüsü biraz önce "bu 
görüşülmedi" diyor. (RP sıralarından gürültüler) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hayır efendim. Siz 
yanlış anlıyorsunuz benim sözlerimi. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, tutanaklar getirilsin... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - "Böyle bir şey yok" dedi; demek ki görüşülmüş... Var 

mı yok mu, görüşüldü mü görüşülmedi mi?.. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, Grup Başkanvekili olarak sizden söz is

tiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Ama, orada sizden söz almadan konuşuyor arkadaş

larım, bu tarafa bakmıyorsunuz. İstirham ediyorum... 
Sayın Başkanım, şu anda konuştuğumuz gündem ile şu tartışmanın hiçbir ilişkisi yok. (RP 

sıralarından "Var" sesleri) Bu konuşma, bu konu, daha önce, sabahki oturumda kalmıştır. Bu 
konuyu yeniden neden açtırıyorsunuz; ben anlamıyorum... Lütfen, gündemimize devam edelim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ateş. 
Buyurun Sayın Kırış. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, eğer Komisyon Başkanının söylediği gibi, 
bu konunun görüşülebilmesi için, en az 150 üyenin teklifi gerekiyorsa, o zaman, burada, 150 sayın 
üyenin bu teklife iştirak edip etmediği sorulabilir... 

BAŞKAN - Sayın Kiriş, böyle bir usul var mı!.. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Takdirinize sunuyorum. 
BAŞKAN - Efendim, benim takdirimle olacak iş değil ki... Böyle usul var mı!.. 

Efendim, Başkanlığın kanaati şudur; Bahse konu hüküm, Anayasanın 24 üncü maddesi, 
Komisyona giden teklifler arasında yoktur. Anayasa Komisyonunda... 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - "Vardır" diyor... 
BAŞKAN - Teklif olarak gitmemiş, orada konuşulmuş... Teklif arasında yoktur ve Anayasa 

Komisyonunun hazırladığı raporda da yoktur. Dolayısıyla, bu, yeni, müstakil, tek başına bir teklif
tir. Dolayısıyla, yeni verilen bir teklifin tabi olduğu prosedüre tabidir; bizim kanaatimiz budur. 
Onun için, bunu işleme koymam mümkün değil Sayın Asiltürk. (DYP ve CHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, biraz önce, Vehbi Dinçerler ve arkadaş
larının, 1 inci maddeyle ilgili bir önergesi daha okundu. O önerge işleme konuluyor; çünkü, o öner
ge 1 inci maddeyle ilgili diye bir ifade... 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, başlangıçla; yani, 1 inci maddeyle ilgili... 1 inci madde, hem tek
lifte var hem Komisyon raporunda var hem de Komisyonda tartışılmış. O maddeyle ilgili önerge 
getirseydiniz, mutlaka işleme konulurdu. Mesela; 2 hci maddeyle ilgili getireceğiniz önergeler iş
leme konulur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bu iki önerge, birbirine benzer önergelerdir. (DYP ve 
CHP sıralarından gürültüler) Birinin diğerinden farkı, birincisinde, 1 inci maddeyle ilgili bir düzen
leme var. Bizim önergemizin de, aynı o önergeyle beraber ele alınması gerekir. (DYP ve CHP 
sıralarından gürültüler) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkanım, 

Sayın Vehbi Dinçcrler'in önergesinin, biraz evvel okunan önergeyle hiçbir benzerliği yoktur. Sayın 
Vehbi Dinçcrler'in önergesi, laikliğin tarifini veren, devletin nizamının kısmen de olsa din kural
larına dayanamayacağına dair mevcut ve meri hükmün, yine, mevcut ve meri kalmak üzere "Baş
langıç" kısmının bir fıkrasına yerleştirilmesine dairdir. Binaenaleyh, bu teklif, 24 üncü maddenin 
tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflediğine göre, iki takrir arasında hiç münasebet yoktur efen
dim. ' . - . ' " , 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, Sayın Sözcü hilafı hakikat beyanda 
bulunuyor. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) Ben, 24 üncü madde kaldırılsın demiyorum, 
okuyun... (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) Daha önceki Sayın Dinçcrler'in de ifade ettiği, son 
fıkrasına kadarki fıkralar kalıyor. Son fıkrası... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ben de onu kas
tediyorum efendim; hiçbir farkımız yok... 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Son fıkrasını değiştiriyor... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Tamam efendim, son 

fıkrası... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yani, 24 üncü madde kalksın denilince... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hayır efendim, mak

sadım o değil; 24 üncü maddenin son fıkrasının değiştirilmesini istiyorsunuz ve bunun kaldırıl
masını istiyorsunuz. Sayın Dinçerler'in takriri, bu hükmün kaldırılmasını değil, bir yerden bir baş
ka yere naklini istiyor efendim; arada hiçbir benzerlik yoktur. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Meclisin zamanını ve sizin iyi niyetinizi istismar ediyor
lar Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, bu, ancak böyle gider; Sayın Ateş, bu, böyle gider, başka gitmez... 
Sayın Asiltürk, maalesef, önergenizi işleme koymamız mümkün değil. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 7.11.1982 tarihli, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 33 üncü mad

desinin dört ve beşinci fıkraları kaldırılmış; altı, yedi ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonu-
labilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin 
yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunun yetkili kıldığı merci, 
derneği faaliyetten men edebilir. Bu merciin kararı, yirmi dört saat içerisinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim, kararını yedi gün içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden 
yürürlükten kalkar. . 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin 
gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine'engel değildir. 

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır. 
BAŞKAN - Grupları adına, Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuz, Anavatan Partisi Grubu 

adına Sayın Korkmazcan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Soysal; kişisel olarak da, 
Sayın Gürkan, Sayın Bütün, Sayın Şahin, Sayın Kapusuz,.Sayın Dağcı söz talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, böyle olur mu; gayri ciddî bir durum... 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, bir dakikanızı rica edeyim; sürenizi başlatmıyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, eğer yerlerinize oturmayacaksaniz bir süre ara vereyim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ara verin efendim. Ara verin Sayın Başkanım. . 
BAŞKAN -^ Sayın milletvekilleri... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)-Ara verin. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ara verin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, ara ver de yardımcı ol; anlaşmazlıkları 

var! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grup başkanvekillerinin talebi üzerine, saat 22.45'tc toplan

mak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 22.26 

@ : 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.42 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 

m — — • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin 

Beşinci Oturumunu açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Komisyon ve Hükümet hazır değil. Zaten, Grup Baş-
kanvekillerinin de mutabakatı vardır. 

Bu sebeple, alınan karar gereğince, gündemimizdeki anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmaları
mıza devam etmek için, 15 Haziran 1995 Perşembe günü, saat 10.30'da toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.43 

' • ' • . ' . . . . — — - @ — . 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Kayseri Milletvekili Salih Kapımız'un, Kayseri-Sarız-Yaylacı Köyünün boğa ve boğa ba

rınağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/6193) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Sarız İlçesi, Yaylacı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 

8.2.1995 
. Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: * . ' " ' " . 
Hayvancılıkla uğraşan köyde damızlık boğa ve boğa barınağına ihtiyaç vardır. Sözkonusu ih

tiyaçların 1995 yılı içerisinde karşılanarak köydeki hayvancılığın gelişmesine destek verilmesi 
mümkün müdür? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: OKM : 2-99 14.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. Kar. Müd. lüğünün 23.3.1995 tarih ve 13157/47820-7/6193, 7/47820 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kayseri İli, Sarız İlçesi Damızlık Köyü, ilçeye uzak olması nedeniyle suni tohumlama progra
mına alınmamıştır. Ancak 1996 yılında Bakanlığımız genel bütçesinden tabiî tohumlama boğası te
min edilerek verilmeye çalışılacaktır. 

Söz konusu boğa için barınak yapımı ve besleme giderleri, Türkiye genelinde olduğu gibi köy
deki hayvan sahiplerince karşılanacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

. Tarım ve Köyişleri Bakanı 

2. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Emlakbank ile Medya Holding adlı şirketin ortaklık 
statülerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı 
(716215) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Yüksel Yalova 
Aydın 

27.1.1995 tarihli gazetelerde Emlakbank ile Medya Holding adlı kuruluşun ortaklık statüsü ile 
Bangue Indosuez Generale Eurotürk A.Ş.'nin % 90 hissesine sahip olduğuna dair bilgilere yer ve
rilmiştir. 
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1. Emlakbank'ın kuruluş kanununda böylesi ortaklıklara cevaz verecek yetki ve görevi var mı

dır? • ' ' . . 
2. Özelleştirme kapsamına alındığı ifade olunan ve belirli ortaklıklarını satışa çıkardığı bilinen 

Emlakbank'ın Medya Holding ile birlikte hareket etmesinin gerekçesi ve mantığı nedir? 
3. Satış işleminin gerçek miktarı ve hisse oranları nedir? Hangi kriterlere göre tespit olunmuş

tur, ödeme koşulları nasıldır, alıcı tarafların yükümlülüklerini yerine getirme şekilleri nasıldır? 
4. Hisse satışı öncesi takip edilen hukukî usul nedir? Nasıl ve neye göre tespit olunmuştur? 
5. Hisse çoğunluğu satılan bankanın başka alıcısı olmuş mudur? Olmuş ise sürdürülen görüş

melerin yönlendirilmesi iddiaları doğru mudur? 
6. Alıcı adayı olduğu iddia olunan Tunca Tekstil A.Ş. ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

arasında müspet neticelenmesi beklenen ilişkinin sona erdirilmesinde rolünüz olduğu ve talimatı
nız üzerine söz konusu satış işlemlerinin gerçekleştiği iddiaları ne derece doğrudur? 

7. Mevcut satış sözleşmesini yürürlüğe koyacak Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı kararı alınmış mıdır? 

8. Satış Şartnamesi mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmuş mudur? 
9. Emlakbank yönetiminin ortaklığa giriş gerekçesi nedir? Bankacılık stratejisine uygun mu

dur? Değilse kararın oluşumunda sizin siyasî iradenizin payı var mıdır? 
10. Emlakbank açısından böylesi bir banka satın alma kararı gerekli idiyse satış işleminde 

azınlık hissesi sahibi olmasının gerekçesi nedir? 
. 11. Yapıldığı söylenen anlaşmaya göre 7 milyon doların iki alıcı tarafından ödeneceği ve 4 

milyon dolarının peşin Ödeneceği belirtilmektedir. Alıcı tarafların ödeme miktarjarı ne kadardır, 
neye göre tespit olunmuştur, yükümlülüklerini nasıl yerine getirmişlerdir? 

12. Emlakbank'ın daha önce benzeri bir ortak girişimi olmuş mudur? Bundan sonra olacak 
mıdır? 

13. Söz konusu satış işleminde satılan banka yöneticilerinin pozisyonları satış sonrası ne şekil 
almıştır? Gerekçesi nedir? 

'.. T.C. . . . 
. Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.I,HM.0.BAK.02.04/52121-1-24343 9.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6215-13199/48015 sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgide kayıtlı yazınız 

ekinde yeralan 7/6215 sayılı yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 
T. Emlak Bankası A.Ş.'nin % 98'i Bangue Indosucz'e ait olan Bank Indosuez Generale Euro 

Türk A.Ş.'ne % 35 oranını aşmamak üzere iştirak etmesi taraflar arasında yapılan 23.1.1995 tarih
li hisse alım-satım anlaşması ile kararlaştırılmıştır. Ancak diğer alici plan Medya Holding A.Ş.'nin 
Bank Indosuez Generale Euro Türk A.Ş'ne iştirak kararından vazgeçmesinden dolayı alıcı duru
mundaki T. Emlak Bankası A.Ş. ile Medya Holding A.Ş. ve satıcı durumundakiTîanguc Indosuez 
arasında yapılan anlaşma iptal edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Ay kon Doğan 

Devlet Bakanı 
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3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, Etibank Genel Müdürlüğü tarafından Seydişe

hir'de bir fabrika kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/6344) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Dönen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim: 

Saygılarımla. 

Prof. Dr, Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 

Seydişehirlilerle görüşmelerimde kendilerine Etibank Genel Müdürlüğü tarafından bir müjde 
verildiğini ve bu müjdeye göre Seydişehir'de Deterjan hammaddesi olarak zeolit üretecek ve İ50 
- 300 kişinin istihdam edilebileceği bir fabrika kurulacağını ifade etmişlerdir. 

1. Bu haber doğru mudur? 
2. Doğru ise bu fabrikayı Etibank mı kuracaktır? 

3. Bunun için bir sermaye ayrımı yapılmış mıdır? 

4. Fabrika ne zaman kurulacaktır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B. 15.0.APK.0.23.300-778-6930 13.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Devlet Bakanlığının 16.5.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-01376 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Devlet 

Bakanlığınca Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca cevaplandırılması tensip edilen 
7/6344 esas no.Iıı yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın 7/6344 Esas No.Iıı 
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

Seydişehirlilerle görüşmelerimde kendilerine Etibank Genel Müdürlüğü tarafından bir müjde 
verildiğini ve bu müjdeye göre Seydişehir'de Deterjan hammaddesi olarak zeolit üretecek ve 150-
300 kişinin istihdam edilebileceği bir fabrika kurulacağını ifade etmişlerdir.. 

Soru 1 : Bu haber doğru mudur? 
Cevap 1 : Etibank Genel Müdürlüğü tarafından Seydişehir'de, 107 kişinin istihdam edileceği 

deterjan hammaddesi zeolit 4A üretecek bir tesisin kurulacağı haberi doğrudur. 
Soru 2 : Doğru ise bu fabrikayı Etibank mı kuracaktır? 
Cevap 2 : Bu fabrikayı Etibank'ın % 48 hisse sahibi olacağı "yabancı sermaye ortaklığı" 

statüsünde bir şirket kuracaktır. 

- 4 2 9 -



T.B.M.M. B:123 14 .6 .1995 0 : 5 
Soru 3 : Bunun için bir sermaye ayrımı yapılmış mıdır? 
Cevap 3 : Şirketin kurulması için, Etibank'ın payına düşen sermaye miktarıyla ilgili olarak 

Bakanlığımız aracılığıyla Hazine Müsteşarlığı'ndan proje finansmanının özkaynaklardan karşılan
ması konusunda gerekli izinler alınmıştır. Proje finansmanında % 50 oranında kredi kullanılacaktır. 

Soru 4 : Fabrika ne zaman kurulacaktır? 
Cevap 4 : Şirketin kurulmasıyla ilgili ön hazırlıklar tamamlanmış olup, sözleşme yakın bir 

tarihte imzalanacaktır. Projeye 1995 yılı ikinci yarısında başlanacaktır. 
Sentetik Zeolit Üretim Tesisi kurulması hakkında not 

Zeolit 4A adı verilen deterjan tipi sentetik zeolit teknolojisine sahip, ürün kalitesi açısından 
Dünyaca tanınan, Bosna-Hersek Cumhuriycti'nde yerleşik Biraç Holding'in (Energoinvest'in yan 
kuruluşu) Zvornik Bölgesindeki 200 000 ton/yıl kapasiteli tesislerinin eski Yugoslavya'daki savaş 
sırasında Sırplar tarafından tahrip edilmesi üzerine, sahip oldukları teknolojiyi ülkemize taşıyarak, 
tamamı yerli hammaddeye dayanan bir tesisi Etibank ile birlikte, Seydişehir Alüminyum Tesisleri
ne entegre şekilde kurmak konusundaki isteklerini, Türk Firması Mertkim A.Ş. ve Sloven Firması 
ISKRA aracılığıyla Bakanlığa iletilmiştir. 

Zeolitleri Avrupa'da ve Dünya'nın belli başlı gelişmiş ülkelerinde, çevreye olan zararı, nede
niyle, deterjan sanayiinde yasaklanan sodyum tripolifosfat (STPP) yerine kullanılan ve ekolojik 
dengeyi bozmayan maddelerdir. 

Özkaynak/kredi oranı 50:50 kabul edilen, 1 000 000 USD başlangıç sermayesi ile kurulması, 
daha sonra faaliyetine paralel olarak ihtiyaca göre sermayesinin artırılması düşünülen ye Etibank'a 
ait başlangıç şermaya pay oranının % 48, ek sermaye katkısının yapılmasından sonra sermaye pay 

, oranı ise % 48,5 olarak Etibank Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Yatırım şirketi niteliğin
deki Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kurulmasıyla üretimi gerçekleştirilecek olan sen
tetik zeolit, deterjan hammaddesi olarak çevreci etkisinin yanısıra; ülkemizde halen ithal edilerek 
deterjanlarda kullanılan STPP yerine yerli üretimle gerçekleştirilme avantajına sahip bir madde 
olarak üretilecektir. Özellikle Seydişehir'de kullanılacak teknoloji nedeniyle sentetik zeolitin ma
liyeti, ithal fiyatına göre oldukça düşük olacak ve bu yolla döviz kaybı önlendiği gibi, ihraç edile
cek zeolit ile ülkemize önemli ölçüde döviz girdisi sağlanacaktır. 

Bunun üzerine Bakanlıkça yapılan müracaat sonunda Yüksek Planlama Kurulu'nca 24.3.1995 
tarihinde Etibank Genel Müdürlüğü'nün, 1 000 000 USD karşılığı 40 Milyar TL. sermaye ile ku
rulacak olan Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne kendi özkaynaklarından karşılanması kay
dıyla yüzde 48 oranında sermaye payı ile iştirakine, ileride 11 309 086 USD karşılığı 452 363 400 
000 TL. sına kadar çıkarılacak şirket sermayesine ise özkaynaklarından karşılanmak kaydıyla yüz
de 48,5 oranında 5 004 907 USD karşılığı 200 196 280 000 TL. ile katılmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca, konuyla ilgili Etibank Yönetim Kurulu Kararı, Yüksek Planlama Kurulu Kararı 
Hazine Müsteşarlığına gönderilmiş olup gerekli izin belgeleri beklenmektedir. 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Didim-Akbükkoy undaki iki otele ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı cevabı (7/6354) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Didim-Akbükkoyu, Mandolya Körfezinde bulunan Didyma ile Svvan otellerine Kalkın
ma Bankası tarafından ne kadar kredi verilmiştir? Hangi projeler dahilinde bu krediler verilmiştir? 
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T.C. 

Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 
Sayı:B.02.1.HM.0.BAK.02.04/52121-l-24342 9.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6354-13389/48605 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgide kayıtlı yazınız 

ekinde yeralan 7/6354 sayılı yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 
3182 sayılı Bankalar Kanununun 83 üncü maddesinde, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendik

leri, bankaya ya da müşterilere ait sırları bu konuda yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan 
banka mensupları ile diğer görevliler hakkında cezai yaptırım uygulanacağı hükme bağlandığın
dan, konuya ilişkin bilgi verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
5. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Türk Hava Yolları grevine ilişkin Başbakandan so

rusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6364) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyo
rum. 

Saygılarımla. 1.3.1995 
. İbrahim Özdiş 

Adana 

1. Türk Hava Yolları Grevinin yasaklanması hangi kanunî gerekçelere dayanmaktadır? 
2. Daha önce YHK'da görev alan hükümet üyeleri kimlerdir ve son değişiklikle bu kurula se

çilen yeni üyeler kimlerdir, ayrıca bu değişikliğin sebebi nedir? 

3. YHK'da yeni üye değişikliği düşünülüyor mu? 

T.G. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01228 13.6.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 23.3.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6364-
13414/48666 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Türk Hava Yolları Grevinin yasaklanması" ile ilgili 7/6364 esas nolu yazı
lı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri için Türkiye Sivil Havacılık 
Sendikası (HAVA-İŞ) tarafından alınan ve 24.2.1995 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 
karar verilen grev, millî güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 33 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararıyla er
telenmiştir. 
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Grevin ertelenmesine dair 22.2.1995 tarih ve 95/6543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali 

ve yürütmenin durdurulması talebiyle HAVA-İŞ Sendikasının Danıştay'da açmış olduğu iptal da
vası Danıştay 10 uncu Dairesi tarafından reddedilmiştir. 

2. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanununun 53 üncü maddesine göre, Yük
sek Hakem Kurulu'na Bakanlar Kurulu'nca bir asil ve iki yedek üye seçilmektedir. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Hakem Kurulu asil üyeliğine daha önceki dönemlerde Sa
yın A- Zekî Dağdemir seçilmiştir. Kendisi son iki yıllık görev dönemini tamamlamış ve ikamet
gâhını İzmir'e naklettiğinden, yeniden seçilmemiş, boş olan bu göreve, Sayın Ahmet Sanver Doğu 
seçilmiştir. 

Bakanlar Kurulu'nca Yüksek Hakem Kurulu yedek üyeliklerine daha önce Necati Polat ve 
İsmet Günver, bilahare, Yaşar Başsoy ve Zafer Yalçın seçilmişlerdir. Bu üyelerin görev dönemini 
tamamlamaları nedeniyle boş olan yedek üyeliklere son olarak İbrahim Tekeliöğlu ile Tuğrul Ağar 
getirilmişlerdir. 

3; Yüksek Hakem Kurulu üyeliğine seçilen üyelerin görev süreleri mevzuat gereği iki yıl 
olduğundan ve Bakanlar Kurulu tarafından da gerekli seçimler yapıldığından, sürelerin bitimine 
kadar herhangi bir üye değişikliğinin yapılması sözkonusu değildir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçc 

Devlet Bakanı 
6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Köprübaşı Köyünün boğa ihti

yacına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/6452) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Köprübaşı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla arz ederim. 

14.3.1995 
Salih Kapusuz 

' Kayseri 
Soru : 
Hayvancılıkla uğraşan köyde yaklaşık 200 adet sığır bulunmaktadır. Bu sığırlar için gerekli 

olan boğa ihtiyacının karşılanması mümkün rnüdür? 

' V ' T . C . - . ' . • • . • ' ; .' . :' 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM : 2-103 16.6.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. ve Kar. Müd. lüğünün 29.3.1995 tarih ve 13575/49265-7/6452-7/49265 sayılı 
yazısı. . 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kayseri İli Tomarza İlçesi Köprübaşı Köyüne süt sığırcılığı ıslahı amacıyla Bakanlığımız 

Genel Bütçesinden 1 (Bir) baş tabii tohumlama boğası verilmiştir. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

: - 4 3 2 - ; 
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7. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, basın, özel TVkuruluşları ve bunlara bağlı ti

carî şirketlere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Do
ğan 'in yazılı cevabı (7/6483) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği

nin yapılmasını arz ederim. 
21.3.1995 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

.1. Başbakanlığa geldiğiniz günden bu güne kadar Basın Kuruluşlarına, Özel Televizyon Ku
ruluşlarına veya bu kuruluşların bağlı olduğu diğer ticarî kuruluşlara bu güne kadar toplam ne ka
dar kredi verilmiştir? 

2. Verilen bu krediler hangi gazeteye, televizyona veya bunlara bağlı ticarî şirketlere verilmiş
tir? 

3. Verilen bu krediler % kaç faizle verilmiştir ve ne kadar vade ile verilmiştir? 
4. Verilen bu kredilerin tek tek geri ödeme şartları ve tarihleri nasıldır? 

T.C. 
Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.1.HM.0.BAK.02.04/52121-1-24344 9.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10 00.02-7/6483-13608/49349 sayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgide kayıtlı ya

zınız ekinde yeralan 7/6483 sayılı yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 
3182 sayılı Bankalar Kanununun 83 üncü maddesinde, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendik

leri, bankaya ya da müşterilere ait sırları bu konuda yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan 
banka mensupları ile diğer görevliler hakkında cezai yaptırım uygulanacağı hükme bağlandığın
dan, konuya ilişkin bilgi verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
8. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, il yapılacak ilçelere ilişkin Başbakandan sorusu 

ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6508) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

- Konya 
Sorular: 
1. Şimdiye kadar kaç ilçeye il yapma sözü verdiniz? 
2. Bunları ne zaman gerçekleştireceksiniz? 
3. Size göre il olacak ilçelerin ilk 10 sırasında hangi ilçeler vardır? 
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İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Şb.: B050İLİ0060001/216-4255 13.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 5.4.1995 tarihli ve A.01.O.GNS.O10.00.02-7/6508-

13658/49568 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 16.5.1995 tarihli ve B.02.0.00.6.0/2-01377 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın Sayın Başbakana tevcih ettiği 7/6508 Esas nolu yazı

lı soru Önergesi incelenmiştir. 

Anayasamızın 126 ncı maddesinin 1 inci fıkrası Ttirkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de di
ğer kademeli bölümlere ayrılır hükmünü, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 inci maddesi de Tür
kiye, merkezî idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadî şartlara ve kamu hizmetleri
nin gereklerine göre illere, iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür hükmünü amirdir. 

İl İdaresi Kanununun 2 nci maddei (A) fıkrasında da il ve ilçelerin kanun ile kurulacağı hük
me bağlanmış olup Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin yetkisinde bulunmaktadır. 

Hükümetimiz gelişen ve büyüyen Ülkemizde yeni il ve ilçeler kurulması için çalışmalarını 
sürdürmektedir. Hükümetin il ve ilçe kurmasına imkân veren 31.5.1995 tarih ve 4109 sayılı Yetki 
Kanunu 3.6.1995 tarih ve 22302 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
olup, buna istinaden de 6.6.1995 tarih ve 22305 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe gi
ren 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnanie ile Karabük, Kilis ve Yalova İlçeleri il yapılmıştır. 

4109 sayılı İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl 
süreyle geçerli olup, bu süre içerisinde Bakanlar Kuruluna birden fazla Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarma yetkisi vermektedir. 

Hükümetimiz 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede olduğu gibi bundan sonra da il ve 
ilçeler teşkil edilirken başta Anayasamızın 126 ncı maddesi olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanununda ifadesini bulan, Ülkemizin coğrafya durumunu, iktisadî şartları ve kamu hizmetlerinin 
gereklerini gözöniinde bulunduracaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. ' • 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

9. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, son bir yıl içinde TRT'ye alınan personele ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı BekirSâmi Daçe'nin yazılı cevabı (7/6509) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 
Sorular: 
1. TRT'ye son bir yıl içinde naklen veya açıktan personel alınmış midir? 

- 4 3 4 -



T.B.M.M. B:123 14 .6 .1995 0 : 5 
2. Alınmışsa kaç kişi hangi görevlere alınmıştır? 
3. Bu personelin alımında hangi usul ve şartlara uyulmuştur? 
4. Hangi kadrolara, hangi şartlarda kaç kişi alınacağı hakkında duyuru nerelerde ve nasıl 

gerçekleştirilmiştir? 
TC. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.006.0/2-01378 13.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 5.4.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6509-13659/49569 

sayılı,yazısı. • 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevap

landırılması tensip edilen "TRT Genel Müdürlüğü'ne son bir yıl içinde atanan personel" ile ilgili 
7/6509 esas nolu yazılı soru önergesi; Sayın Milletvekilinin 7/5774 esas nolu yazılı soru önergesi 
ile aynı hususları kapsamakta olup, sözkonusu önergeye 21.3.1995 tarih ve B.02.0.006.0/1.00844 
sayılı yazımız ile verilen cevabımızın bir sureti ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.006.0/1-00844 21.3.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 24.1.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10,00.02-7/5774-12554/46058 

sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevap

landırılması tensip edilen "TRT Genel Müdürlüğü'ne son bir yıl içinde atanan personel" ile ilgili 
7/5774 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1-2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 1 Ocak 1994-31 Aralık 1994 
tarihleri arasında naklen veya açıktan toplam 208 personel atanmış olup; atanma şekilleri ve atan
mış oldukları kadrolar yazımız ekinde sunulmaktadır. (Ek-1) 

3. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atanan personel, Kurumun Perso
nel Yönetmeliği esas ve yöntemlerine uygun olarak atanmışlardır. 

Açıktan yapılan atamalar, Başbakanlığın 4.2.1994 tarih ve 1994/4 sayılı Genelgesine uygun 
olarak yapılmış ve teknik kadrolarda istihdamında zorunluluk bulunan personelin yönetmeliğe uy
gun olarak sınavları da yapılmıştır. 

Ayrıca, Kurumun merkez kuruluşlarının güvenliğini sağlamak ve kurulacak Özel Güvenlik 
Tcşkilatı'nda istihdam edilmek üzere; askerliğini komando olarak yapmış ve 1 Ocak 1992 tarihin
den sonra terhis edilenler arasından bir seçim yapılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı'na başvu
rulmuş ve sınava katılmak isteyen adayların isim listesi alınarak sınav yapılmış, başarılı bulunan
ların atamaları gerçekleştirilmiştir. 

4. Bazı kadrolara hangi şartlarda, ne kadar personel alınacağına ilişkin duyurular 24.12.1993 
tarih, "21798 sayılı ve 17.5.1994 tarih ve 21937 sayılı Resmî Gazete'lerdc yayınlanmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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EK: 1 

TRT Genel MüdürlüğU'ne 1.1.1994 - 31.12.1994 tarihleri arasında alınan personelin 
durumunu gösterir liste 

1. Naklen 
2. Mahkeme Kararı 
3. Başbakanlıktan izin almak suretiyle 
A) Kurum eski elemanı 
B) Eski Devlet memuru 
C) Açıktan (Sınav). 

Genel Toplam 

• Mahkeme Başka Kurumdan 
Unvanı Kararı Naklen Atanan 

Daire Başkanı - -
Savunma Sekreteri - -
Özel Kalem Müdürü — -
Haber Müdürü - -
Şube Müdürü -
Müdür Yardımcısı 1 _ 
Üye 1 
Mikrobiyoloji Uzmanı - • ' • ' • - . 
Avukat ' - - - . . -
Prodüktör - 1 
Seslendirme Yönetmeni -
Başkameraman - -
Kameramen - -
Saz Sanatçısı - 1 
Ses Sanatçısı - 1 
Spiker 1 -
Mütercim (Haber) - -
Mühendis - 3 
Mütercim - - , 
Animatör • - -
Muhabir 1 2 
Grafist - 1 
Uzman - 1 
Stajyer Montajı 1 -
Stüdyo ve Film Yap. Ele. - 3 
Tclebilgi Operatörü - 2 
Teknisyen - 7 
Dekoratör - • ' . ' - . 
Resini Seçici - -
Arşiv Elemanı - -
Yardımcı Yapım Elemanı - -
Hemşire - 2 
Memur - 30 
Memur (Daktilo-Yazar) - 7 
Memur (Santral) - 4 
Memur (Koruma) 1 1 
D a k t i l o • • . ' • - 5 

Ş o f ö r • • . - • . ' • 4 

Bekçi - 3 • 
Odacı - 2 
TOPLAM 6 80 

80 
6 

33 
3 

86 
208 

Kurum Eski 
elemanı 

.. 2 

: -
1 
1 
1 

• ı 

-

. 3 
1 

4 • 

4 
. - • ' -

-
2 • 

1 

-

4 
-
2 
1 

• : - - ' • 

-
,*• 

. - : 

1 
1 

. - V . 
-
2 

-
• - ' 

- • 

1 
.. -

33 

Eski Devlet 
memuru 

-
1 
1 

• -

-
- - . 

" ' - . - ' 
1 
-
- •' 

' -
-
-

• • -

— • . • 

' • - ' • ' • ' 

• • - • 

- • • " 

-
-
- • . ' . " . 

-
-
-
--

• ' ' - . 

-
' -

- , 

-
-

\ ~ 

. - . 
-

. • ' • - • 

-
-
3 

Açıktan 
sınav 

-
-
-
-̂  

• - -

-
-
1 

. -
- , 
-
-
3 

• -

-
3 
1 
1 
2 
-

- • ' 
24 

- • • 

-
2 

-
2 
-
5 
1 
- .' 
-
-

41 
-

86 

Toplam 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 . 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
9 
1 
3 
2 

27 
2 

. 7 
2 
1 
1 
2 
2 

37 
8 
4 
2 
5 
5' ' 

44 
2 

208 
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10. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yurtdışı tanıtım bürolarına ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Devlet Bakanı Bekir SamiDaçe'nin yazılı cevabı (7/6538) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Cengiz Bulut 

İzmir 
Bilindiği üzere, Ülkemizin alî mefaatleri gereği dış ülkelerde tanıtılması amacıyla, eşiniz Sa

yın Özer Uçuran Çiller'in himayelerinde ve önderliğinde çeşitli ülkelerde Türkiye'yi tanıtım büro
ları kurulmuştu. . 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haklı olarak yapmış olduğu (ve halen devam eden) sınır ötesi hare
ket sebebiyle bilhassa batılı ülkeler haksız, yalan ve gerçek dışı beyan ve iftiralarla ülkemiz aley
hinde ve haklı olduğumuz bir konuda çirkin bir kampanya başlatmış bulunmaktadır. 

1. Kaç ülkede dış tanıtım bürosu açılmıştır? Şu ana kadar bu yolla kaç dolar harcanmıştır? 

2. Son sınır ötesi harekata ve haklı bulunduğumuz konulara karşı yürütülen çirkin iftira ve 
kampanyalara karşı ne gibi bir yol izlenmektedir? 

3. Son gelişmeler göstermektedir ki bu konuda son derece yetersiz kalınmıştır. Niçin gerekli 
tedbirler alınmamıştır? , 

' "T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01718 13.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığımın 6.4.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6538-13708/49752 

sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı

rılması tensip edilen "Yurtdışında açılan dış tanıtım büroları" ile ilgili 7/6538 esas nolü yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplar yazımız ekinde sunulmaktadır. 

1. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün yurtdışında "Tanıtım Bü
rosu" adı altında bir teşkilatı bulunmamaktadır. 

Ancak, 8 Haziran 1984 tarih ve 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağ
lı olarak yeniden teşkilatlandırılan "Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü", bu Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca yurtdışında ülke tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla kurulan 
basın müşavirlikleri ve basın ataşeliklerine sahip bulunmakta ve bu büroların harcamaları her yıl 
genel bütçeden karşılanmaktadır. 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün yurtdışı teşkilatında basın müşavir ve 
atcşeliklerinin bulundukları yerler ile bunların bağlı olduğu misyon veya daimi temsilcilikler, Ba
kanlar Kurulu'nun 9.10.1984 tarih ve 84/8610 sayılı Kararıyla belirlenmiştir. 1984 tarihli Karar, 
Bakanlar Kurulu'nun 22.8.1991 tarih ve 91/2219 sayılı Kararıyla tamamen değiştirilmiş ve son ola
rak 22.4.1993 tarih ve 93/4338 sayılı Kararla yapılan değişiklikle, Genel Müdürlüğün yurtdışı bü
ro sayısı 22 ve bu bürolarda çalıştırılabilecek azamî kadrolu personel sayısı da 29 olarak tespit edil
miştir. 
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Genel Müdürlüğün halen Nevv York, Viyana, Londrı, Paris, Bonn, Washington, İslamabad, 

Lefkoşe, Atina, Brüksel, Kahire, Roma, Moskova, Tahran, Riyad, Almata, Aşkabat, Baku, Bişkek, 
Duşanbe, Taşkent ve Tokyo olmak üzere 22 yerde Basın Müşavirliği bulunmaktadır. 

2. Basın-Yaym ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün son sınır ötesi Harekât ile ilgili etkin
likleri aşağıda açıklanmaktadır. 

a) Haber dairesi çalışma süresi 18 saatten 24 saate çıkarılmış ve ilgili mercilere, özellikle ya
bancı basında Harekât hakkında yer alan haberler ve yorumlar düzenli olarak iletilmiştir. 

b) Diyarbakır İl Müdürlüğü, bölgeye giden çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu dikka
te alınarak, personel ve lojistik açılarından takviye edilmiştir. 

c) Silâhlı Kuvvetler sözcüsü ile yakın işbirliğine gidilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkla
maları anında Basın Müşavirliklerine aktarılmıştır. 

d) Konuya ilişkin Hükümet ve Dışişleri açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak; ayrıca, yaban
cı basında Harekâtın haklılığını savunan yorumlardan derlenen çok sayıda İngilizce bülten yurtdı
şı bürolarımıza, ülkemiz adına büyükelçilerimiz emrinde görev yapan yabancı halkla ilişkiler şir
ketlerine ve Internet bilgisayar ağına aktarılmıştır. 

e) Yurtdışı büroları ve halkla ilişkiler şirketlerine İngilizce ve Türkçe olarak yabancı kamuoyu 
oluşturan odaklarla temaslarda kullanılmak amacıyla background bilgi ve Harekâtın amaçları ko
nusundaki tezlerimiz iletilmiştir. 

f) Harekât nedeniyle Diyarbakır'a giden yerli ve yabancı basın mensuplarının Harekât alanını 
dolaşımı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde düzenlenmiş ve konuyla ilgili iki basın açıkla
ması yapılmıştır. 

g) Genel Müdürlük gerek kendisi, gerek Basın Müşavirlikleri ve halkla ilişkiler şirketleri va
sıtasıyla; yabancı hasında çıkan yanlı yazılara duyurular, tekzip yazıları ve okuyucu mektupları ile 
cevap vermiştir. 

h) Dışişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği halinde, konuya ilişkin görüşlerimiz yabancı televiz
yonlar ve radyolara canlı olarak anlatılmış, ayrıca Sayın Başbakan ve diğer yetkililerin harekât hak
kında yabancı televizyon ve radyolarla mülakatlar vermelerine yardımcı olunmuştur. 

i) Bir halkla ilişkiler şirketinin de katkısıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Harekât sırasında hal
ka verdiği destek ve gösterdiği şefkati görüntüleyen bir video kaset hazırlanmış ve etkinliği yüksek 
çok sayıda yabartcı televizyon istasyonuna iletilmiştir. 

3. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, kısıtlı malî, teknik ve personel imkânları
na karşın, son sınır ötesi harekât sırasında gerekli bütün çalışmaları yapmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
77. - Bitlis Milletvekili Zeki Er gezen'in, Muş Valiliğine gönderilen acil destek ödeneğine iliş

kin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazdı cevabı (7/6547) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

30.3.1995 
Zeki Ergczen 

Bitlis 
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Ara seçimde Muş Valiliği emrine acil destekten 17 000 000 000 (Onyedirriilyar) TL. ödenek 

gönderildi. Bu ödeneğin harcama yetkisinde İl Encümeninin devre dışı bırakıldığı iddia edilmekte
dir. 

1. İl Daimi Encümenleri devre dışı bırakılmış mıdır? Bırakılmışsa bu uygulama doğru mudur? 
2. 17 Milyar Lira usulüne uygun harcanmış mıdır? Harcanmışsa hangi işlerde kullanılmıştır? 

• , T - C . • ' • 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55526 > 14.6.1995 

Konu : Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 11.4.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6547-13736/49865 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Bitlis Milletvekili Zeki Er

gezen'in "Muş Valiliği'ne gönderilen acil destek Ödeneğine ilişkin" yazılı soru önergesine cevap 
teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkartılmıştır: 

Başbakanlığın 4.7.1994 gün ve MGSB (007) sayılı emri uyarınca başlatılan "Acil Destek 
Programı" dahilinde, Bakanlığım emrinde bulunan Özel İdareler Fonu'ndan Muş Valiliği emrine 
17 milyar lira gönderilmiştir. . 

Bu ödeneğin harcanmasıyla ilgili olarak Muş Valiliğinden alınan 7.6.1995 tarih ve 39 sayılı 
yazıdan : 

21 Temmuz 1994 tarih ve 21997 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "2380 sayılı Belediyele
re ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanununun 
3004 Sayılı Kanunla Değişik 1 inci Maddesine Göre İçişleri Bakanlığı Emrinde Toplanan % 20 İl 
Özel İdaresi Payının Dağıtım ve Kullanım Esaslarını Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik" in, "Valilik emrine gönderilecek il özel idareleri bütçesine maledilen pay 
yardımları kanun ve diğer mevzuat çerçevesinde projesine uygun olarak il daimi encümen kararı 
ile harcanabileceği gibi Valinin uygun görmesi halinde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı
nın başkanlığında, il özel idare müdürü ve vali tarafından görevlendirilecek bir teknik elemanın ka
tılmasıyla kurulacak üç kişilik bir komisyon tarafından da harcanabilir" hükmüne dayanılarak; 

Harcamaların, Vali Yardımcısı başkanlığında, İl Özel İdare Müdürü ve Köy Hizmetleri İl Mü
düründen oluşturulan "Acil Destek Komisyonu" marifetiyle yapıldığı, bu konuda İl Daimi Encü
meni üyelerine herhangi bir görev verilmediği, 

Vali emrine gönderilen toplam 17 milyar liranın mevsim şartları nedeniyle 8 707 000 000 li
rasının harcandığı, 

anlaşılmıştır. 
Ayrıca, yukarıda belirtilen miktarda ödeneğin sektörler itibariyle harcama durumunu gösteren 

liste ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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İli: Muş 

z 
•2? Sektörü 

ACİL DESTEK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 
İL ÖZEL İDARELERİ FONU ÖDENEKLERİ İLE YÜRÜTÜLEN H 

Rapo 
Fon ödeneğinden finanse edilen Maliyet karşılığı Ya 

1 Yatırım Fon ödeneğinden Diğer 
programında karşılanması karar- kısmının 

Hizmetin niteliği Yeri olup olmadığı Maliyeti laştınlan miktar karşılanma şekli 
1 İçmesuyu Merkez Taşoluk Köyü Merkez — 1928 1928 
1 İçmesuyu Hasköy Dağdibi Köyü Hasköy — 1323 1323 
3 İçmesuyu Muhtelif Çokluİlçe - 88 88 
4 İçmesuyu Merkez Erencik Köyü Merkez — 130 130 

o 

1 Köy Yol. Üçevler Yol+Köprü Yap Merkez 
2 Köy Yol. Yazla-Karameşe Stb.Nak. Merkez 
3 Köy Yol. Sudurağı-Tüten Stb. Nak. Merkez 
4 Köy Yol, Dolabaş-Tatlıca St. Nak. Malazgirt 
5 Köy Yol. İş Mak. Akaryakıt İht. Merkez 
6 Köy Yol. : Muhtleif Çoklu İlçe 

1 Eğitim Cumhuriyet İlkok. Onr.. Varto 
2 Eğitim Korkut YİSO Çatı Onr. Korkut 

Prg.da 
Prg.dâ 
Prg.da 

7 900 
3 201 
2741 
1041 

490 
187 

197 
149 

120 
129 
101 
249 
490 
187 

197 
149 

Prg. Ödene. 
Prg.Ödene. 
Prg. Ödene. 

1D.K.H. İş Mak. Alımı 
2 D.K.H. Muhtelif 

Merkez 
Çoklu İlçe 

3309 
361 

3 309 
361 

TOPLAM 23 045 8 761 
1. Her sektördeki hizmet 1'den başlayarak bir iş numarası alacaktır. 
2. Müteakip raporlarda bir önceki iş (devam eden) yazılacak ise ilk iş numarası ile yazılacaktır 
3. Her sektör arasında bir satır boş bırakılacaktır. . -
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12. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Şanlıurfa T-2 Tüneline ilişkin sorusu ve Bayındırlık 

ve iskân Bakanı Erman Şafıin'in yazılı cevabı (7/6553) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 30.3.1995 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

2 yıl önce bitirilmesi gereken Şanlıurfa T-2 tüneli hâlâ bitirilemedi. Hükümetlerin yanlış poli
tikaları sonucu sulamanın gecikmesinden dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin zararı yaklaşık 
150-200 trilyon TL. olduğu iddia edilmektedir. Gecikmeden dolayı ödenen fiyat farkları da devlet 
için ayrı bir yük getirmiştir. Durum böyle iken 11 Nisan'da sulamaya açılacak olan ve Başbakan ta
rafından bitmeyen tünelin açılışı yapılarak, 20 milyar lira tören masrafı ile sadece açılışı yapmış ol
mak için tünel ve Urfa HES bittikten sonra hiçbir işe yaramayan Bay-pass boruları kullanılarak tah
mini 200 milyar lira da hakedişlerin içine serpiştirilmek suretiyle ödendiği iddia edilmektedir. Su
lanması gereken 70 bin hektar yerine 11 Nisanda 30 bin hektar sulanacak ve 30 bin metreküp su 
verilecektir. Buna göre; 

1. 2 yıl önce bitmesi gereken T-2 tünelinin bitirilememesinin müsebbibi kimlerdir? 

2. T-2 tüneli ve Urfa HES bitmediği halde Bay-pass boruları kullanılarak gereksiz yere dev
let zarara uğratıldı. Bay-pass boruları ve tören için yapılan ödemeler ne kadardır? 

3. T-2 tünelinin çöktüğü iddiaları doğru mudur? 

4. T-2 tüneli ne zaman bitirilecek? 
T.C 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13.6.1995 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı 
Sayı: B.09.1.DSİ.0.12.13.00/1973 

Konu : Şanlıurfa tün. ve tes. ikm. inş. 
hakkında verilen önerge. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
, Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İİgi: 11.4.1995 tarih ve 49871 sayılı yazınız; 
İlgi yazınız ekinde gönderilmiş bulunan önerge örneği incelenmiş olup, konuya ilişkin cevap

larımız aşağıdadır. 
1. Bilindiği gibi,-Şanlı urfa tüneli ve tesisleri ikmal inşaatı her biri 26,4 km uzunluğunda bir

birine paralel iki adet (Tl ve T2) tünelden oluşmaktadır ve bugün itibariyle Tl tüneli tamamen bi
tirilmiş, T2 tünelinde ise, 1,6 km'lik kısmın beton kaplaması ile enjeksiyon işleri kalmıştır. Bunun 
dışında kalan işler çıkış yapısı, enerji kırıcı havuzu ile hidromekanik teçhizat işlerinden ibaret olup, 
işin fizikî gerçekleşmesi % 95 oranındadır. Sözleşmesine göre işin bitim tarihi 30.12.1995'tir. 

2. Her iki tünelin de tamamlanması durumunda Atatürk Barajı gölünden alınacak toplam 328 
mVs su ile toplam 476 000 ha tarım arazisi sulanacaktır. Ancak sulama işleminin gerçekleşmesi tü
nellerle birlikte sulama kanallarının da tamamlanmasına bağlı.olup, söz konusu kanal inşaatları ha
len devam etmektedir. 
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Sadece şebekesi tamamlanmış olan araziye (30 000 ha) bir an önce su verilebilmesini sağla

mak amacıyla giriş yapıları ve Tl tüneli öncelikle tamamlanmıştır. Ancak çıkış yapısı enerji kırıcı 
havuzun tamamlanamaması nedeniyle havuzu kenardan katederek geçecek cebri borudan oluşan 
by-pass sistemi ile su verilebilmesi sağlanmıştır. 

By-pass boruları ve teferruatı için hakedişlerle müteahhide 30,5 milyar TL. tutarında ödeme yapıl
mıştır, Ayrıca söz konusu borular bilahare Şanlıurfa İline içme suyu temin edilmesinde kullanılacaktır. 

12.4.1995 günü gerçekleşen Şanlıurfa ovalarındaki ekili araziye su verilme töreni ise Şanlıur
fa Valiliğince düzenlenmiş olup, yapılan harcama tarafımızca bilinmemektedir. 

3. T2 tünelinde, beton kaplaması tamamlanmamış olan 1,6 km'lik kısmında görülen göçük 
olayı, bu tür tünel inşaatlarında sıkça rastlanan sıradan bir teknik problemdir ve bu bölgede tahki
mat çalışmaları sonuçlanmıştır. 

4. Şanlıurfa tüneli ve tesisleri ikmal inşaatı işinin sözleşmesine göre bitim tarihi 
30.12.1995'tir. Ancak mukaveleden doğabilecek süre uzatımı hakları ortaya çıkması halinde konu 
yeniden değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erman Şahin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya-Beldibi'nde yapılan inşaatlara ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin*in yazılı cevabı (7/6572) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Antalya-Beldibi'nde gayriyasal inşaatların yapıldığını tespit ettim. Özellikle denize sı

fır inşaatlar dikkat çekmektedir. Oysa, inşaatların denize 100 metrelik bir sahil şeridinde yapılma
sı gerekmektedir. 

1. Bayındırlık Müdürlüğünce denize sıfır olarak inşa edilen tesislerin listesinin açıklanması 
mümkün müdür? 

2. Kimler tarafından bu tesisler inşa edilmektedir? Ayrıca, kim veya kimler tarafından korun
maktadır? j 

3. Sayın Vali bu tür yapılaşmaya niçin göz yummaktadır? 
4. Bu tür yapılaşmadan özellikle namuslu vatandaşlara ait tesislerden yıkılan yerler var mıdır? 

Varsa, hangileridir? 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13.6.1995 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.09.0.TAU.0.15.00.00/137-075093002-07953 . 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı) 
' İlgi : 28.4.1995 gün, A.0.GNS.0.10.00.02-7/6572-13971/50043 sayılı yazınız. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından verilen AntalyarBeldibi bölgesindeki ya

pılaşmaya ilişkin ilgi yazınız ve eki soru Önergesi hakkında Antalya Valiliğinden bilgi istenmiş 
olup, konuya ilişkin inceleme sonucundan tarafımıza ayrıca bilgi verilecektir. 

Arz olunur. 

Erman Şahin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

14. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Palu İlçesine bağlı bazı köylerin okul 
sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6635) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru 1. Elazığ İli Palu İlçesine 12 derslikli ilköğretim okulu ne zaman yapılacaktır? 
2. Elazığ İli Palu İlçesi Örencik Köyü İlkokulu (1 öğretmen) lojmanı ne zaman yapılacaktır? 
3. Elazığ İli Palu İlçesi Ferro-Krom İlköğretim okulu (4 öğretmen) lojmanı ne zaman yapıla

caktır? 
4. Elazığ İli Palu İlçesi Gedikyurt Köyü İlkokuluna 1 ek derslik ne zaman yapılacaktır? 
5. Elazığ İli Palu İlçesi Tepebağ Köyü İlkokuluna 2 ek derslik ne zaman yapılacaktır? 
6. Elazığ İli Palu İlçesi Merkez Aşağımahalle İlkokuluna 1 derslik, 1 lojman ne zaman yapı

lacaktır? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 13.6.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1575 

Konu : Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6635-13863/50146 sayılı ya
zısı. x 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ İli Palu İlçesine bağlı bazı köylerin 
okul sorununa ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Palu İlçesi merkezine 1995 yılı içerisinde 500 öğrenci kapasiteli Yatılı İlköğretim Bölge 
Okulu yapılması planlandığından, ilköğretim okulu yapılmasına, ihtiyaç kalmamıştır. 

2. Palu İlçesi Örencik-Kesekköprü İlkokuluna 1 lojman yapılması planlanmış öğrenci mevcu
dunun 6'ya düşmesi nedeniyle, lojman yapılmasına gerek görülmemiştir. 

3. Elazığ-Palü Ferro-Krom İlköğretim Okulunun lojman ihtiyacı, ileriki yıllarda değerlendiri
lecektir. 

4. Elazığ - Palu Gedikyurt Köyü ilkokulunun ek derslik ihtiyacı 1996 yılı yatırım programın
da değerlendirilecektir. 

5. Elazığ-Kovancılar-Tepebağ Köyü İlkokulunda 3 derslik 128 öğrenci vardır. Okulun ek ders
lik ihtiyacı yoktur. 
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6. Aşağımahalle, Palu İlçe Merkezine yakın olduğundan öğrenciler merkezdeki okullara ra

hatlıkla gidip gelebilmektedirler. Bu nedenle sözü edilen mahalleye okul yapılmasına gerek görül
memektedir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
15. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunçsun, Elazığ-Karakoçan-Sarıca Köyünün öğretmen* 

lojmanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (716642) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Elazığ Karakocan Sarıcan Köyü İlköğretim okuluna 2 öğretmen lojmanı ne zaman 
yapılacaktır? 

• . • T . C . 

Millî.Eğitim Bakanlığı 13.6.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.Ö.03.01.00-022/1574 
Konu : Soru Önergesi. ' ' . . ' • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6642-13870/50153 sayılı ya

zısı. . ' . . ' ' • 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ-Karakoçan-Sarıcan Köyünün öğret

men lojmanı ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Elazığ İli Karakocan İlçesi Sarıcan Köyü İlköğretim Okulunun lojman ihtiyacı, yatırım prog

ramlarında değerlendirilecektir. 

Arz ederim. • 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

16. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas İlinde sığır vebası salgını bulunup bulunma
dığına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı RefaiddinŞahinHn yazılı cevabı (7/6698) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım-ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için delaletinizi arz ederim. 14.4.1995 

Musa Demirci 
Sivas . 

Sorularım : 

I. Sivas ili dahilinde sığır vebası salgını bulunduğu doğru mudur? 
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2. 1995 yılında Sivas İlinde tazmınatlı kesim olmuş mudur? olmuşsa hangi ilçe ve köylerde 

gerçekleşmiştir ve miktarı ne kadardır? 

3. İncelemelerin sonucu edindiğim bilgilere göre, Merkez ve Şarkışla İlçesinin bazı köylerin
de veteriner vekimlerce veba tespit edilmesine rağmen, tazminatlı kesilmeyip vatandaşın mağdur 
edildiği, bir o kadarda gizli kesime gidildiği iddiası doğru mudur? ^ 

4. Veba salgını varsa boyutu nedir? Telef olan hayvan sayısı ne kadardır? 

5. Tazminatlı kesim yapılmadığı için, gizli kesim yapılması halinde hastalığın insanlara geç
me tehlikesi var mıdır? Varsa Bakanlığınızca Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerine bilgi verilmiş 
midir? 

' T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 14.6.1995 

Özel Kalem Müdürlüğü 

S a y ı : Ö K M : 2 - 151 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ,' 

İlgi: Kan.Kar.Müd.lüğünün 1.5.1995 tarih ve 7/50554 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ülkemizde sığır vebası hastalığına yakalandığı belirlenen hayvanlar derhal itlaf edilmekte ve 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre de hayvan sahiplerine tazminat ödenmek
tedir. Aynı kanun hükümlerine göne, hastalıkları haber verilmemiş, hastalıklı oldukları bilinerek 
satın alınmış, menşei belli olmayan ya da sağlık raporu olmayanlar ile bilerek aşı yaptırmamış olan
lara tazminat ödenmemektedir. Gizli kesimler hastalığın yayılmasına vesile olacağından Bakanlı
ğımızca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. 

Sivas İlindeki sığır vebası hastalığının durumu; 
1. Sivas İlinde sığır vebası hastalığı çıkmış olup, 3.5.1995 tarihinde söndürülmüştür., 
2. 1995 yılında Sivas Merkez 4 Eylül Köyünden Ali Pek'in 7 baş hayvanı itlaf edilmiş olup; 

bu hayvanlar için düzenlenen tazminat mazbataları Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş, ödemenin 
yapılabilmesi için evraklar incelenmektedir. 

3. Sivas İli ve ilçelerinde çıkan sığır vebası hastalığında 3285 sayılı Kanun gereği tüm işlem
ler yapılmış olmasına rağmen, Bakanlığımızca yapılan incelemelerde bazı eksik ve hataların olma
sı nedeniyle bu konuda ikinci bir inceleme başlatılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; inceleme sonu
cuna göre işlem yapılacaktır. 

4. Sivas İlinde 1995 yılında Merkez ve Şarkışla İlçesinde sığır vebası hastalığı çıkmış olup; 
her iki mihrakta toplam 25 baş hayvan hastalığa yakalanmış, 18 baş hayvan ölmüş, 7 baş hayvan 
da itlaf edilmiştir. 

5. Sığır vebası hastalığının insanlara bulaşma tehlikesi yoktur. İtlaf işlemi öncelikle insan sağ
lığı için değil; hastalığın sirayet hassasiyetinin çok yüksek olması nedeniyle bulaşmaların önlenme
si ve hastalığın kısa sürede eradikasyonu için yapılmaktadır. -

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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17. - Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Suudi Arabistan'da görev yapan öğretmenlerin 

maaşlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6701) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygıyla arz ederim. 18.4.1995 

Mehmet Sağdıç 

Ankara 

Soru 1. Suudi Arabistan'da görev yapan öğretmenlerin maaşları 7.11.1989 tarihinde Bakan-
lıklararası Ortak Kültür Komisyonunca o günkü kur üzerinden 2 500 Dm karşılığı 5 050 Suudi Ri
yali olarak belirlenmişti. Ancak bugünkü çeşitli ülkelerin dövizleri ile karşılaştırıldığında sadece 
Suudi Arabistan ve Libya'da görev yapan öğretmenler mağdur olmaktadır. Bu çarpıklığı düzeltme
yi düşünür müsünüz? 

Soru 2. Bu öğretmenlere 2 500 Dm aylıkları Dm olarak ödendiği takdirde bugün itibarı ile 
76 500 000 TL. eden 5 050 Suudi Riyali olarak ödendiğinde 56 500 000 TL. eder. Bu nedenle bu 
öğretmenlere maaşlarını 2 500 Dm olarak ödemeyi düşünür müsünüz? 

T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 13.6.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1573 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 1.5.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6701-13984/50562 sayılı ya

zısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Sağdıç'ın "Suudi Arabistan'da görev yapan öğretmenlerin 

maaşlarına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Yurt dışında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin maaşları; Bakanlıklararası ortak Kül

tür Komisyonunca tespit edilmektedir. 
Ortak Kültür Komisyonu Suudi Arabistan ve benzeri ülkelerdeki ücret dengesizliğini gider

mek amacıyla 14.41995 tarihinde toplanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

18. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı\nın, Yahya Murat DemireVin dövizle askerlik yapa-. 
cağı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6800) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Göl han tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

- 4 4 6 -



T.B.M.M. B:123 14 .6 .1995 0 : 5 
Basında ve televizyonda verilen bilgilere göre Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ye

ğeni Yahya Murat Demirel, Almanya'da "naylon işyeri - sahte adres" göstererek dövizle askerlik
ten yararlanmak istemiştir. 

Bakanlığınız 24 Nisan 1985 gün ve 4400-476-95/Er İşi. Ş. Döv.As.Ks. No.lu yazısıyla bu şah
sa dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarıldığını ve tabi olduğu statüde askere sevk edileceği
ni bildirmiştir. 

Dövizle askerlikten yararlanmak için Bakanlığınıza sahte beyan, sahte bilgi, sahte evrak, nay
lon işyeri, göstermelik adres vermiş olan bu kişi hakkında Bakanlığınızın ne gibi kanunî işlem baş
lattığını ya da başlatmayı düşündüğünü öğrenmek isterim. 

T.C. • 
Millî Savunma Bakanlığı 13.6.1995 

Kanun: 1995/568-TÖ 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Bşk.lığının 31.5.1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6800-

14207/51366 sayılı yazısı. 

1. İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve ilgi ekinde gönderilerek cevap
landırılması istenen "Yahya Murat Demirel'in dövizle askerlik yapacağı iddialarına ilişkin" yazılı 
soru önergesinin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı Tarafından Verilen 

7/6800 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Soru önergesine konu edilen Yahya Murat Demirel, 1967 doğumlu olması itibariyle 1986 

yılında askerlik çağına girmiş ve askerliği, Boğaziçi Üniversitesinde yüksek öğrenim görmesi ne
deniyle 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/C maddesi uyarınca 1992 yılına kadar ertelenmiştir. 

2. Bu tarihten sonra, adı geçenin, F. Almanya'da işveren statüsünde çalıştığı belirtilerek asker
lik ertelemesinin yapılması, T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu vasıtasıyla talep edilmiş ve Askerlik 
Kanunun 35/G maddesi uyarınca ertelenmesi yapılmıştır. Yükümlü ertelemesi devam ederken, 4 
Mayıs 1994 tarihinde Dövizli Askerlik Hizmetinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmuş ve 
başvurusu T.C. Frankfurt Başkonsolosluğunca kabul edilerek, Dövizli Askerlik Hizmeti'kapsamı-
na alınmıştır. 

3. Anılan yükümlünün gerçekte Almanya'da bulunmadığı halde, Dövizli Askerlik Hizmetin
den yararlandırıldığının 27 Haziran 1994 tarihli dilekçe ile ihbar edilmesi üzerine, dövizle askerlik 
başvurusu, konsolosluk ve askerlik şubesinden başvuru evrakı getirilerek incelenmiştir. 

4. Yapılan incelemede yükümlünün; Frankfurt ve Düsseldorf Sulh Hukuk Mahkemelerinin ti
caret tescil kayıtlarında yer alan 5 Aralık 1989 tarihinde 50 000 Alman Markı sermaye ile kurul
muş DEM İhracat ve İthalat Limited Şirketinin şahsî sorumlusu ve mesul müdürü olduğu, bu şir
ketin 1 Şubat 1990 tarihinde, yetkili alman makamlarınca tescil ettirilerek resmiyet kazandığı, şir
ket merkezinin, daha sonra 30 Aralık 1992 tarihinde, Frankfurt'a taşındığı ve şirketin halen Frank-
furt'da faaliyetlerini sürdürdüğünün Frankfurt Başkonsolosluğunca bildirildiği, keza bu konsolos-
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luğun, Yahya Murat Demirci'm dövizle askerlik başvurusunu kabul ederken, tüzelkişiliğe sahip 
olan bahse konu şirketin ortağı ve mesul müdürü olması ve dolayısıyla Alman Mevzuatına göre Al
manya'da ikamet etmesinin gerekmesi ve bunun için, yetkili Alman makamlarından verilme 2 Ni
san 1993 - 2 Mart 1995 tarihlerini kapsayan oturma izni hamili olmasını dikkate aldığı belirlenmiş
tir.. 

5. Dövizli askerlik başvurusu belgelerinin incelenmesi sonucunda, yükümlünün başvuruda 
bulunmadan önce en az bir yıl süre ile yabancı ülkede fiilen bulunması gerekirken, yabancı ülkede 
altı ay süreyle bulunduğunun belirlendiği, bu nedenle Dövizle Askerlik Hizmetinden yararlandırıl
masının mümkün olmadığı, yabancı ülkede en az bir yıl süre ile fiilen ikamet ettiğini gerekli bel-

, gelerle ispat ettiği takdirde, Dövizle Askerlik Hizmetinden faydalanabileceği 20 Eylül 1994 tari
hinde ilgili konsolosluğa bildirilmiştir. ' 

6. Yapılan uyarılara ve konsolosluğun muhtelif çağrı ve davetlerine rağmen, başvuruda bu
lunmadan önce, yabancı ülkede en az bir yıl süre ile fiilen bulunduğuna ilişkin belgeleri ibraz et
mediği konsolosluğu tarafından bildirilen yükümlü, Askerlik'Kanunu ve ilgili yönetmelik hüküm
leri" uyarınca, Millî Savunma Bakanlığının 24 Nisan 1995 tarihli yazısı ile Dövizle Askerlik Hiz
meti kapsamından çıkarılmış olup, yükümlünün tabi olduğu statüde askerlik hizmetine sevki için 
gerekli işlemlere başlanılmıştır. 

7. Yukarıda açıklandığı üzere Yahya Murat Demirel'in Dövizli Askerlik Hizmeti kapsamın
dan çıkarılmış olmasmin nedeni; Kanun ve Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde, en az bir yıl süre ile 
fiilen yabancı ülkede bulunduğunu ispat edecek belgeleri ibraz edememiş olmasıdır. Yükümlü hak
kında yapılan ihbardan sonra ayrıntılı bir inceleme ve araştırma yapan konsolosluğun, başvuru bel
gesine eklenen işyeri ve oturma iznine dair belgelerin hayalî ya da sahte olduğu hususuna ilişkin 
bir tespitte bulunmadığını bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

' • - . ' • • ' • - . . • • ' • ' ' ' 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
123 ÜNCÜ BİRLEŞİM 14 . 6 . 1995 ÇARŞAMBA Saat : 10.30 

1 __ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

•*» ovc^^*—»» 

__2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'nı,' kısmî yerel seçimler sırasında devlet imkânlarını partizanca kullanarak 
Anayasa ve Seçim Kanununa aykırı hareket ettikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller 
ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 noi mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin Önergesi (11 /42) (Görüşme günü : 
20.6.1995 Salı) 

3 
S E Ç İ M 

4: 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

•»<K»««ıqED>-Cî»-<SS»*-^-**>-

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

«4MıW*«affiSCr<fless«-li;îB» 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58*e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2j — • Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik-̂  
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181* 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ye Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

• ' 9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmimde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (i/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

1 1 . — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma* 
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/59.1) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla, Eski 
Başbakan -Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarsîan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
Lütfutlah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski 'Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574). (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 17. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

18. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar? 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan vo 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebeibiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Esıki Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alpitemoçdn ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Rapora (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1,3,1995) . ; 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24..4.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'm; 
Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

29. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi vo 
Tarım, Orman ve Köyişleıii ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

>< 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Mıillctvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Elonen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 
2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 hci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

X 31. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 32. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

X 33. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

34. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

— 5 — 
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35..— 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

36. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

37. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

38. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün-. 
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

39. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S, Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

40. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

41. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

42. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 43. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 
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44. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

45. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

46. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

47. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayüı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

48. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.İ995) 

X 49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 SayıhMal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

50. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 35.1993) 

51, — 1136 Sayüı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Saydı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1 /519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
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52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerİ -Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokraıt Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

53. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

54. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/İ80, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

55. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

56. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di-> 
kioi ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi r 4.3.1993) 

57. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayüı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair ICanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (Sı Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

58. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazfıfe ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2/1.1993) 

59. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşki* 
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 
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60. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ' 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 61. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

62. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Vetrilmesino Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 63 .— Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (Sı Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993) 

65. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

66. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

67. — Çeşitti Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5,1992) 

68. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S* Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

69. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

70. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
11177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
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rnesı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25*2.1992) 

71î — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. JSayısı : 65) (Dağıtma tadhü : 27.4.1992) 

72. ~- Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kamın Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73j — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili . Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No.lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

74. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
•Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

75, — Adıyaman Milletvekili• Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

16i — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(St Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

78. — Kırıkkale MİIetvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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79. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S* Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

80. -~ Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

8.1 j — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9*1992) 

82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri îç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı': 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'iıı, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar.ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raponı (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.1.0.1992) 

84. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

85. — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Çorum Mületvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S.' Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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88. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'ıın, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

89. —'Adlî"Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanmca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

91. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

92. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayıh Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

93. — Elazığ Miletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hattında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

95. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak< 
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

96. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle EklenmesSne 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

97- — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka-
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nun Teklifi • ve Sağlık, ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

991 — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

100. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan-ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

102< — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

103'., — Şırnak Mületvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

10Ö. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli vo 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107, —Hatay Mületvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S, Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2,1993) 
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108/ ~ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

109.— Hatay Milletvekili Mehmet Dönenrin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

110. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

111'. — M'iğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

112. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2,9,1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi ; 4.3.1993) 

113. — iki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

114. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

115.J — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

116. — Bazı Kuram ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
H/ikkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis-
y.mu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

117. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı :" 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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118, — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537).(S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

119. — Türk Silahtı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

120. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

121, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde ince
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

122 — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmast ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

123. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci" Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

124. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

125. - Ankara Milletvekili Yücel Scçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gazüer Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

126i — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

- 13 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERtYT,E 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

127. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

128. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993) 

129. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
•'- ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka

nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtrna tarihi : 
7.12.1993) 

130,. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 131. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

132. — Eskişehir Milletvekili I. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

133. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

134. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135a — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi .-10.2.1994) 

136. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin DeğiştirMmesî Hakkında Kamın Teklifi 
ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

137. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) 

138. — Cırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

139. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

140. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkmda Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

' • • • 

141. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

142. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

143j — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

144. — îcra ve iflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

145. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

146. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkmda Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

147. — Ig Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :, 
23.3.1994) 
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148. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

149. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rİze Milletvekili Ahmet Kabil, Kara 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

151., — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve-Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Sitış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 

'komisyonları.raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. —5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S.-Say isi : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) . ' . " . ' . ' 

155. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nk», 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut. Almak İle Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zaııa'nuı Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

159. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

160. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

161. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 162. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) ' 

163. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (t/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

164. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479). 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 165. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Oımiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

166. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

167. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 
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- 168. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan-Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı: 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

169. -^istanbul Milletvekili Ercan. Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayıh Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo-
nt (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

170. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler*in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

171. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7,1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

172. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ye 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi :15.6.1994) 

173. — iş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı :' 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

174. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

175. —• Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

176. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

177. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
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X 178. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Bazi Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

181. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19,10.1994) 

X 183. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

184. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas-
. yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma

sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20,10.1994) 
X 185. —Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 186. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek ' Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) ("Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 
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X 189. ~ Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 190. —Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) . • 

X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192. — Samsun Milletvekili İhsan ,SaraçIar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/İ163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 

X 193. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
'İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 196. —Türk iye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 197, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

198, — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
XI 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11,1994) 
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X 200. —- Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 
X 201. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adaot Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (İ/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

202. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-. 
rihi : 28.11.1994) 

X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair. Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 
X 204.. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 205. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

206. — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

207. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

208. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanuıtu ile ti özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 209, — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 21Q. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
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Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) -
İX 211.'.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenıistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
X 212. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (vS. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. •"— Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) -

216 — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

217.— Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 218. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 

'önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 
219. — Gayrimenkul KiralarıHakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka

nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi .* 
28.2.1995) 
X 220. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

— 2 4 — '.. _ • • • •' 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

221, — '• Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

222. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe" Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

229. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

230. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

231. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
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232. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Töklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X 233. —- Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

234. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesline Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

235. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

236. — 190 Sajnlı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

237. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Bürer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

238. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 
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240. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 ArKadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı :. 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

241.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 244. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi, ve içişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S, Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

247. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) ' 

249. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (İ/522, 2/1244) (S: Sayısı:' 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

251. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.1995) 

253. — Kütahya Mületvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

254. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin- ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255.— Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı. : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 

256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

257. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi: 3.5.1995) 

258. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin. Değiştirilmesi ve 1 Fıkra 
İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

259. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun .100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

260. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

261. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

262. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'ıın; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

263. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

264.— Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

265. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

266. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin 'Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6,1995) 
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267. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi.: 5.6,1995) 

268. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklif i ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) / 

269. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas 'Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S, Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5,6.1995)-

X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 'Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

,X 271.. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma• .tari
hi : 8.6.1995) 

272. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında içtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in içtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Millet Melisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 273, — 2918 Sayılı Karayolları- Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değişürilmesinc İliş/kin Kanun Teklifi, Is-
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taribul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanlın Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem: 19 Yasama Yıh : 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 861) 

Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan 
Saraçlar, Anavatan Partisi Grup BaşkanvekiUeri Gümüşhane Millet
vekili M. Oltan Sungurlu, Denizli MUletvekUi Hasan Korkmazcan, 
Trabzon MUletvekUi Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanı Ankara MUletvekUi Seyfî Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi, İzmir MUletvekUi Cemal Tercan, ve 153 Arkadaşının 
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 

Komisyonu Raporu (2/1007,2/1110, 2/1312) 

NOT ; • ' • ' • ' 

306 ve 306'ya 2 nci ek. S. Sayısı, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Genel Kurulun 16.2.1995 
tarihli 76 nci Birleşiminde Anayasa Komisyonuna geri verilmiş olup diğer Anayasa değişiklik tek
lifleri ile birleştirilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

DYP, ANAP, SHP Parti Grup Başkanvekillerince ortaklaşa hazırlanan ve mutabakat sağlanan 
7.11.1982 tarihli ve 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç, 33, 51, 52, 53, 
54, 67, 68, 69,75,76, 82, 84,85, 86, 93, 128, 135, 149, 171 ve Geçici 15 inci maddelerinin değiş
tirilmesi ile ilgili taslak metin bilgi ve takdirlerinize arz olunur. 

Saygılarımızla. 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Seyfi Oktay 

Ankara 

Turhan Tayan 
Bursa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Ercan Karakaş 
istanbul 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Adnan Ekmen 
Batman 
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Orhan Şendağ 
Adana 

Baki Durmaz 
Afyon 

Cemil Erhan 
Ağrı 

Bilal Güngör 
Ankara 

Mustafa Tınaz Titiz 
Ankara 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Ali Karataş 
Antalya 

Tunç Bilget 
Aydın 

İsmet Sezgin 
Aydın 

Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Ahmet Şeref Erdem 
Burdur 

Şükrü Erdem 
Bursa 

İbrahim Gür dal 
Bursa 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Halil Demir 
Aksaray 

Orhan Kilercioğlu 
Ankara 

Baki Tuğ 
Ankara 

Adil Aydın 
Antalya 

Hasan Namal 
Antalya 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

A. Baki Ataç 
Balıkesir 

Ömer Lütfü Coşkun 
Balıkesir 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

Ahmet Sayın 
Burdur 

B. Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Nevzat Ayaz 
Çankırı 

İsmet Attila 
Afyon 

Mikail Aydemir 
Ağrı 

Mahmut Öztürk 
Aksaray 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Ankara 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Hayri Doğan 
Antalya 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Nahit Menteşe 
Aydın 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

M. Cemal Öztaylan 
Balıkesir 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Fethi Akkoç 
Bursa 

Kadri Güçlü 
Bursa 

Turhan Tayan 
Bursa 

A. Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

M. Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 
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Cemal Şahin 
Çorum 

M. Haluk Müftüler 
Denizli 

Evren Bulut 
Edirne 

H. Cindoruk 
Eskişehir 

Mehmet Batallı 
Gaziantep 

Harman Özüberk 
Gaziantep 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Ali Su 
İçel 

M. Bahattin Yücel 

İstanbul 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Sefahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

/. Hakkı Amasyalı 
Kocaeli 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 

Nabi Sabuncu 
Denizli 

Şerif Ercan 
Edirne 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Ayvaz Gökdemir 
Gaziantep 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Bestami Teke 
Hatay 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

Ahmet Bilyeli 
İçel 

Tansu Çiller 
İstanbul 

Mehmet Köstepen 

İzmir 

Erkut Şenbaş 
İzmir 

M. Sabri Güner 
Kars 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

H. İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Alaettih Kürt 
Kocaeli 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

İsmail Köse 
Erzurum 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uyar 
Hatay 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Asım Kaleli 
İçel 

Yıldırım Aktuna 
İstanbul 

Mehmet Özkan 

İzmir 

Cemal Tercan 
İzmir 

Münifİslamoğlu 
Kastamonu 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

M. Kazım Dinç 
Kocaeli 

Hasan Afşar 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 
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Osman Özbek 
Konya 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

İrfettin Akar 
Muğla 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Doğan Baran 
Niğde 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

İlyas Aktaş 
Samsun 

İrfan Demiralp 
Samsun 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

F. Aydın Mirkelam 
Şanlıurfa 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Ömer Şeker 
Konya 

H. CavitErdemir 
Kütahya 

Akın Gönen 
Manisa 

Yahya Uslu 
Manisa 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Rıfat Yiizbaşıoğlu 
Niğde 

Mehmet Gblhan 
Sakarya 

Cemal Alişan 
Samsun 

Ali Eser 
Samsun 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Yaşar Topçu 
Sinop 

M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

Ali Şevki Erek 
Tokat 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Tevfik Diker 
Manisa 

Vefa Tanır 
Konya 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Sümer Oral 
Manisa 

Muzaffer Arıkan 

Mardin 

Latif Sakıcı 
Muğla 

İbrahim Arısoy 
Niğde 

Hasan Kılıç 
Ordu 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Cebi 
Samsun 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

Abdurrezzak Yavuz 
Şanlıurfa 

Fethiye Özver 
Tekirdağ 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 
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Muzaffer Demir 

Muş 

Mehmet Alp 
Kars 

Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Timurçin Savaş 
Adana 

Salman Kaya 
Ankara 

Atilla Hun 
Kars 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Fikri Sağlar 
îçel 

Onur Kumbaracıbaşı 
Hatay 

Esat Canan 
Hakkâri 

Erdal İnönü 
İzmir 

Elaattin Elmas • 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Güler İleri 

Tokat 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Ural Köklü -

Uşak 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Erdal Koyuncu 
Siirt 

Mehmet Moğultay 
istanbul 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Gürhan Çelebican 
istanbul 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Erman Şahin 
Muğla 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

İbrahim Gürsoy 
istanbul 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Ziya Halis 
Sivas 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

Abdülkerim Zilan 
Batman 

Nihat Matkap 
Hatay 

Zeki Nacitarhan 

Kars 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 

Mümtaz Soysal 
Ankara 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Süha Tanık 
izmir 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
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Şükrü Yürür 
Ordu 

İmren Aykut 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Necdet Yazıcı 
Zonguldak 

Nevşat Özer 
Muğla 

Yıldırım Akbulut 
Erzincan 

Orhan Er güder 
İstanbul 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Hamdi Eriş 
Ankara 
Ali Er 
İçel 

Hasan Çakır 
Antalya 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Mustafa Parlak 
Rize 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Salih Er gün 

İstanbul 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Uğur Aksöz 
Adana 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Emin Kul 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Ahmet Kabil 
Rize 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İzmir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon -

M. RaufErtekin 
Kütahya 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Seyyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Ahmet Sanal 
Adana 

Engin Güner 
İstanbul 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

İbrahim Özsoy 
Afyon 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Faruk Saydam 
Manisa 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Kamran İnan 
Bitlis 

Ersin Taranoğlu 
Bitlis 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Feyzi İşbaşaran 
İstanbul 

Feridun Pehlivan 

Bursa 
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/. Safa Giray 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Gazi Barut 
Malatya 

Adem Yıldız 
Samsun 

Mesut Yılmaz 
Rize 

Yavuz Kcymen 
Giresun 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

Yusuf Namoğlu 
istanbul 

Cem Kozlu 
istanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Mehmet Nedim Budak 

Ankara 

İbrahim Özdemir 
istanbul 

Avni Akyol 
Bolu 

M. Bahri Kibar 
Ordu 

Işın Çelebi 
izmir 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Kaya Erdem 
izmir 

Hüsamettin Örüç 
Bursa 

Timur Demir Mehmet Çevik 
izmir Ankara 

GENEL GEREKÇE 
1982 Anayasasının değiştirilmesi veya yeni bir Anayasa hazırlanması tartışmaları 1983 Genel 

Seçimlerinden hemen sonra ülkemizin siyasal gündemine girmiş o tarihten beri de güncelliğini sür
dürmeye devam etmiştir. 

Anayasanın başlangıç bölümünde yer alan ve askerî müdahaleyi meşrulaştıran, ibareler, temel 
hak ve hürriyetler konusundaki düzenlemeler olağan ve olağanüstü dönemlerde yargı denetimini 
bağımsızlık ve güvencelerini zedeleyen hükümlerin yanı sıra pek çok husus yaygın eleştirilere ko
nu olmuştur. 

Bu nedenlerledir ki bu gün acil ve kısmî Anayasa değişiklikleri kadar, millî mutabakata daya
lı yeni bir Anayasanın yapılması fikri de kamuoyunda benimsenmiş bulunmaktadır. 

20 Ekim 1991 Genel Seçimlerine katılan siyasal partilerin hemen hepsi yeni bir Anayasanın 
oluşturulması fikri etrafında birleşmiş durumdadırlar. 

Bugüne kadar T.B.M.M.'de temsil edilen siyasî partilerce veya çeşitli meslek kuruluşlarınca 
ortaya konulan pek çok öneri Meclis Başkanlığınca oluşturulan partilerarası komisyonda ele alın
mış ve bir mutabakat arayışına girilmiştir. 

Böylesine geniş kapsamlı bir mutabakatın bu Meclis aritmetiği içerisinde gerçekleştirilmesi el
bette kolay bir şey olmayabilir. 

Ancak bazı önemli maddelerin değiştirilmesine öncelik verilmesi fikrinden hareketle oluştu
rulan partilerarası konsensüs neticesinde ortaya çıkan ve üzerinde mutabık kalınan hususlarla ilgi
li olarak bu Anayasa değişikliği teklifimiz hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde İ. — Anayasanın başlangıç kısmının birinci ve ikinci fıkraları metinden çıkarılarak 
Anayasaya Demokratik bir yapı kazandırılmak istenmiştir. 

Madde 2. — Teklifin 2 nci maddesi ile T. C. Anayasasının 33 üncü maddesi değiştirilmiş mad
denin birinci fıkrası yeniden düzenlenirken diğer fıkraları metinden çıkarılmış ve bu konudaki dü
zenlemelerin bir Kanun ile yapılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 3. — Teklifin 3 üncü maddesi ile T. C. Anayasasının 51 inci maddesi değiştirilmiş 
maddenin birinci fıkrasındaki "işçiler" ibaresi "çalışanlar" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkra olarak-
ta bu hakkın kullanılması ile ilgili usul ve istisnaların kanunla düzenlenmesi esası getirilmiş. Mad
dedeki diğer fıkralar madde metninden çıkartılmıştır. 

Madde 4. — Teklifin 4 üncü maddesi ile Anayasanın 52 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Madde 5. — Teklifin 5 inci maddesi ile T. C. Anayasasının 53 üncü maddesi değiştirilmiş, 
maddenin birinci fıkrasındaki işçiler ibaresi "çalışanlar'' olarak değiştirilmiş ve madde kapsamı ge
nişletilmiştir. 3 üncü fıkra ise madde metninden çıkartılmıştır. 

Madde 6. — Teklifin 6 nci maddesi ile T. G. Anayasasının 54 üncü maddesinin birinci fıkra
sı değiştirilmiş maddedeki işçiler ibaresi "Çalışanlar" olarak değiştirilmiş maddenin diğer fıkrala
rı metinden çıkartılmıştır. 

Madde 7. — Teklifin 7 nci maddesi ile T. C. Anayasasının 67 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza oy hakkı tanınmasına ilişkin yasal düzenleme yapılabilece
ği hükmü getirilmiş. 

İkinci fıkradaki seçme ve halk oylamasına katılma yaşı 18 olarak düzenlenmiş, maddeye bir 
fıkra eklenerek seçim kanunlarının yapılmasındaki temel ilkelerle ilgili uyulması gereken hususlar 
düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Teklifin 8 inci maddesi ile T. C. Anayasasının 68 nci maddesinin birinci fıkra
sındaki siyasî partilere üyelik yaşı 18 olarak değiştirilmiş, 4 üncü ve 5 inci fıkralar birleştirilerek 
yeniden düzenlenmiş, 6 nci fıkra madde metninden çıkartılmış, son fıkradaki yüksek öğretim ku
ruluşlarındaki öğretim elemanları ibaresi fıkradan çıkartılarak, "öğrenciler" ibaresi "yüksek öğre
tim öncesi öğrencileri" olarak değiştirilmek suretiyle fıkra yeniden düzenlenmiştin 

Madde 9. — Teklifin 9 uncu maddesi ile T. C. Anayasasının 69 uncu maddesinin birinci fık
rası değiştirilmiş, ikinci fıkra madde metninden çıkartılmış, 3 üncü, 6 nci ve son fıkra dışındaki di
ğer fıkralar da değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile TBMM'nin üye sayısı 450'den 600'e çıkarılmaktadır. Ülkemizin 
artan nüfusuna paralel olarak temsilcilerinin sayısında bir artış vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına da
ha iyi cevap yerebilmek açısından gerekli görülmüştür. 

Madde 11. — Teklifin 11 inci maddesi ile T. C. Anayasasının 76 nci maddesinin birinci fık
rasındaki milletvekili seçilme yaşı 25 olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrada sayılan bazı suçlardan af
fa uğrayanlara seçilme imkânı getirilmiş, üçüncü fıkradaki değişiklik ile de aday olabilmek için gö
revlerinden çekilmesi gerekenlere ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 12. — Teklifin 12 nci maddesi ile T. C. Anayasasının 82 nci maddesinin birinci fık
rası değiştirilerek milletvekillerinin Dernek ve Vakıflarla olan ilişkileri yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 13. — 84 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "partisinden istifa ederek; başka 
bir partiye giren veya seçim hükümetleri hariç Bakanlar Kurulunda görev alan" ibareleri madde 
metninden çıkarılmıştır. Ayrıca, istifa eden, TBMM üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan dolayı hü
küm giyen ve kısıtlanan milletvekilinin üyeliğinin düşmesi Meclisin salt çoğunluk kararına bağlan
maktan çıkarılmakta ve Başkanlık Divanınca bu hususun Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla ye-
tinilmektedir. 

Yine antidemokratik ve kısıtlayıcı birer hüküm alan ikinci ve üçüncü fıkralar ise yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Bir siyasî partinin kapatılması esasen ağır bir karardır. Üstelik bu karara bağlı ola
rak milletvekili sıfatının kaybettirilmesi, olayı daha da ağırlaştırmaktadır. Seçimle gelen milletve
kilinin seçimle gitmesi gerekir. Bir partinin kapatılmasının milletvekilliğini de düşürmesi demok
ratik olmayan bir sonuçtur. Milletvekili seçilmeye engel bir suçun vuku bulması durumu elbette 
saklıdır. 

Bu değişiklikle, bir partinin kapatılmasının bir milletvekilliğinin düşmesine sirayet ettirilmesi 
için o milletvekili hakkında kesinleşmiş ve onun milletvekili olmasını engelleyecek bir hüküm ol
ması gerekir, kuralı getirilmektedir. 

Madde 14. — 85 Md. 84 üncü maddede yapılan yeni düzenleme 85 inci maddede de değişik
lik yapılmasını gerektirmiştir. Kısıtlanmış üyeler için de bu hakkın kullanılmasını sağlamak ama-
cıyala ilgili üye veya TBMM üyelerinden birine iptal isteminde bulunma hakkı tanınmaktadır. Bu 
düzenlemeyle getirilen bir siyasî korumadır. Çoğunluğun yanlış bir karar vermesine karşı veya si
yasî amaç ve gerekçesiyle milletvekilinin zor durumda kalmasına karşı Anayasa Mahkemesine mü
racaat hakkı tanınmasıdır. Bu ne yargı yolu ne de itirazdır. Sadece usul yoludur. 

Madde 15. — 86 ncı maddede TBMM üyelerinin ödenek ve yollukları ile diğer haklarının özel 
bir kanunla düzenleneceği belirtilmektedir. Böylelikle yasama organı üyelerinin görevlerinin ge
rektirdiği giderler, değişen koşullara göre düzenlenebilecektir. 

Madde 16. — 93 üncü madde ile TBMM'nin her yıl Eylül ayı yerine Ekim ayının ilk günü 
kendiliğinden toplanacağı belirtilmektedir. TBMM'nin Eylül ayının ilk günü toplanmasına yönelik 
uygulamanın başladığı 1983 yılından günümüze fiili uygulamada bu tarihin çalışmalar başlamak 
için uygun olmadığı mutlaka her yıl yeniden toplanmak için ara verildiği ve ancak Ekim ayından 
itibaren kesintisiz olarak çalışmalara başlamldığı görülmüştür. Bu nedenle Anayasada belirtilen 
azamî tatil süresi korunmak kaydıyla TBMM'nin her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden top
lanacağı hükmü getirilmektedir. 

Madde 17. — 128 inci maddede memurların ve diğer kamu görevlilerinin aylık ve ödenekleri 
ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir, ifadesi madde metninden çıkarılmıştır. Çalışanlara getiri
len Sendika Kurma Hakkı, Toplu İş Sözleşmesi Grev Hakkı doğrultusunda bu düzenleme yapıl
mıştır. Bu durumda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık ve ödenekleri ile diğer özlük iş
leri Toplu İş Sözleşmeleri ile düzenlenecektir. 

Madde 18. — Teklifin 18 inci maddesi ile T. C. Anayasasının 135 inci maddesinin 3 üncü, 4 
üncü ve 6 ncı fıkraları madde metninden çıkartılmıştır. 

Madde 19. — 149 uncu maddeyle Anayasa Mahkemesinin siyasî partilerin kapatılması dava
larında parti genel başkanının sözlü savunmasını alacağı eklenmektedir. Bu şekilde bir siyasî par
tinin kapatılması gibi son derece önemli sonuçlar doğuracak bir davada parti genel başkanının söz
lü savunması olmaksızın karar verilmemesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Madde 20. — Teklifin 20 nci maddesi ile T. C. Anayasasının 171 inci maddesinin ikinci fık
rası maddeden çıkartılarak kooperatiflere uygulanan siyaset yapma yasağı kaldırılmaktadır. 

Madde 21. — Teklifin 21 inci maddesi ile T. C. Anayasasının Geçici 15 inci maddesinin son 
fıkrası madde metninden çıkartılarak Millî Güvenlik Kurulu döneminde çıkartılan Kanun, Kanun 
Hükmünde Kararname ye 2324 sayılı Kanun uyannca alınan karar ve tasarruflara karşı yargı yolu
nun açılması imkânı getirilmektedir. 

Madde 22. — Teklifin 22 nci maddesi yürürlük maddesidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
1982 Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ili

şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Cemal Tercan 
İzmir 

Nahit Menteşe 
Aydın 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Mehmet Cebi 
Samsun 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Yalçın Öğütcan 
Adana 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

, Kadri Güçlü 
Bursa 
Ali Su 

İçel 
Yahya Uslu 

Manisa 

İrfettin Akar 
Muğla 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Halil Demir 
Aksaray 

A. Baki Tuğ 
Ankara 

Akın Gönen 
Manisa 

Nurettin Tokdemir 
Hatay 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Niğde 

M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Ergun Özdemir 

Giresun 

Yıldırım Avcı 
izmir 

Cavit Çağlar 
Bursa 

B. Satni Daçe 
Adana 

Ali Eser 
Samsun 

Ali Karataş 
Antalya 

Doğan Baran 
Niğde 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 
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Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Ali Günaydın 

Konya 
Kadir Bozkurt 

Sinop 
Ömer Barutçu 

Zonguldak 

Hasan Kılıç 
Ordu 

Adnan Akın 
Zonguldak 
Halil Başol 
Tekirdağ 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Hasan Ekinci 
Artvin 

İlhan Kaya 
İzmir 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Batallı 
Gaziantep 

Latif Saktct 
Muğla 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ömer Şeker 
Konya 

Mahmut Öztürk 
Aksaray 

Işın Çelebi 
İzmir 

M. Cemal Taylan 
Balıkesir 

Bedrettin Dalan 
İstanbul 

Gökberk Ergenekon 

Antalya 

M. Kazım Dinç 
Kocaeli 

Baki Durmaz 
Afyon 

Orhan Şendağ 
Adana 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

E. Aydın Mirkelam 
Şanlıurfa 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Mehmet Özkan 
İzmir 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Fethi Akkoç 
Bursa 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Tevfik Diker 
Manisa 

ÜmitCanuyar 
Manisa 

Evren Bulut 
Edirne 

Mehmet Köstepen 
İzmir 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 
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M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

Mikail Aydemir 
Ağrı 

Alaettin Elmas 
istanbul 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Fethiye Özver 
Tekirdağ 

Gaffar Yakın 
'. Afyon 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

Alparslan Türkeş 
Yozgat 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

S.Osman Sevimli 
Karaman 

Koray Aydın / 
Trabzon 

Nabi Sabuncu 
Denizli 

Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

M. Ali Yavuz 
Konya 

Esat Canan 
Hakkari 

Y. Fevzi Arıcı 
İçel 

Turhan Tayan 
Bursa 

Ersin Faralyalı 
İzmir 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Musa Erarıcı 
Konya 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Servet Turgut 
Konya 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

B, Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Ahmet Bilyeli 
İçel 

Erkut Şenbaş 
İzmir 

Asım Kaleli 
İçel 
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Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

A. Hamdi Uçpmarlar 
Çanakkale 

M. Sabri Güner 
Kars 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mustafa Kaçmaz 
Van 

Hasan Avşar 

Konya 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Cafer Keseroğlu 

Sinop 

A. Baki Ataç 

Balıkesir 

Ayvaz Gökdemir 

Gaziantep 

Osman Özbek 

Konya 

Nadir Kartal 

Van 

Münir Olmeztoprak 

Malatya 

Tevfik Türesin 

Bolu 

Necdet Yazıcı 

Zonguldak 

Veli Andaç Durak 

Adana 

Bahattin Şeker 

Bilecik 

Rıza Akçalı 

Manisa 

İsmet Sezgin 

Aydın 

M.HalitDağlı 

Adana 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 

Mustafa Zeydan 

Hakkari 

İlyas Aktaş 

Samsun 

Hayri Doğan 

Antalya 

Leyla Köseoğlu 

istanbul 

M. Dursun Yangın 

Ankara 

Cemal Alişan 

Samsun 

Necmi Hoşver 

Bolu 

Cengiz Üretmen 

Manisa 

Faruk Soydum 

Manisa 

Bilal Güngör 

Ankara 

Adil Aydın 

Antalya 

Ali Uzun 

Zonguldak 
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Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 
İsmet Attila 

Afyon 

Nevzat Ayaz 
Çankırı 

İsmail Amasyalı 
Kocaeli 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

M. Fevzi Şihanoğlu 
Şanlıurfa 

Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Işılay Saygın 
İzmir 

Yıldırım Aktuna 
İstanbul 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

Sümer O rai 
Manisa 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

* Bestami Teke 
Hatay 

GEREKÇE 
Milletin tüm kesimlerinin parlamentolarda temsil edilmesini sağlayan sistemlerin oturmuşlu

ğu ve sağlıklı çalışması katılımcı demokrasinin mümeyyiz vasıflarındandır. 

Demokrasinin muhtelif tariflerinden en çarpıcısı; toplumu oluşturan katmanların, seslerini ve 
varlıklarını hiçbir engelle karşılaşmaksızın parlamentoda duyurmaları şeklindedir. 

Bu açıdan durumu değerlendirdiğimizde, bugün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları (Sanayi ve Ticaret Odaları ve 507 sayılı Yasaya göre kurulu odalar, birlikleri, federasyonlar ve 
konfederasyonlar) ile işçi sendikaları Yönetim ve Denetim organlarında görevli olanların her gün 
içice yaşadıkları kesimlerinin sorunlarını parlamentoda ifadeden mahrum tutulmaları çoğulcu de
mokrasi adına olduğu kadar bu kesimlerin menfaatlerini korumak bakımından da büyük bir eksik
lik ve bunların adına büyük bir haksızlıktır. 

Olay sadece kesimler açısından değil, ülkemizin genel menfaatleri açısından da büyük bir ek
sikliktir. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ CEMAL TERCAN VE 153 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı 
kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ka
tıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânlar, kanunla sağlanmış kamu 
yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların yöne
tim ve denetim kurullarında görev alamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



- 1 5 -

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci maddesinin Değiştirilmesi ve Bir 
cici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Güneş Müfiüoğlu 
Zonguldak 

Halil Demir 
Aksaray 

İsmet Attila 
Afyon 

M.HalitDağh 

Adana 

Orhan Kilercioğlu 

Ankara 

İrfan Köksalan 

Ankara 

Sait Kemal Mimaroğlu 

Ankara 

Ali Yalçın Öğütcan 

Adana 

A. Baki Tuğ 

Ankara 

M. Dursun Yangın 

Ankara 

Mahmut Öztürk 

Aksaray 

Adil Aydın 

Antalya 

Hayri Doğan 

Antalya 

Tevfık Türesin 
. Bolu 

Mustafa Çiloğlü 
Burdur 

Tansu Çiller 
istanbul 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

Bilal Güngör 

Ankara 

Baki Durmaz 

Afyon 

Ethem Kelekçi 

Afyon 

Abdullah Ulutürk 

Afyon 

Mustafa Küpeli 

Adana 

Cemil Erhan 

Ağrı 

Orhan Şendağ 

Adana 

Turgut Tekin 

Adana 

Veysel Atasoy 

Antalya 

Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 

Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 

Ömer Lütfü Coşkun 

Balıkesir 

(İmzamı geri alıyorum) 

Ali Karataş 

Antalya 
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Mehmet Cemal Oztaylan 
Balıkesir 

Hasan Ekinci 

Artvin 

Tunç Bilget 
Aydın 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

İsmet Sezgin 
Aydın 

B. Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Necmi Hoşver 

Bolu , 

İbrahim Gürdal 

Bursa 

YılmazOvalı 

Bursa 

Ayvaz Gökdemir 

Gaziantep 

Mi Salim Ensarioğlu 

Diyarbakır 

Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Ergun Özdemir 

Giresun 

Ahmet Küçükel 

Elazığ 

Rahmi Özer 

Çanakkale 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Ahmet Sayın 

Burdur 
Fethi Akkoç 

Bursa 
Koksal Toptan 

Bartın 
Nahit Menteşe 

Aydın 
Şükrü Er dem 

Bursa 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
A. Baki Ataç 

Balıkesir 

Kadri Güçlü 

Bursa 

M. Haluk Müftüler 

Denizli 

NabiSabuncu 

Denizli 

Turhan Tayan 

Bursa 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Evren Bulut 

Edirne 

Nevfel Şahin 

Çanakkale 

A. Hamdi Uçpinarlar 

Çanakkale 

Mustafa Zeydan 

Hakkari 

A. Rıza Septioğlu 

Elazığ 
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Abdullah Kınalı 
Hatay 

İsmail Köse 

Erzurum 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

İbrahim Özdemir 
istanbul 

Ertekin Durutürh 

İsparta 

Abdulkerim Doğru 
Kars 

M. Sabri Güner 

Kars 

Ersin Faralyalı 

izmir 

Asım Kaleli 

içel 

Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

Mehmet Özkan 

İzmir 

Yıldırım Aktuna 

istanbul 

Hacı Filiz 

Kırıkkale 

Abdurrahman Ünlü 

Kırıkkale 

Erkut Şenbaş 

izmir 

L. Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 

Nevzat Ayaz 
Çankırı 

Bestami Teke 
Hatay 

/. Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Yıldırım Avcı 
İzmir 

Fevzi Arıcı 
içel 

Ahmet Bilyeli 
İçel 

Münif İslamoğlu 
Kastamonu 

Mehmet Köstepen 

izmir 

Ali Su 
içel 

M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 

Işılay Saygın 

izmir 

Rıfat Serdaroğlu 

izmir 

Coşkun Kırca 

İstanbul 

A. Sezai Özbek 

Kırklareli 

Cemal Tercan 

İzmir 
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Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

H. İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

ÜmitÇanuyar 
Manisa 

Hasan Afşar 
Konya 

İbrahimArısoy 
N i ğ d e •••• 

Akın Gönen 
Manisa 

Osman Özbek 
Konya 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Niğde 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Vefa Tanır 
Konya 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Hasan Peker 
•Tekirdağ '• 

/. Hakkı Amasyalı 
Kocaeli 

İrfettin Akar 

Muğla 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 
M. Kazım Dinç 

Kocaeli 
Latif Sakıcı 

Muğla 
Rıza Akçalı 

Manisa 
Alaettin Kurt 
.', Kocaeli 
Osman Seyfı 

Nevşehir 
Tevfik Diker 

Manisa 
Ali Günaydın 

Konya 
Doğan Baran 

Niğde 
Sümer Oral 

Manisa 
Ömer Şeker 

Konya 
Hasan Kılıç 

Ordu 
Yahya Uslu 

Manisa 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Cafer Sadık Keseroğlu 

Sinop 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
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Yaşar Topçu 
Sinop 

İlyas Aktaş 
Samsun 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

Mehmet Cebi 
Samsun 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Abdurrezak Yavuz 
Şanlıurfa 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

Necdet Yazıcı 
. Zonguldak 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Esat Canan 

Hakkari 
M. Erdal Koyuncu 

Siirt 

Ali Şevki Erek 
Tokat 

Cemal Alışan 
Samsun 

Mustafa Kaçmaz 

- ... Van 
Ferit Aydın Mirkelam 

Şanlıurfa 

M. Fevzi Şihanlıöğlu 
Şanlıurfa 

Ali Eser 
Samsun 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Halil Başol . 
Tekirdağ 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Timurçin Savaş 
Adana 

Cemal Şahin 
Çorum 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

V. Sinan Yer likaya 
Tunceli 

GENEL GEREKÇE 
1982 Anayasası 77 inci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerinin 5 yılda bir 

yapılacağını öngörmüştür. İkinci fıkrasıyla da Meclisin bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine 
karar verebileceğini, ayrıca Cumhurbaşkanınca da belirli şartlarda seçimin yenilenmesine karar ve
rebileceğini hükme bağlamıştır. 
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Yine 1982 Anayasasının 127 nci maddesine göre Mahallî İdareler Seçimleri 5 yılda bir yapı- a 
lacaktır. Burada öne alma söz konusu değildir. Anayasa Mahkemesinin bir kararında "yerel yöne
timlerin seçimlerinde bir öne alma ya da yenileme düşünülmemiştir. Nitekim 127 nci maddede bir 
açıklık ya da 77 nci maddeye bir yollama yoktur." denmektedir. 

Anayasanın geçici 10 uncu maddesi ilk mahallî idare seçimlerinin bir yıl içinde yapılmasını 
öngörmüştür. Ö günkü siyasî iktidarda genel seçimlerden 5 ay sonra mahallî seçimleri yapmıştır. 
Bu düzenlemeye göre mahallî idareler seçimleri 1984-1989 ve 1994 yıllarında yapılmıştır. 

Milletvekili genel seçimleri 1983-1987 ve 1991 yıllarında yapılmıştır. Bu seçimler 1987 ve 
1991 yıllarında bir yıl erken yapılmıştır. Milletvekili erken genel seçimlerine paralel olarak, mahal
lî idareler seçimleri erken yapılamamıştır. Bu yoldaki bir girişim 1988 referandumu ile rededilmiş-
tir. Bunun doğal sonucu olarak 20 Kasım 1987'de iktidar olan parti bir yıl 3 ay yedi gün sonra, 20 
Ekim 1991'de iktidar olan siyasî partiler ise iki yıl beş ay yedi gün sonra bir genel mahallî seçim 
sınavına girmişlerdir. 1989 mahallî seçimleri o zamanki iktidarın, 1984 mahallî seçimleri de 
bugünkü koalisyon hükümetinin yıpranmasıyla sonuçlanmıştır. 

Görünen odur ki, milletvekili genel seçimleriyle mahallî idareler genel seçimlerinin hatta ara 
seçimleri 1,5 hatta 2,5 yıl gibi aralıklarla yapılması mevcut iktidarları sarsmakta ve yıpratmaktadır. 
iktidarlar ekonomik ve sosyal programlarını tam uygulayamadan yeni bir genel seçimle karşı kar
şıya gelmektedirler. 

Bu durum ekonomik ve sosyal programların ertelenmesi yanında seçim ekonomisi uygulaması 
gibi daha büyük mahzurları da getirmektedir. Ayrıca ülkenin devamlı surette seçim atmosferi için
de kalması partiler arası sürtüşmeyi hızlandırmakta, iktidar-muhalefet çekişmesi hat safhaya gel
mektedir. 

Geriye doğru baktığımızda son 10 yıldaki seçim takvimi dehşet vericidir. 

10 YILLIK SEÇİM TAKVİMİ < 

6 Kasım 1983 
25 Mart 1984 

28 Eylül 1986 
6 Eylül 1987 

29 Kasım 1987 

25 Eylül 1988 
26 Mart 1989 

2 Haziran 1990 
20 Ekim 1991 
1 Kasım 1992 
27 Mart 1994 

Milletvekili Genel Seçimi 
Mahallî idareler Seçimi • 
Ara Seçim 
Siyasî Yasakların Kaldırılmasına Dair Halkoylaması 

Milletvekili Genel Seçimi 
Mahallî Seçimlerin Öne Alınmasına Dair Halkoylaması 
Mahallî İdareler Seçimi 
Mahallî İdareler Ara Seçimi 

Milletvekili Genel Seçimi 
Mahallî İdareler Ara Seçimi 
Mahallî İdareler Seçimi 

Tablodan da görülmektedir ki, 1985 ve 1993 yılları hariç her yıl ya bir genel seçim, ya da 
referandum veya bir ara seçim yapılmasın. Bu seçim takvimi gerek siyasî, gerek sosyal ve gerekse 
ekonomik yaşantımızda büyük yaralar açmaktadır. 

Bu nedenlerle; Milletvekili Genel Seçimleri ile Mahallî İdareler Genel Seçimlerinin kısa 
aralıklarla yapılması gerekmektedir. 

Sistemi değiştirmek zorunludur. Anayasa değişikliği teklifimiz de bunu içermektedir. 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU VE 
170 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasımn 127 nci 
maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mahallî idarelerin seçimleri, Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre, ya milletvekili 
genel seçimleriyle bareber veya milletvekili genel seçimlerinden en az üç ay sonra olmak üzere beş 
yılda bir yapılır. Meclis, seçim tarihini 30 ayı geçmemek üzere öne alıp, sonraya bırakabilir. Bu 
durumlar, şartlan ve ayrıntılarıyla birlikte kanununda belirlenir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri 
için özel yönetim biçimleri getirebilir." 

GEÇİCİ MADDE — Anayasanın 127 nci maddesindeki değişikliğin yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimlerinden sonra mahallî idareler genel seçimleri meclis 
taratmadan belli edilecek tarihte yenilenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 5.6.1995 

Esas No::2/1007; 2/1110,• 2/1312; 
S. S. 306'ya 2 nci Ek 

Karar No.: 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Komisyonunun 25.1.1995 tarihli toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına 301 imza ile sunulan, 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın Başlangıç Metni ve bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun Teklifi incelenmeye başlan
mıştır. 

Bu toplantıda, Anayasa Komisyonuna 23.2.1994 tarihinde havale edilen, İzmir Milletvekili 
Cemal TERCAN ve 153 Arkadaşının; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi ile 3.6.1994 tarihinde havale edilen Zonguldak Mil
letvekili Güneş MÜFTÜOĞLU ve 170 Arkadaşının; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 127 nci maddesinin değiştirilmesi ve Anayasaya bir geçici madde eklenmesine dair Kanun 
Teklifinin de gündeme alınması kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Genel Kurul gündeminde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67,68, 69 ve -
76 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun Teklifine ait Anayasa Komisyonunun 7.6.1994 ta
rihli ve 14 sayılı Raporunun (S: Sayısı 306'ya 2 nci EK) Komisyona geri alınması ve yukarıda 
sayılan 3 Teklifle birlikte bir Alt Komisyonca incelenmesi kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonunun bu toplantısında siyasi parti gruplarının komisyondaki temsil oran
larına göre kurulan Alt Komisyon aynı gün toplanarak Başkanlığa İstanbul Milletvekili Coşkun 
KIRCA'yı, Kâtip üyeliğe de Ankara Milletvekili Vehbi DİNÇERLER'i seçerek çalışmalarına baş
lamıştır. 

Alt Komisyon, çalışmalarına aynı tarihten itibaren başlayıp 25.4.1995 günü raporunu Komis
yonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuz bu raporu 2.5.1995 günü görüşmeye başlayarak çalışmalarını 24.5.1995 gü
nü tamamlamıştır. 

I. Komisyonumuz, Anayasanın Başlangıç kısmının ilk iki fıkrasında yer alan 12 Eylül 1980 
hareketine ilişkin atıfların aynı Anayasanın demokratik olma niteliğini zedeleyebilecek yorumlara 
sebep olabileceği gerekçesiyle, bu iki fıkranın başlangıç kısmından çıkarılmasına dair Teklifin 1 
inci maddesini uygun bulmuştur. Bu maddede, ayrıca yazıma ilişkin bazı değişikliklerin yapılması 
uygun görülmüştür. 

II. Komisyonumuz, Anayasanın dernek kurma hürriyetine dair 33 üncü maddesine ait Tek
lifin 2 nci maddesinin ilk üç fıkrasının Anayasanın 33 üncü maddesinin ilk üç fıkrasını hüküm 
itibariyle aynen tekrarladığı tespit edildiğinden bu fıkralar değişiklik metnine alınmamıştır. 

Komisyonumuz, Teklifin yürürlükten kaldırdığı 33 üncü maddenin 4 ve 5 inci fıkralarının 
kaldırılmasını uygun görmüştür. Kaldırılan 4 üncü fıkrada, derneklerin Anayasanın 13üncümad-
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desindeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri, hususu esasen 13 üncü maddede yer 
almakta olup, 33 üncü maddede ayrıca hatırlatılmasına gerek yoktur. 13 üncü maddenin dernek
ler için uygulanmasına genel hukuk ilkesi olarak devam edilecektir. 

Bundan başka, bu maddenin mer'i dördüncü fıkrası, derneklerin siyasi amaç gütmesini, siya
si faaliyette bulunmasını, siyasi partilerden destek görmesini ve onlara destek vermesini, sendika
lar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket etmesini 
yasaklamıştır. 

Halbuki, demokratik bir devlet düzeninin önde gelen şartlarından biri toplumun her alanda ve 
özellikle siyaset alanında çoğulcu bir yapıya sahip olmasıdır. Bu açıdan bakınca, derneklerin ken
di amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirken siyasi iktidar mücadelesine katılma işlevine sahip ol
madıkları açıktır. Bununla beraber, toplum içindeki her faaliyetin siyasi iktidar mücadelesi ile iliş
kili olduğu ve bu mücadeleyi etkilediği aynı derecede doğrudur. Bu bağlamda, bir derneğin siyasi 
iktidarın ve iktidardaki veya muhalefetteki siyasi partilerin faaliyetlerini dernek olarak kendi 
amaçlarına yardımcı olup olmadığı hususunda beğenmeleri veya eleştirmeleri tamamıyla normal 
olup, bu beğeni veya eleştirilerden Hükümetin, Meclisin ve seçmen topluluğunun şu veya bu yön
de etkilenmesi de doğaldır. Bunun gibi, derneklerin bu çerçeve içinde diğer derneklerle, siyasi par
tilerle, sendikalarla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla ortak harekete gi
rişmeleri de olağandır. Bu gerekçeyle esasen uygulanmasına imkân olmayandördüncü fıkradaki bu 
yasakların kaldırılması tamamiyle yerindedir. 

Anayasanın, 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası, kuruluş amaç ve şartlarım kaybeden dernek
ler ile kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen derneklerin kendiliğinden dağılmış 
sayılacağı yolunda bir hüküm sevketmiştir. Bu hükmün, görevli mahkeme tarafından mı, yoksa 
İdare tarafından mı uygulanacağı belirsiz olup, böyle bir yetkinin îdareye verilmiş olması,* hukuk
la bağlı demokratik devlette mümkün olmaz. Bu fıkranın, bu gerekçe ile kaldırılması kesin bir zo
runluluktur. 

Teklifin 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükteki 33 üncü maddenin altıncı fıkrasını 
değiştirmektedir. Yürürlükteki hükmün yazılışına göre hâkim, derneği kapatmakla yetkili olup, fa
aliyetten alıkoymakta yetkili değildir. Teklifin, bu açıdan tamamıyla yerinde olduğu ve hâkimin her 
iki halde de yetkili olduğu kuşkusuzdur. Bununla beraber Teklif, gecikmede sakınca bulunan hal
lerde yetkili merciin faaliyetten men kararı vermesi için geçerli gerekçe olarak sadece suç işlenme
sini veya suçun devamını önlemek ve suçlu olabilecek kişileri yakalamak hususundaki zorunluluk
ları saymıştır. Oysa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesinin ikinci bendi bu zo
runluluklardan başka milli güvenlik, kamu güvenliği ve kamu düzeninin savunulması, sağlığın ve
ya ahlâkın korunması ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunmasından doğan zorunluluklar, 
demokratik bir toplumda gerekli olduğu ölçüde, dernek hürriyetinin kanunla kayıtlanabileceğim 
belirtmiştir. Bu sebeple Komisyonumuz, milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerektirdiği hallerde 
de gecikmede salanca varsa derneğin faaliyetinin kanunun yetkili kıldığı idari merci tarafından 
men edilebileceğine dair bir hükmü daha uygun görmüştür. Bu metinde "Milli Güvenlik" ve " Ka
mu Düzeni" ibareleri hukukun genel ilkeleri açısından taşıdıkları genel anlam içinde adı geçen 
Sözleşmenin anılan bendinde sayılan diğer hususları da kapsar şekilde kullanılmıştır. 

Bu hükme göre, İdari merci derneği faaliyetten men etmişse, bu karar yirmidört saat içerisin
de görevli hâkimin onayına sunulacak; hâkim kararını yedi gün içerisinde açıklayacak, aksi halde, 
bu idari karar yürürlükten kalkacaktır. Bu suretle Teklifin bu konuya ilişkin hükmü uygulamaya 
çok daha fazla açıklık ve dernek lehinde teminat getirmiş olacaktır. Gerçekten, Teklif hâkim kara-
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nnı süresi içinde açıklamadığı takdirde ne olacağım belirtmemiş ve faaliyetten men kararını hâki
min onayına sunma süresini "derhal" kelimesi ile ifade ederek süreyi yeterince belirli olmayan şe
kilde tanımlamıştır. 

Teklifin 2 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükteki 33 üncü maddenin yedinci fıkrasını de
ğiştirmekte olup, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvveüeri mensuplan dışındaki devlet memurlanna 
dernek hürriyeti açısından sınırlamalar getirilmesini önlemektedir. Oysa, Avrupa İnsan Haklan Söz
leşmesinin 11 inci maddesinin ikinci bendinin son cümlesi hu gibi kanuni sınırlamalara imkân ver
mektedir. Teklifteki metin, Komisyonumuzca bu yönde değiştirilirken, yürürlükteki hükümden fark
lı olarak, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri dışındaki devlet memurlanna bu konuda getirilecek 
sınırlamalann, bunlann görevlerinin gerektirdiği ölçüde kalması da sağlanmıştır. Şu hususu da be
lirtmek gerekir ki, sözkonusu kayıtlama sadece devlet memurları için öngörülebilecek olup mahalli 
idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan memurlar için sözkonusu olamaz. 

Teklifin 2 nci maddesinin son fıkrası, yürürlükteki 33 üncü maddenin son fıkrasını tekrarla
maktadır. Bu fıkraya göre, derneklerle ilgili anayasal hükümler yalnız vakıflar için değil bu nitelik
teki diğer kuruluşlar için de uygulanacaktır. Oysa, vakıf niteliğindeki diğer kuruluşlann hangisi ol
duğunu anlamak mümkün değildir. Teklifin bu hükmü, Alt Komisyonca bu yönde değiştirilmiştir. 

III. Teklifin 3,4, 5, 6 ve 17 nci maddeleri Anayasanın 51, 53, 54 ve 128 inci maddelerini 
değiştirmekte ve 52 nci maddesini yürürlükten kaldırmaktadır. 

1. Teklifin 4 üncü maddesi ile Anayasanın 52 nci maddesi yürürlükten kaldınlarak, sendika
lar için de aynen derneklerde olduğu gibi siyasi faaliyet yasağı kaldırılmaktadır. Komisyonumuz 
aynı gerekçelerle bu maddeyi kabul etmiştir. 

2. Teklifin Anayasanın 51,53, 54 ve 128 inci maddelerini değiştiren hükümleri ise, memur
lara ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerine sendika kurma ve sendikalara üye olma hak
kının yanısıra toplu iş sözleşmesi akdetme ve grev haklanni tanımak amacını gütmektedir. 

a) Komisyonumuz, memurlar ile işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerine sendika kur
ma ve sendikalara üye olma haklarının tanınması gerektiği kanaatindedir. Bu zorunluluk esasen 
Devletimizi bağlayan Milletlerarası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinden de kaynaklanmaktadır. Ko
misyonumuz bu düşünce ile Anayasanın 51 inci maddesinde yer alan ve işçilerin sendika kurma 
hakkını ilke olarak vazeden kuraldaki "işçiler" ibaresinin, Anayasanın bu konudaki genel sistema
tiğine uygun biçimde " çalışanlar" olarak değiştirilmesini uygun bulmuştur. 

b) Komisyonumuz, Anayasanın 51 inci maddesinin sendika ve üst kuruluşlarının kurulma
sıyla ilgili ilk cümlesinin muhafazasına gerek görmemiştir. Zira, bu konuda sendikalar ve üst ku
ruluşları da derneklere ilişkin genel mevzuata tabi olurlar. 

c) Komisyonumuz, Teklifin 3 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan sendika ve üst kuru
luşlarının faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılmasını sadece hâkim kararına bağlayan hükmü 
yetersiz bularak bu hususu da aynen derneklerde olduğu tarzda düzenlemiştir. 

d) Anayasanın 51 inci maddesinin sendika üyeliğine dair üç, dört, beş ve altıncı fıkraları 
Teklifin 2 nci maddesinin üç, dört, beş ve altıncı fıkralarının aynısı olup, Komisyonumuz, Teklif-
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te olduğu gibi bu hükümleri "bütün çalışanlar"ı kapsayacak şekilde olduğu gibi benimsemiştir. 
Teklif, sendika ve üst kuruluşlarında yöneticilik şartı olarak Anayasanın 51 inci maddesinin yedin
ci fıkrasını kaldırmış olup, Komisyonumuz da aynı görüştedir. 

Komisyonumuz, ayrıca işçi emeklilerinin de sendika üyesi olabileceklerini belirtmeyi uygun 
görmüştür. 

e) Teklifin 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının iki cümlesinin iki ayrı fıkra haline getiril
mesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

f) Sendikalar ve üst kuruluşları da tabiatıyla Anayasanın 13 ve 14 üncü maddelerindeki ge
nel hükümlere uyacaklardır. 

g) Komisyoumuz, Teklifin 3 üncü maddesinin ilk fıkrasını kabul ederken, çalışanların ve iş
verenlerin kendi sendikalarını ayrı ayrı kuracakları yolundaki evrensel bir ilkeyi vurgulayan bir ya
zım şeklini kabul etmiştir. Ayrıca, sendikaların sadece " üyelerinin çalışma ilişkilerinde" yetkili ol
duklarına dair Anayasanın 51 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan kapsamı ve boyutları belirsiz 
sınırlamada kaldırılmıştır. 

h) Komisyonumuz, Teklifte de esas itibariyle kabul edildiği üzere, memurlar ile diğer kamu 
görevlilerinden bu haktan faydalanamayacak olan memur ve idarî görevlilerin hangileri olacağının 
kanunla belirlenmesini açık hükme bağlamayı uygun görmüştür. Bunun gibi Komisyonumuz me
murlar ile diğer kamu görevlilerinin ancak kendi aralarında sendika kurabileceklerini ve bu sendi
kaların da yine kendi aralarında üst kuruluş kurabileceklerini hükme bağlamıştır. Bu sendikalar ile 
üst kuruluşlarının kuruluş, üyelik, hak ve yükümlülük, iç faaliyetler ve malî kaynaklar açısından 
özel statüsü kanunla belirlenecektir. Komisyonumuz, memurlar ile diğer kamu görevlilerinden 
emekli olanların da bu sendikalara kurucu ve üye olabileceklerini vurgulamıştır. 

Teklifin 3 üncü maddesi, bu esaslara göre değiştirilerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

3. a) Teklifin 5 inci maddesi Anayasanın 53 üncü maddesini ve Teklifin 17 nci maddesi de 
Anayasanın 128 inci maddesini memurlara ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerine top
lu iş sözleşmesi akdetme hakkının tanınmasını sağlayacak şekilde değiştirmektedir. 

Halbuki, memurlar ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri iş (hizmet) akdiyle ça
lışmazlar ve toplu iş sözleşmesi, kişisel iş akidlerini düzenleyen üst akiddir. Memurlar, kamu gö
revine Devletin veya kamu tüzelkişisinin tek taraflı bir icrai idari işlemiyle girerler ve bu işleme 
atama denilir. Memurların derece ve kademe yükselmeleri, göreve tayin ve nakilleri, görevden alın
maları ve emekliye ayrılmaları da aynı şekilde olur. İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
ne ait benzeri işlemler ise bazen memurlar için olduğu tarzda, bazen de İdarenin içeriğini her an de
ğiştirebileceği idari sözleşme (Contrat administratif d'adhesion) yoluyla yapılır. Bu şıklarda orta
da Borçlar Hukukuna ve İş Hukukuna tabi bir kişisel akid mevcut olmadığı içindir ki, toplu iş söz
leşmesi yapılabilmesi de sözkonusu olamaz. Her ne kadar, hemen bütün demokratik ülkelerde me
murlara ve işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerine kendilerine özgü sendikalar ve bunların üst 
kuruluşlarıyla İdare ve İdare adına Hükümetle aylıklarını ve sair çalışma şartlarını düzenlemek üze
re toplu görüşme yapma hakkı tanınmakta ve bu uygulamaya "sözleşmesel siyaset" denmekte ise 
de, bu tabirden anlaşılan husus, bu sendikalara ve üst kuruluşlarına sadece İdare ile toplu görüş
meye girişebilme hakkının tanınmasından ibarettir. "Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğun
da Hükümet ile kamu kesimine ait sendika kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerin hiçbir bağla-
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yıcı hukuki değeri yoktur; zira olsaydı, bu kuvvetler ayrılığına ilişkin anayasal ilkelere aykırı dü
şerdi." (Jacques Ziller, Administrations Comparees - Les Systemes Politico - Administratifs de 

TEuropedes Douze, Domat - Droit Public, Montchrestien - E. S. A, Paris, 1993, sh. 430 Ayrı
ca bakınız : Jean - François Lachaume, La Founction Publique, Connaissance du Droit, Dalloz, 
Paris, 1992, s: 25) Bu uygulama yoluyla memurlar ve işçi niteliği taşımayan.kamu görevlileri, sen
dikaları ve bunların üst kuruluşları eliyle idareyle kendi başına hukuki bağlayıcılığı olmayan ve 
içeriği ancak -yerine göre- kararname, yönetmelik, tüzük veya kanunda yer almakla hukuki bağ
layıcılık kazanan anlaşmalar yapabilmektedirler. Bu anlaşmaların hukuki bağlayıcılığı olmamakla 
birlikte, bunları imzalamakla İdare, muhatabı sendikal kuruluşa ve onun üyelerine karşı ahlaki ve 
siyasi bir yüküm altına girmiş olup, bu yükümün gereğinin yerine getirilmediğine hemen hiç rast-
lanılmamaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, bir kamu görevlisi sendikası veya üst kuruluşuyla toplu iş sözleş
mesi yapmak mümkün olsaydı, bu toplu iş sözleşmesinin yürürlükteki kanunların emredici hüküm
lerine aykırı olması takdirinde, bu sözleşmenin bağlayıcılığının muhafaza edilerek yürürlüğe soku
labilmesi için iki yoldan biri akla gelebilir : Ya bu toplu iş sözleşmesi kanundan üstün tutulacak ve 
kanunda yer alan emredici hükümleri kendi uygulama alanı içerisinde uygulanmasını önleyecektir; 
yahut aynı toplu iş sözleşmesi yasama organına sunulacak; ancak, yasama organı bu sözleşmeyi ay
nen benimsemekle yükümlü kılınacaktır. İdarenin taraf olacağı böyle bir sözleşmeyi akdetmesinin, 
kullanılması yasama organına ait olan egemenlik yetkilerine dair Anayasa hükümlerini ihlal edece
ği aşikârdır. Bunun gibi'İdarenin böyle bir toplu iş sözleşmesi akdetmek suretiyle yürütme organı
nın kendi görev ve yetki alanında milletten aldığı egemenlik yetkisine dayanarak yapabileceği dü
zenleyici işlemlerde kamu görevlisi sendikası veya üst kuruluşunun iradesiyle -kendi imzasıyla da 
olsa- bağlı sayılması bu kez yürütme organının egemenliğinin ihlali olur. Gerçekten, eğer bu toplu 
iş sözleşmesinin hükümleri tüzüklerin emredici hükümlerine aykırıysa yukarıda bahsi geçen çeliş
ki aynen ortaya çıkacak ve bir yandan tüzük yapma yetkisine sahip Bakanlar Kurulu ile Cumhur
başkanının, diğer yandan tüzük taslakları konusunda Bakanlar Kuruluna mütalaa sunması mecburî 
olan Danıştayın anayasal yetkileri kayıtlanmış olacaktır. Eğer böyle bir toplu iş sözleşmesi sadece 
yönetmelik hükümlerine aykırı ise, o yönetmelikte şevki gerekecek kuralların tespiti de Anayasa
ya göre sırf bu konuda yetkili merciin takdirine bağlı olup, böyle bir toplu iş sözleşmesine taraf ka
mu görevlileri sendikasının veya üst kuruluşunun iradesiyle sınırlanamaz. Çünkü, yürütme organı 
bütün işlemlerinde sadece kanunu, kamu düzenini ve yararını takip etmekle görevlidir. 

İşte bu gerekçelerledir ki, İdarenin (veya İdare sıfatıyla Hükümetin) kamu görevlisi sendika
ların ve bunların üst kuruluşlarıyla yapacağı toplu görüşmenin sonunda anlaşma konusu olan hü
kümler ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükümet ve İdareye herhangi bir hukukî mecbu
riyet getirmeksizin yürürlüğe sokulmak gerekir. Burada İdare ve Hükümeti bağlayan sadece genel 
ve siyasî ahlak kurallarıdır. Hükümet veya İdare, sendika veya üst kuruluşuna verdikleri sözü ye
rine getirmelidir. Ancak, bunu herhangi bir hukukî mecburiyet olarak onlara ve hele yasama orga
nına yüklemek Anayasanın egemenlikle ilgili 6 ncı maddesi hükümlerine açıkça aykırı olur. Öte 
yandan, Hükümetin ve İdarenin bu gibi anlaşmalar yoluyla verdikleri sözlerle Türkiye Büyük Mil
let Meclisini bağlı saymak Hükümeti ve İdareyi Meclisin üstüne çıkarmak demek olur ki, bu, hem 
millî egemenlik ilkesine, hem de Anayasada yer alan kuvvetler aykırılığı ilkesine dair hükümlere 
ters düşer. Hükümet ve İdare eğer sendikaya veya üst kuruluşuna ancak kanun yapılması yoluyla 
gerçekleşebilecek vaatlerde bulunmuşlarsa, onlara düşen görev, Meclisteki iktidar çoğunluğunu ha
rekete geçirmekten ibarettir. Bu da sadece bir siyasî ahlak gereğinin sonucu olarak görülebilir. 

İşte, bütün demokratik devletlerde bü esaslara riayet edilmesinin gerekçeleri bunlardır. 
Diğer taraftan, bu gibi sözleşmeleri İdarenin akdettiği imtiyaz veya taahhüt sözleşmelerine 
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benzetmemek lazımdır. Bu gibi sözleşmeler, özel hukuk sözleşmeleri değildir; idarî sözleşmeler
dir. Bu idarî sözleşmelerin statüsü özel hukuk sözleşmelerinden farklı olup, Devlet ve kamu tüzel
kişileri kamu hukuku tüzelkişisi sıfatıyla akdettikleri bu gibi sözleşmelerin içeriği üzerinde tek ta
raflı tasarruf haklarına sahip olurlar. Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin kanuna uygun olmak 
şartıyla kendi takdirleriyle özel hukuk tüzelkişisi olarak hareket ederek özel hukuk sözleşmeleri ak-
dedebilmelerini ise, bu konuyla karıştırmamak gerekir. Zira, memur ve idarî kamu görevlileri, Fe
deral Almanya Anayasasında söylendiği gibi, "egemenliğin kullanılmasında aracı" dırlar. Bu kişi
lerin bu sıfatlarıdır ki, onların kanunî statüsündeki değişikliklerin ancak İdarenin tek taraflı icraî 
idarî işlemleriyle belirlenmesini bir anayasal zorunluluk haline sokar. 

Görülüyor ki, memurlara ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerine toplu iş sözleş
mesi akdetme hakkını tanımak hukukun genel ilkelerinin dayandığı temel kavramlar açısından im
kânsızdır. Buna karşılık, bunların kuracakları sendikalar ile üst kuruluşlarının üyeleri lehinde yet
kili olarak faaliyette bulunabilmeleri için İdare ile toplu görüşme hakkına-sahip olmaları gerektiği 
kuşkusuzdur. Bu husus, esasen yukarıda adı geçen Milletlerarası Çalışma Örgütü sözleşmelerinin 
de gereğidir, 

. b) Teklif, bu hukuki zorunluluğu aşabilmek amacıyla Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci 
fıkrasını değiştirmek suretiyle, memurların aylık ve ödenekleriyle diğer özlük işlerinin kanunla dü
zenlenmesi ilkesini kaldırmaya yönelmiştir. Teklifin amacının bu olduğu açık bulunmakla beraber, 
getirdiği yeni hükme göre memurların ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin hakları 
ve yükümlülükleri yine de kanunla düzenlenmeye devam edecek olup, bu hakları ve yükümlülük
lerinin aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerini de kapsamadığını ileri sürmek lafız açısından çok 
zor olacaktır. Bununla beraber, Teklifin Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasının getirdi
ği bu değişikliğin amacına ulaşabilir şekilde uygulanabileceği kabul edilse bile, böyle bir değişik
liğin memurların ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin kanuni statülerinde devlet dü
zenini vahim biçimde zedeleyecek sonuçlar doğurmaması mümkün değildir. Nitekim, yapılması is
tenen bu değişiklik gerçekten uygulanırsa, memur ve kamu görevlilerinden sadece sendika üyesi 
olanlar değil, aynı zamanda sendika üyesi olmayanlar da kamu görevine alınırken ve daha sonra 
görevlerinde yükselme yaparken İdareyle ücretleri ve çalışma şartları üzerinde kişisel olarak pazar
lık yapma imkânına sahip olacaklardır. Böyle bir sistemin yükselerek süren görevler ile ücretler ve 
çalışma şartları arasındaki irtibatı tamamıyle yok edebileceği, bunun sonucunda memurlukta kari
yer kavramının son bulacağı ve kamu hizmetinde hiyerarşi, emir ve talimat zincirinin kökünden bo
zulacağı meydandadır. Devletimizin geleneklerine, temeline tamamıyle aykırı olan böyle bir giri
şimin benimsenmesi mümkün değildir. Bu gerekçeyledir ki, Komisyonumuz, Teklifin 4 üncü 
maddesiyle Anayasanın 53 üncü maddesinde yapılması istenen değişikliği reddetmiş ve Anayasa
nın 53 üncü maddesini olduğu gibi bırakmayı tercih etmiştir. 

c) Şunu da belirtmek gerekiyor ki, Teklifteki bu değişiklik benimsense idi, işçilerin toplu iş 
sözleşmesi yapma hakkına önemli istisnalar getirmek de mümkün olacak ve böylece İş Hukuku
muzun bu alandaki ilerlemeleri tehlikeye sokulmuş olabilecekti. 

Teklifin 5 inci maddesi bu gerekçelerle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

4. Teklifin 6 ncı maddesi Anayasanın 54 üncü maddesini memurlar ile işçi niteliği taşımayan 
kamu görevlilerine grev hakkı tanımak amacıyla değiştirmeyi öngörmektedir. Ve bu amaçla Ana
yasanın adı geçen maddesinin ilk fıkrasında yer alan, grev hakkının doğmasını toplu iş sözleşmesi 
akdi için yapılan toplu görüşme sırasında uyuşmazlık çıkmasına bağlayan hükmü kaldırmaktadır. 
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Oysa, kaldırılan bu hüküm iş hukukumuzun temellerinden biridir. Grev hakkının ancak bu şartla 
doğabilmesi sayesinde dayanışma grevi ve genel grev yapılması önlenmektedir. Zira, sempati gre
vi veya genel grev yapan işçilerin kendilerini kapsayan bir toplu iş sözleşmesi görüşmesinin başa
rısızlığa uğramış olması sözkonusu değildir. Her ne kadar grev de her sosyal faaliyet gibi siyasi ik
tidar mücadelesini etkiler ise de, grevin işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleme ama
cı dışında bir amaç taşımasını meşrulaştırmak, Türk toplumunun bugünkü yapısı bağlamında müm
kün değildir. Bu mülahaza, sadece grev için değil, aynı zamanda lokavt için de geçerlidir. Görülü
yor ki, Teklifin öngördüğü bu değişikliğin memurlara ve işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
ne grev hakkı tanınmasının ötesinde, işverenler ve işçiler arasındaki ilişkilerin çalışma barışını va
him ölçüde bozucu etkileri olabilecektir. 

Gelişme halinde bir toplum olarak Türk toplumu sivil toplum faaliyetlerini mümkün olduğu 
kadar genişletmek ve yaymak yolunda olacaktır. Ancak, bu alanda ileri bir aşamaya erişene kadar 
halkımız pek çok ihtiyacını kamu hizmetleri ye özellikle asli ve sürekli nitelikte olan kamu hizmet
leri sayesinde karşılayabilmek durumunda olacaktır. Asli ve sürekli kamu hizmeti, ilke olarak, ke
sintiye uğramayan kamu hizmeti demektir. Bu nitelikteki kamu hizmetlerini grev kapsamına almak 
daha uzun bir süre için Türk toplumunu ciddi sosyal bunalımlara götürür. 

Kaldı ki, Teklifin unuttuğu bir husus şudur ki, devlet toplumun kendi siyasi örgütlenmesi de
mek olduğuna göre, bu takdirde, devleti yani toplumu da greve girişen memur ve kamu görevlisi 
karşısında lokavt hakkıyla donatmak zorunlu olacaktır. Nitekim, îsveç gibi bazı ülkelerde bu sis
tem benimsenmiş olup, bunun sonucu, memur ve kamu görevlisi kesiminde grev ve lokavt hakla
rının birbirini dengelemesi olmuştur. Ülkemizdeki şartlar, bu ülkelerdeki şartlardan çok farklıdır. 

Grev ve lokavt haklarının doğmasını toplu iş sözleşmesi görüşmesinin başarısızlığına bağla
maktan vazgeçmek suretiyle memur ve kamu görevlileri sendikalarına ve üst kuruluşlarına İdare
ye karşı grev hakkı tanımak ve buna karşılık İdareye de memura ve kamu görevlisine karşı lokavt 
hakkı tanımak, mesela Fransa' da olduğu gibi sırf kavramsal açıdan mümkün görünüyor ise de, Ko
misyonumuz yukarıdaki gerekçeleri dikkate alarak bu hakları memur ve kamu görevlileri muvace
hesinde tanımanın uygun olmayacağı görüşünde olup, Teklifin 6 ncı maddesini bu yönde değişti
rerek kabul etmiştir. Bu vesile ile belirtilmelidir ki, Amerika, Almanya, Belçika, Danimarka, İsviç
re ve Portekiz' de de memurlara ve işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerine grev hakkı tanınmış 
değildir. (Jacques ZİLLER, yukarıda anılan eser, s: 428) Ancak, bu Teklif vesilesiyle Anayasanın 
grev hakkı ve lokavta dair 54 üncü maddesinde bazı çok önemli düzeltmeler yapılması Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. Gerçekten, Anayasanın 54 üncü maddesinin ilk fıkrası olduğu gi
bi muhafaza edilirken iki, üç ve yedinci fıkraları Komisyonumuzca kaldırılmıştır. 

Anayasanın 54 üncü maddesinin Komisyonumuzca kaldırılması istenen ikinci fıkrası, grev 
hakkının ve lokavtın iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip ede
cek şekilde kullanılmasını yasaklamaktadır. Halbuki, Medeni Kanunun 2 nci maddesi bir hakkın 
sırf gayri ızrar edici suiistimalini yasaklamaktadır. Medeni Kanunda yer alan bu evrensel genel hu
kuk ilkesinin ötesine geçmemek ve bu ilkenin yanlış yorumuna kapı açmamak için bu fıkranın kal
dırılması uygun olacaktır. Unutmamalıdır ki, hukukun genel ilkeleri Anayasanın ayrılmaz bir 
cüz'üdür. 

Anayasanın 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ise, grev sırasında sadece greve katılan sen
dikanın kendisinin kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucunda grev uygulanan işyerinde sebep ol
duğu maddi zarardan ötede buna ek olarak greve katılan işçilerin de aynı nitelikteki hareketleri so
nucunda grev uygulanan işyerinde sebebiyet verdikleri maddi zarardan da sorumlu tutulması gc-
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rekmektedir. Sendika aleyhine vazolunan bu nesnel sorumluluk kuralını hukukun genel ilkeleri ile 
bağdaştırmak mümkün değildir. Komisyonumuz bu gerekçe ile bu fıkranın kaldırılmasını öngör
müştür. İşçilerin bu şekilde sebep oldukları maddi zarardan kişisel olarak sorumlu tutulmaları ise 
esasen Borçlar Kanununun ve İş Kanununun gereklerindendir. 

Anayasanın aynı maddesinin yedinci fıkrası, siyasi amaçlı grev ve lokavtı yasaklamıştır. Bu 
yasak, Anayasaya ve kanuna uygun olarak grev ve lokavtın dahi kendilerine siyasi amaç atfedile
rek yasaklanması sonucunu doğurabileceğinden Komisyonumuzca kaldırılmıştır. Komisyonumuz, 
grev ve lokavt ilanının toplu iş sözleşmesi akdi için yapılan görüşmenin başarısızlığına bağlanma
sına devam edilmesi, grev ve lokavtın esasta siyasi iktidar mücadelesinin bir aracı olarak görülme
sine engel olmak için yeterli sayılmalıdır. Anayasanın aynı maddesinin aynı fıkrası dayanışma grev 
ye lokavtı ile genel grev ve lokavtı da yasaklamakta olup, aslında bu yasak, maddenin ilk fıkrasın
da yer alan grev ve lokavt ilanını toplu iş sözleşmesi akdi için yapılan görüşmenin başarısızlığına 
bağlayan hüküm sayesinde esasen mevcuttur ve yedinci fıkrada tekrarlanması gerekmez. Aynı ye
dinci fıkra, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişleri de yasaklamıştır. Bu ya
sağın da Anayasada yer alması gereksizdir. Zira, kanun ne akid ihlalini, ne de haksız fiili korur. 
Bu gibi hareketler esas itibariyle, işveren ile işçi arasında özel hukuk kuralları esas tutularak halle
dilmelidir. Kaldı ki, Anayasanın 13 üncü maddesinde yer alan amaçlar gerektirdiği ölçüde bu gi
bi hareketler kanunla ceza yaptırımlarına da çarptırılabilir. Bu hususun da Anayasada ayrıca yer al
masına lüzum yoktur. 

Anayasanın 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya 
ertelenebileceği haller ve işyerlerinin kanunla düzenlenebileceğine dair bir hüküm sevketmiştir. 
Komisyonumuz bu yasaklama veya erteleme şartlarının ancak belli milli güvenlik, kamu düzeni ve
ya genel sağlığın korunması açısından zorunluluk oluşturan türden olması gerektiğinin. Anayasa
da belirtilmesini uygun görmüş olup, sözkonusu fıkrayı bu şekilde değiştirmiştir. 

Anayasanın 54 üncü maddesinin beşinci fıkrası, uyuşmazlığın sadece grev ve lokavtın yasak
landığı hallerde değil, ayrıca ertelendiği hallerde de Yüksek Hakem Kurulunca bağlayıcı olarak çö
zülmesi zorunluluğunu getirmiştir. Mecburi tahkim usulünün grev ve lokavtın ertelendiği hallerde 
dahi uygulanması grev ve lokavt haklarının Özünü reddetmek anlamına geldiğinden uygun değil
dir. Komisyonumuz bu fıkrayı bu açıdan değiştirmiştir. Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve gö
revlerinin kanunla düzenleneceğine dair aynı maddenin altıncı fıkrası ise olduğu gibi muhafaza 
edilmiştir. 

Grev halinde greve katılmayanların işyerinde çalışmalarının greve katılanlarca engelleneme
yeceğine dair olan aynı maddenin son fıkrası da muhafaza edilmiştir. 

Şunu da belirtmek gerekiyor ki, Teklifin Anayasanın 54 üncü maddesine getirdiği değişiklik 
grev hakkının işçiler açısından dahi kanunla aşırı ölçüde sınırlandırılmasını kolaylaştırabilecek ni
teliktedir. Aynı husus işverenler hakkında da lokavt için doğrudur. 

5. a) Komisyonumuzca hazırlanan metinde, memurlara ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu 
görevlilerine toplu iş sözleşmesi akdi ve grev hakları tanınmamasını gerektirmiş olan gerekçeler 
halen Anayasaya aykırı olarak sürdürülen bir uygulamanın gözden kaçmasına sebep olmamalıdır. 
Gerçekten, Anayasanın 128 inci maddesinin ilk fıkrasının, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görev niteliği taşımayan işlerde, diğer bir deyimle iş akdiyle çalışan işçilerin çalıştırılması 
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gereken işlerde memurluk ve işçi niteliği taşımayan kamu görevliliği statülerine sokulmuş kişilerin 
çalıştırıldığı görülmektedir. Kamu kesimi çalışanlarından gelen şikâyetlerin büyük bir kısmı bu 
yanlış uygulamadan doğmaktadır. Komisyonumuz, bu gibi işlerin iş akdiyle çalışanlar eliyle yü
rütülmesini açıkça önleyen bir hükmü Anayasanın 128 inci maddesinin ilk fıkrasına eklemeyi uy
gun görmüştür. Bu suretle, kamu kesiminden gelen pek çok haklı şikâyet giderilmiş olacaktır. 

b) Ancak, Devletin diğer kamu tüzelkişilerinin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin iş akdiyle dü
zenlenmeye uygun nitelikte olmayan görevlerinin de iş akdiyle çalışanlar eliyle yürütülmesi yolun
da yanlış bir uygulamanın başlatıldığı unutulmamalıdır. Memurlukta, kariyer esasını ve hiyerarşik 
düzene dayanan emir ve talimat ilkesini vahim bir biçimde bozacak olan bu uygulamalara da son 
verilmesi gerektiği aşikârdır. Komisyonumuz, bu amaçla Anayasanın 128 inci maddesinin ilk fık
rasına açıklayıcı bir hüküm eklemeyi faydalı görmüştür. 

c) Komisyonumuz bu vesileyle Anayasanın 128 inci maddesinin ilk fıkrasındaki tanımlama
daki ciddi bir yanlışlığı düzeltmek istemiştir. Gerçekten bu fıkra yürürlükteki metni ile, Devletin, 
kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre (yani özel
likle hiyerarşik düzen ve kariyer esaslarına göre) yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri
nin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin gerek memurlar, gerek memur statüsünde olmayan diğer 
kamu görevlileri eliyle görülmesini emretmektedir. Oysa, İdare Hukukunun genel ilkelerine göre 
sözkonusu asli ve sürekli görevler memurlar eliyle ve sadece iş akdiyle düzenlenmeye uygun nite
likte olmayıp, asli ve sürekli nitelik taşımayan görevler memur statüsünde olmayan kamu görev
lileri eliyle yürütülmek gerekir. Komisyonumuz, Anayasanın 128 inci maddesinin ilk fıkrasını bu 
açıdan İdare hukukunun genel ilkelerine uygun hale getirmiştir. 

Komisyonumuz, kendi metninin 22 nci maddesiyle getirdiği bir geçici maddeyle, Anayasanın 
128 inci maddesinde yaptığı yeni düzenleme gereğince memurluk veya kamu görevliliği statüsün
den işçi statüsüne geçirilmesi gerekli olacak kişilerin bu işlemden önce haiz oldukları malî ye sos
yal hakları saklı tutmuştur. 

6. Komisyonumuz herhalde personel hukukunun uygulanmasında İdari Yargı teminatına ve 
ayrıca görevlerinden doğan suçların işlenmesi halinde suç kovuşturmasının idari izne bağlı, olması 
gibi diğer teminata sahip olan memurlar ile işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerine toplu iş söz
leşmesi ve grev hakkı tanımanın onları hem kamu görevlisi olarak tutarken, hem de "özelleştirmek" 
gibi bir çelişki getirdiğini de gözden kaçırmamıştır. 

7. Şu da önemle vurgulanmalıdır ki, Devlet ve kamu tüzelkişileri, çalışanlarına ödedikleri üc
retleri artırmakta, piyasa ekonomisinin tanıdığı imkânlara, özellikle ücret artışlarını mal ve hizmet
lerin satış fiyatlarına aksettirme elastikiyetine özel teşebbüsler kadar sahip olmaktan çok uzaktır. 
Özel teşebbüsler dahi bu mekanizmayı işletmekte sıkıntıya düşebilmekte olup Devletin ve kamu tü
zelkişilerinin bu bağlamdaki sorunları çok daha büyüktür. Bu durumda, yukarıda sayılan eserlerde 
de belirtildiği gibi, İdarenin memur ve kamu görevlisi sendikaları ile yaptığı anlaşmalara bağlayıcı 
hukuki nitelik verirken bütçe imkânları ile sınırlı olması kaçınılmazdır. Memur ve kamu görevlile
rine toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı tanınsa bile aynı sınırlamalar devam edecektir. Görülüyor ki, 
sırf memur ve kamu görevlilerinin aylıkları ve sair maddi istihkakları bağlamında kalınsa bile ken
dilerine toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının tanınması yoluyla, hukuki imkânsızlıklar ve ondan 
doğabilecek diğer büyük sakıncalar bir tarafa bırakılsa dahi, memur ve diğer kamu görevlilerimizin 
refah seviyesini, hak ettikleri yeterli seviyeye ulaştırmak gene de mümkün olamayacaktır. 

Bu imkânın açılması ancak, memurlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize ayrılacak bütçe 
kaynaklarının arttırılması ile mümkün olacaktır. 

8. Komisyonumuz, Anayasanın 128 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihte memur veya kamu görevlisi olarak görev yapanların işçi statüsüne geçirilmelerinde, memur 
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veya kamu görevlisiyken sahip oldukları mali ve sosyal hakların saklı tutulacağını vazeden Geçici 
17 nci maddeyi 22 nci madde olarak düzenlemiştir. 

IV. Komisyon metninin 6 nci maddesine eş düşen Teklifin 7 nci maddesi, Anayasanın 67 
nci maddesini değiştirirken bu maddenin ilk fıkrası ile ikinci fıkrasına değişiklik getirmemekte
dir. Teklif, Anayasanın bu maddesinin ikinci fıkrasına, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının 
oy hakkım kullanabilmeleri için seçimlerin genel ilkelerine istisna getiren bazı özel düzenlemeler 
yapılabilmesini öngören bir cümle eklemektedir. Bu düzenlemenin, hukukla bağlı demokratik bir 
devletin değişmez ilkelerini oluşturan seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy ve açık 
sayım ve döküm esaslarına dayanması elbette geçerli olmaya devam edecektir. Bu fıkraya eklenen 
bu cümleden maksat, seçimlerin yurt dışında cereyan edecek işlemlerinde mahallinde yargı yöne
tim ve denetiminin mevcut olmayabileceğini vurgulamaktan ve saklı tutulacak ilkelerin de özel bi
çimde düzenlenebilmesini sağlamaktan ibarettir. Komisyonumuz, bu değişikliği yazım tarzını dü
zelterek benimsemiştir. 

Teklif, Anayasanın aynı maddesinin üçüncü fıkrasındaki seçmen olma yaşını, ondokuzuncu 
yaşın tamamlandığı tarihden (Anayasadaki deyimle, yirminci yaşa girilmesinden) onsekizinci ya
şın tamamlandığı tarihe indirmektedir. 

Arada sadece tek yıllık bir fark olduğu için Komisyonumuz, bu değişikliği kabul etmiştir. 
Seçmen listeleri hazırlanırken bu bağlamda dikkate alınması gereken husus, onsekizinci yaşın se
çim gününe kadar (o gün dahil) doldurulmuş olması gereğidir. 

Teklif, Anayasanın aynı maddesinin 4 üncü fıkrasını değiştirmemiş olup, Komisyonumuz da 
aynı görüşü paylaşmaktadır. Bu suretle, seçme ve halk oylamasına katılma haklarının kullanılması 
kanunla düzenlenmeye devam olunacaktır. 

Teklif, aynı maddenin son fıkrasını da değiştirmemiş olup Komisyonumuz, bu metni hukuki 
terimlere uygun biçimde kaleme almıştır. Bu vesileyle, Komisyonumuz, Anayasada halen yer alıp 
tutukluların oy kullanmasını engelleyen hükmü kaldırmayı uygun görmüştür. Gerçekten hukukun 
evrensel genel ilkelerinden biri de kimsenin kesin hüküm giymedikçe suçlu sayılamayacağı yolun
da olup, suçluluğu kesinleşmiş olmayan bir kişiyi oy hakkından yoksun kılmak insan haklarının da
yandığı genel ilkeler açısından düşünülemez. Bununla beraber, Komisyonumuz tutukluların oy kul
lanma işlemleri ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunun gerekli özel tedbirleri alması lüzumunu 
hatırlatmayı ve herhalde bir hâkimin bu işlemleri yerinde yürütmek ve denetlemekle görevli olma
sı mecburiyetini getirmeyi seçim emniyeti açısından gerekli görmüştür. 

Teklif, bu maddeye "seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağ
daştıracak biçimde düzenlenir." tarzında yazılmış bir fıkra eklemekte olup, Komisyonumuz, bu 
metni genel bir ilke olarak benimsemiştir. 

V. 1. Komisyonumuz metninin 7 nci maddesine eş düşen Teklifin 8 inci maddesinin ilk fık
rası, Anayasanın 68 inci maddesinin ilk fıkrasındaki partiye üye olma yaşını yirmibirden; doldur
muş olması şartıyla onsekiz yaşa indirmiştir. Gerçekten, seçmen yaşı ile partiye üye olma yaşının 
aynı olması mantığın gereğidir. 

2. Teklifin aynı maddesi, Anayasanın bu maddesinin ikinci fıkrasını aynen muhafaza etmek- ' 
te ve üçüncü fıkrasında "Anayasa" kelimesi yerine " Anayasa ilkeleri " ibaresini kullanmaktadır. 
Bir siyasi partinin Anayasanın değişmez hükümleri dışındaki hükümlerinde değişiklik yapılmasını 
isteyebilmesi doğal ise de, Anayasa hükümleri yürürlükte oldukça, bu hükümlerin tümüne riayet 
etmekle yükümlü olduğu da kuşkusuzdur. Komisyonumuz bu gerekçe ile, Anayasada mevcut met
ni aynen muhafaza etmiştir. 
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3. Teklif, ayrıca Anayasanın aynı maddesinin dördüncü fıkrasını aynen muhafaza ettikten 
sonra, bu fıkraya partilerin sınıf, zümre veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştir
meyi amaçlamayı yasaklayan bir cümle eklemiştir. Komisyonumuz, Anayasada mevcut metni, mil
li ve laik demokratik devleti bütün unsurlarıyla tanımlayan bir yazıma kavuşturmayı uygun görmüş 
ve aynı zamanda, Teklifte bu fıkraya eklenen ve mevcut metnin beşinci fıkrasını az farklı bir ya
zımla tekrarlayan cümleyi aynen benimserken, bu fıkraya ayrıca partilerin suç işlemeyi amaçlaya-
mayacakları ve teşvik edemeyecekleri yolunda bir hüküm eklenmesini uygun görmüştür. Tabiatıy
la, bu metin, siyasi partilerin Anayasanın 13 üncü maddesinden doğan genel sınırlamalara tabi ol
mayacakları ve bu hususların kanunla düzenlenemeyeceği anlamına gelmez. 

4. Teklifin bu maddesinin beşinci fıkrası, Anayasanın aym maddesinin son fıkrasını değiştir
mekte ve bu değişikliğe paralel olarak altıncı fıkrasında yüksek öğretim elemanlarının partilere 
üye olabilmelerine kural itibariyle cevaz vererek bu hakkın kanunla düzenlenmesini öngörmekte
dir. Komisyonumuz, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim ve araştırma elemanlarının partilere 
üye olabilmelerinin, yüksek öğretimi bilimsel nesnellik ilkesine uygun olmaktan çıkaracağı yolun
da toplumda ciddi kuşkular yaratabileceği mülahazasıyla bu değişikliği benimsemeyi reddetmiştir. 
Bu hüküm tabiatıyla Yükseköğretim elemanlarının akademik hürriyetten doğan fikir açıklama ve 
bilimsel araştırma serbestliklerini siyasî konularda da tam olarak kullanabilmelerine engel olmaya
caktır. Buna karşılık Komisyonumuz, Teklifte olduğu gibi, yüksek öğretim öğrencilerinin partile
re üye olma hakkını tanımış ve ayrıca, bu hakkın kanunla düzenlenmesini öngörmüştür. Komisyo
numuz, Anayasanın bu hükmünü kanun tekniğine daha uygun biçimde kaleme almıştır. 

5. Anayasanın aynı maddesinin partilerin yurt dışında örgütlenmelerini ve faaliyette bulun
malarını, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri yan kuruluşlar kurmalarını yasaklayan altıncı fıkra
sını kaldırmış olup, Komisyonumuz da aynı görüşü paylaşmaktadır. 

6. Teklifin aynı maddesinin son fıkrası, Anayasanın adı geçen maddesine, partilere Devlet 
yardımı yapılacağına dair bir hüküm eklemiştir. Komisyonumuz, bu ilkeyi aynen benimsemiş ve 
ayrıca, partilerin kanuna ve tüzüklerine uygun olarak üyelerinden aldıkları aidat ve kurulma döne
minde kurucuların kanuna uygun olarak yaptıkları bağışlar dışında bağış ve sair mali yardım ala
mayacaklarına ilişkin bir hüküm eklemiştir. Partilerin finansmanında memleketimizde öteden beri 
mevcut olan ve kamu ahlakının gerilemesine yol açan kötü uygulamaların önlenmesinde böyle bir 
yasağın önemli bir katkısı olacaktır. 

7. Komisyonumuz metninin 8 inci maddesine eş düşen Teklifin 9 uncu maddesi, Anayasa
nın 69 uncu maddesini değiştirmektedir. Anayasanın 69 üncü maddesinin ilk fıkrası, siyasi parti
lerin faaliyetlerini tüzük ve programlarına göre yürütmelerini emretmiştir. Aynı hüküm, Teklifin bu 
maddesinin ilk fıkrasında da yer almaktadır. Partilerin kanunun emredici hükümlerine uygun olma
sı gereken tüzüklerine göre faaliyette bulunmaları doğaldır ve bu husus Anayasa Mahkemesince 
denetlenmeye devam olunacaktır. Fakat, bu denetim, tüzüğün ve tüzük gereğince yapılacak veya 
yapılabilecek çalışmaların kanuna uygunluğu noktasında düğümlenir . Partinin kendi tüzüğüne ri
ayet edip etmemesi kanunun emredici hükümlerine aykırılık oluşturmadığı ölçüde bu faaliyetler 
Anayasa Mahkemesince kanunun öngördüğü yaptırımlara hedef tutulmamalıdır. Bunun gibi, bir 
parti, programına uymaya kendisi açısından yükümlüdür. Partinin tüzüğü gibi programı da Anaya
sa ve kanunla partiler için konan yasaklara veya emredici hükümlere aykırıysa, parti esasen Ana
yasa Mahkemesince temelli olarak veya basit olarak kapatılacaktır. Ancak, partinin kendi progra
mına uymaması halinde bu riayetsizliğin Anayasadaki yasaklara ve kanundaki emredici hükümle
re aykırı olmaması takdirinde partinin herhangi bir yaptırımla karşılaşması için sebep yoktur. Par-
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ti bu tür bir riayetsizliğin bedelini siyaset alanında öder veya ödemez; bu husus kamu düzenini il
gilendirmez. Komisyonumuz, değişiklik Teklifini ve Anayasanın sözkonusu hükmünü bu yönde ta
dil etmiştir. 

Teklif, Anayasanın aynı maddesinin aynı fıkrasında Anayasanın 14 üncü maddesindeki esas
lara uyma yükümüne ilişkin ibareyi de kaldırmıştır. Komisyonumuz, siyasi partilerin yeni kaleme 
aldığı 68 inci maddede yer alan ilkelere uyması gerektiğini metne açıklıkla koymak suretiyle, par
tilerin temelli kapatılmasını sadece bu ilkelere uyulmaması halinde öngörmüş ve diğer hallerde ön
görmemiştir. Temelli kapatmanın partinin tekrar kurulamaması demek olduğu da metinde belirtil
miştir. 

Aynı sistematiğe uygun olarak Komisyonumuz, siyasi partilerin bu ilkelere uygun hareket et
melerinin iki ayrı şeklini açıkça düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programının 
bu ilkelere aykırı olmasıdır. İkinci durum ise, partinin beyan ve eylemlerinin bu ilkelere aykırı ol
masıdır. Bu iki durum, Anayasanın mer'i metninde de, Teklifte de birbirinden yeteri açıklıkla ay
rılmamıştır. Komisyonumuz, bu ayırımı yapmış ve ikinci halde temelli kapatmayı ancak partinin 
bu tür eylemlerin işlendiği bir odak haline gelmiş olmasına bağlamıştır. Bu hüküm Federal Alman
ya Anayasasının 18 inci maddesinden esinlenmiş olup, partilere çok daha sağlam hukuki teminat 
getirmektedir. 

Temelli olsun, basit olsun, partileri hedef alan kapatma kararlan ancak Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak verilebilecektir. Bu kural 
herhangi bir şekilde değişikliğe uğratılmamaktadır. 

Anayasanın adıgeçen maddesinde yer alan bir hükme göre, temelli kapatılan bir siyasi parti
nin mensuplarının üye çoğunluğunu oluşturduğu yeni bir parti de temelli kapatılacaktır. Teklif, bu 
hükmü kaldırmaktadır. Bu hususun tespitinin çok zor olduğu gerekçesiyle, Komisyonumuz, bu ku
ralın kaldırılmasını uygun görmüştür. 

8. Anayasanın adıgeçen maddesinde yer alan bir diğer hükme göre ise, temelli kapatılan bir 
partinin kurucuları ve her kademedeki yöneticileri yeni bir partinin kurucusu, yöneticisi ve deneti
cisi olamazlar. Teklif, bu kuralı daha uygun biçimde kaleme almış ve bu yasağı bir yasama döne
miyle sınırlandırmıştır. Komisyonumuz bu kuralı kapsam bağlamında genişletmiş; süre bağlamın
da ise sarihleştirmiştir. Gerçekten, süre açısından yasağı yasama dönemine bağlamak çeşitli eşit
sizlikler doğurabilir. Bu sebeple, Komisyonumuz "yasama dönemi" tabiri yerine "beş yıl" süre
yi yasak süresi olarak benimsemiş ve bu sürenin başlangıcını da Anayasa Mahkemesi kararının 
Resmî Gazetede yayımlanma tarihi olarak göstermiştir. Diğer taraftan, Komisyonumuz partinin te
melli kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle sebep olan bütün üyelerini bu yasağın kapsamı içerisi
ne almayı, hem işin icabına, hem de eşitlik ve hakkaniyet gereklerine uygun bulmuştur. 

9. Komisyonumuz, yabancılardan bağış alma yasağını partiler için muhafaza ederken Tekli
fin bu konudaki metnini alışılmış hukuki terimlerle kaleme almıştır. 

Komisyonumuz, partilerin kuruluşu, çalışmaları, denetlenme ve kapatılmalarının kanunla dü
zenlenmesi yolundaki kuralı muhafaza ederken, bu kanunun kapsamına partilerin seçim harcama
larını da almıştır. Partilerin seçim harcamaları düzenlenirken adayların kişisel seçim harcamalarını 
düzenlemesiz bırakmanın maksada ulaşılmasını engelleyeceği gerekçesiyle de Komisyonumuz, 
adayların seçim harcamalarının da denetlenmesinin kanuni düzenleme içinde yer almasını gerek
tiren Teklif metnini benimsemiştir. Komisyonumuz ayrıca, partilerin ticari faaliyette bulunamaya
cakları hususunun da Anayasada yer almasını gerekli görmüştür. Komisyonumuz ayrıca, partilerin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



- 3 4 -

mal edinimleri, gelirleri ve giderlerinin Anayasa Mahkemesince etkili bir biçimde denetlenebilme-
sinin ve gereken hallerde yaptırım uygulanabilmesinin başlıca şartının, bu konuda asgari bazı öl
çütlerin Anayasada ve bu Anayasal esaslara dayanarak kanunda yer alması gerektiğini düşünerek, 
partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olmasını bir ilke olarak kabul etmiştir. Teklifte yer 
alan, Anayasa Mahkemesinin bu denetimi yaparken Sayıştayın yardımını alabilmesi hususu da Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. 

10. Teklif, ayrıca, siyasi partiler aleyhine açılan kapatma davalarında hakkında dava açılmış 
olan partinin genel başkanının da dinlenmesi mecburiyetini getirmektedir. Komisyonumuz bu Tek
lifi benimserken parti genel başkanlığının dinlenmesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının din
lenmesinden sonra olmasını da karara bağlamıştır. Bu suretle, sön sözün savunmaya ait olduğu il
kesine uyulmuş olacaktır. Bu kural, Teklifin ve Komisyon metninin 19 uncu maddesinde yer al
maktadır. 

VI. Komisyon metninin 9 uncu maddesine eş düşen Teklifin 10 uncu maddesi, Anayasanın 
75 inci maddesini değiştirerek milletvekili sayısını 450 den 600 e çıkartmıştır. Komisyonumuz bu 
sayıyı benimsemiş ve 150 sandalyelik bir artışın ancak 100 milletvekilinin yurt çapındaki seçim 
çevresinden seçilmesi şartıyla anlam kazanabileceği kanaatiyle bu hususu metne eklemiştir. 

Diğer demokratik ülkelere bakılacak olursa, ülkemizde parlamenter sayısı, nüfusa oranla dü
şüktür. Oysa 1961 Anayasası döneminde ülkemizde 450 si milletvekili ve 150 si senatör olarak 
seçilmiş 600 parlamenter vardı. Milletvekilinin görevlerinin Mecliste kanun yapmak ve Hüküme
ti denetlemekten ibaret olmadığı gerçeği demokratik hayatın başlıca temellerindendir. İktidarda ol
sun, muhalefette olsun milletvekilinin bir diğer vazgeçilmez işlevi de, yönetilenlerin yönetenlerden 
isteklerini ve onlara karşı eleştirilerini yönetenlere nakletmek ve yönetenlerin Devleti idare edebil
mek için aldıkları tedbirleri yönetilenlere izah etmektir. Bu önemli işlev unutulursa, temsili demok
rasi topallar. Oysa, ülkemizde milletvekili sayısının bu açıdan yetersiz olduğu meydandadır. 

Diğer taraftan, milletvekili sayısının düşük olması, her parti içinde adaylık mücadelesinin zi
yadesiyle sertleşmesine sebep olmakta ve siyasi istikrarımız ve siyasi ahlak kurallarına riayet ölçü
lerimiz bu yüzden zarar görmektedir. 

Bu değişiklik bu sakıncaları gidermek yönünde rol oynayacaktır. 

Komisyonumuz, bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe giriş tarihine dair hükümleri içeren 
kendi metninin 25 inci maddesinin ilk fıkrasında da milletvekili sayısındaki artışın ilk milletvekili 
genel seçimi için uygulanacağını belirtmiştir. 

VII. Teklifin 11 inci, Komisyon metninin 10 uncu maddesi milletvekili seçilme yeterliliğine 
ilişkin Anayasanın 76 ncı maddesini değiştirmektedir. 

1. Teklif, seçilme yaşını otuzdan yirmibeşe indirmektedir. Komisyonumuz bu değişikliğin ül
kemizin şartlarına uygun düşmediği kanaatindedir. Bununla beraber, ilerde şartlar değişebileceği 
gözönüne alınarak Komisyonumuz seçilme yaşının tespitini kanuna bırakmayı ve yirmibeşinci ya
şın doldurulmasını kanunun aşağıya doğru aşamayacağı bir taban olarak tespit etmeyi uygun gör
müştür. 

Teklif, milletvekili seçilmeye engel suçlar arasına ticari amaçlı kaçakçılık ile hileye dayalı 
vergi kaçırma suçlarını da eklemiş olup, Komisyonumuz da bu hususta aynı görüştedir. Komis
yonumuz, ayrıca, Türk Ceza Kanununda 21.11.1991 tarihli ve 3679 sayılı Kanunun 7 nci madde
si ile yapılan değişikliği dikkate alarak "zimmet" ve "ihtilas" terimlerini "basit ve nitelikli zimmet" 
ile "Devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama" olarak değiştirmiştir. 

2. Teklifte, halen Anayasada mevcut olan "ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu 
gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olma" ibaresi kaldırılmaktadır. 
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Kaldırılan metinde yer alan "ideolojik eylem" in her şıkta suç olması demokratik ilkeler anlamın
da mümkün değildir: Bu itibarla, bu ibarenin Anayasadan çıkarılması uygundur. "Anarşik eylem
ler" ise, suç oluşturdukları ölçüde Anayasanın bu maddesinin milletvekili seçilme yeterliliğini kal
dırır saydığı diğer suçların kapsamına giriyorsa zaten seçilme yetersizliğine sebep olacaktır. Bu iti
barla, bu metinde "anarşik eylemler" den ayrıca bahsedilmesine gerek yoktur. 

3. Teklif, bundan başka, Anayasanın 76 ncı maddesinde yazılı suçlardan kesin hüküm giy
miş olanların affedilmiş olsalar, bile milletvekili seçilme yeterliliğinden yoksun kılınacaklarına da
ir hükmü sadece maddede sayılan yüz kızartıcı suçlara, diğer yüz kızartıcı suçlara, ticari amaçlı ka
çakçılık suçlarına, hileye dayalı vergi kaçırma suçlarına, resmi ihalelere ve alım satımlara fesat ka
rıştırma suçlarına ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarına inhisar ettirmiş ve kamu hizmetinden 
yasaklama hükümlerini, bir yıl veya daha fazla hapis cezasına veya ağır hapis cezasına ilişkin hü
kümleri bu kaydın dışına alarak bu hallerde affın seçilme yeterliliğini iade edeceğini kabul etmiş
tir. Komisyon da aynı görüştedir. 

4. Komisyonumuz, yüz kızartıcı suçları metinde daha açık biçimde belirlerken Anayasanın bu 
maddesinde yüz kızartıcı suçlardan sadece bazılarının yazılı olduğunu ve metinde mevcut "gibi" 
ibaresinin başka yüz kızartıcı suçların da mevcut olduğu anlamına geldiğini müşahade ederek, çe
şitli karışıklıkları önlemek amacıyla metinde yazılı olmayan diğer yüz kızartıcı suçların kanunla 
tespit edileceğine dair bir hükmü metne ilave etmiştir. 

5. Teklif, Silahlı Kuvvetler mensupları ile işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin 
görevlerinden çekilmeden aday olamayacaklarına dair Anayasa kuralını, yazım tarzını basitleştir
mekle beraber, olduğu gibi muhafaza etmektedir. Komisyonumuz bu görüşe katılmakla birlikte, bu 
kayıtlamayı daha açık bir tarzda kaleme almayı uygun görmüştür. 

Bununla beraber, Teklif, aday olabilmek için görevlerinden çekilmek zorunda olan kamu gö
revlilerinin seçilememeleri takdirinde kamu görevine dönme hakkını hiçbir istisna belirtmeksizin 
tanımak yoluna gitmiştir. Komisyonumuz bu değişikliği tehlikeli görmektedir. Komisyonumuz hâ
kim ve savcılar ile Silahlı Kuvvetler mensuplarının aday olup seçilememe halinde mensup olduk
ları eski kamu mesleğine dönememeleri esasını açıkça anayasal kural haline getirmeyi zorunlu gör
müştür. Ancak, Komisyonumuz hâkim ve savcılar ile Silahlı Kuvvetler mensuplarının kendi eski 
kamu meslekleri yerine başka bir kamu görevine dönmelerini mümkün kılmayı da uygun görmüş
tür. Bunlar dışında kalan diğer kamu görevlileri ise, gerek eski kamu mesleklerine, gerek bir baş
ka kamu mesleğine dönebileceklerdir. 

VIII. Teklifin 12 nci maddesi Anayasanın 82 nci maddesinde yer alan milletvekilliğiyle bağ
daşmayan iş ve görevler arasında yer alan "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sen
dikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim 
kurullanndaki görevler"i bu bağdaşmazlığın kapsamı dışına çıkarmaktadır. Bu değişiklik, Teklif 
sahiplerince Anayasanın 33 ve 135 inci maddelerinde derneklerin ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını hedef tutan siyaset yasaklarını vazeden hükümlerin kaldırılması ve ayrıca ay
nı yasağı sendikalar için getiren Anayasanın 52 nci maddesinin tümünün kaldırılmasına paralel bir 
değişiklik olarak görülmüştür. Bununla beraber Komisyonumuz, sendikaların ve kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşlarının ve bunların üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında 
görev alanların bu görevlerinin milletvekilliğiyle bağdaşması sonucunda, bu görevlilerin ya dahil 
olabilecekleri siyasî partinin -her siyasî parti gibi- konulara kendi programı açısından da olsa mil
lî planda bakması gereğine aykırı davranışlarda bulunarak partilerin kendi işlevine aykırı biçimde 
etkilemelerinin ya da tersine, görevlisi oldukları sendika veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
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kuruluşunu veya üst kuruluşlarını takip etmekle yükümlü oldukları meslekî hak ve çıkarların taki
binden mensup oldukları partinin görüşleri yönünde saptırma yoluna girmelerinin hayli ihtimal 
içinde olduğunu dikkate alarak, bu kişilerin milletvekili adayı olmalarını önlemekle beraber, mil
letvekili seçildikleri takdirde, eski görevleri ile milletvekilliği arasında bir tercih yapmaları yükü
münü muhafaza etmeyi uygun görmüştür. Komisyonumuz, bu gerekçeyle Anayasanın sözkonüsu 
maddesini sadece kanun tekniği açısından yeniden kaleme almakla yetinmiştir. 

IX. 1. Teklifin 13 üncü ve Komisyonumuzun 12 nci maddesi Anayasanın 84 üncü madde
sini yeniden düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre, 

Partisinden istifa eden milletvekilinin bir sonraki seçimde, istifa tarihinde mevcut herhangi 
bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterilemeyeceğine dair yasak kaldırılmaktadır; 

. Partisinden istifa ederek başka bir partiye giren milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilmesi zorunluluğu kaldırılmaktadır; 

Partisinden istifa ederek - seçim hükümetleri hariç - Bakanlar Kurulunda görev alan millet
vekilinin milletvekilliğinin düşmesine, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilmesi 
zorunluluğu da kaldırılmaktadır. 

Gerçekten, parlamenter demokrasi, temsili demokrasinin bir türüdür ve seçilenlerin kendile
rini seçenlerin veya aday gösterenlerin emredici vekaletiyle görev yapması yolundaki uygulamala
rın tümünü reddeder. Bir milletvekilinin mensup olduğu partinin Meclis grubunun disiplinini kabul 
etmesi dahi parlamenter rejimde gönüllü bir tutumdur. Zira, milletvekili kendi partisinden her an 
ayrılabilmek ve böylelikle o partinin Meclis grubunun disiplininin dışına çıkmak hakkına sahiptir. 
Bunun gibi, milletvekili partisinin Meclis grubunun disiplinine riayet etmezken eğer partisinin ve 
onun Meclis grubunun yetkili organları onu partiden kesin olarak ihraç etmiyorlarsa, bu durum, 
sırf o parti ile onun Meclis grubunun organlarının bileceği iştir ve bu tutumdaki bir milletvekilinin 
parti üyesi olarak kalması veya kalmaması o milletvekilinin yasama organı içerisindeki statüsünü 
etkilemez. 

Bir milletvekilinin partisinden istifa edip bağımsız kalması, eskiden mevcut veya kendisinin 
kurucuları arasında yer aldığı ya da yer almadığı yeni bir partiye üye kaydolması sırf kendi vicda
nına dayanarak kararlaştırabileceği bir tercihtir. Anayasanın mer'i 84 üncü maddesinde yer alan 
bu kayıtlamaların kapsamına giren partiler arası nakiller yoluyla siyasi ahlak kurallarına aykırı du
rumların ortaya çıkması ve bu tarz nakillerin hükümetin varlığı ve kuruluşunu bile etkileyebilmesi 
görülmemiş değildir. Fakat, bu tarz davranışların yaptırımı hukuki olamaz; ancak siyasi olabilir. 
Diğer bir deyimle, partisinden istifa eden veya istifayla kalmayıp bir başka partiye giren milletve
kilinin bu hareketi seçmenleri ve kamuoyu tarafından beğenilmezse ve seçmenleri onu bu yüzden 
tekrar seçmezlerse bu hareket yeterli yaptırımla karşılaşmış olur. Kaldı ki, partiden istifanın ve is
tifa edip de bir başka partiye geçmenin her defasında siyasi ahlaksızlık olarak sayılması çok yanlış 
olur. Bir milletvekili partisinden o parti kendi programını ve siyasi fikirlerini uygulamaya koymak
ta kusurlu olduğu için veya o partinin davranışlarını genel ahlakla ve Devlet ve toplumun yüksek 
çıkarlarıyla bağdaştıramadığı için istifa etmiş ve bir başka partiye geçmiş olabilir. Milletvekilinin 
istifasının ve/veya bir başka partiye geçişinin hangi dürtüye dayandığını, yukarıda da belirtildiği 
gibi, kamuoyu ve seçmenler ve hepsinin üstünde kendi vicdanı tespit etmelidir. 

Nitekim, temsili demokrasi ile yönetilen hiçbir ülkede bu tarz yasaklara ve yaptırımlara rast
lanmaz. Aksini düşünmek, temsili demokrasiye özünden aykırı düşen emredici vekalet ilkesini be-
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nimsemek ve bu yoldan parti merkez yönetimlerinin milletvekilinin vicdanı üzerinde en ağır biçim
de baskı kurmalarının yolunu açmak anlamına gelir. Bu gerçekler, Edmund Burke'den beri bütün 
temsili demokrasilerin alfabesini oluşturmaktadır. 

Kaldı ki, Anayasamn 84 üncü maddesinde yer alan bu yasaklar, kanuna karşı hile yoluyla aşıl
mıştır. Gerçekten, milletvekili partisinden istifa etmekte ve istifasından sonra kurulan yeni bir par
tiye kurucu veya üye olmakta ve daha sonra bu partinin kurucular kurulu istifadan önce mevcut bir 
partiye katılma karan almaktadır. Katılma kararını benimseyen müstafi milletvekili de bu sonun
cu partiye girebilmektedir. Bu uygulama, istifasından sonra milletvekilinin kurduğu veya girdiği -
sonradan feshedilen partinin - Anayasanın 84 üncü maddesinin ilk fıkrasının deyimiyle " başka 
bir parti" sayılmaması mümkün değilken, bu uygulamaya göre davranan milletvekilinin tutumu
nun Anayasaya aykırı olmadığı yolunda bir genel uygulama gelişebilmiştir. 

Bu uygulama gelişmeseydi ve bu durumdaki milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi 
için Anayasanın aynı hükmü gereğince oylamaya başvurma uygulaması başlasaydı. Meclisin üye 
tamsayısının salt çoğunluğunu oluşturan ve çoğu zaman iktidar partisi veya partilerine mensup 
olan topluluğuh kendi taraflarına geçişlerde milletvekilliğini düşürmemesi ve aksi hallerde ise mil
letvekilliğini düşürmesi hali ortaya çıkacaktı ki, böyle bir durumun Türk parlamentarizmine ne ka
dar büyük sıkıntılar getireceğini izah etmek bile gereksizdir. 

Teklif, istifanın Başkanlık Divanınca Genel Kurulun bilgisine sunulduğu anda milletvekilli
ğinin son bulmasını öngörmüştür. Komisyonumuz ise, istifanın önce - tabiatıyla hukukun genel il
kelerine göre- geçerlilik açısından Başkanlık Divanınca incelenmesi zorunluluğunu getirmekte ve 
istifa işleminin yine de Genel Kurulca kabul edilmesini şart koşmaktadır. Bu sistemin muhafaza 
edilmesinin gerekçesi, gereksiz ve yüzeysel tarzda ara seçim yapılması ihtimallerini kapatmak lü
zumudur. Bununla beraber, istifanın Genel Kurulca kabulü basit çoğunlukla olacak ve şimdi oldu
ğunun aksine üye tam sayısının salt çoğunluğu aranmayacaktır. 

Teklif, kısıtlanan milletvekilinin milletvekilliğinin Genel Kurula bilgi verilince sona ermesi
ni kabul etmiştir. Kısıtlama yargısal bir karar olduğu cihetle, bu suretle, yargısal bir kararın Mec
lisin onayına sunulması gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir usûl ortadan kaldırılmış olmakta
dır. Komisyonumuz da aynı görüştedir. 

Teklif, milletvekilliğinin kesin hüküm giymekten ötürü düşmesi halinde de aynı esası benim
semiş olup, Komisyonumuz, aynı gerekçeyle bu görüşe katılmıştır. 

Teklif, Meclis çalışmalarına özürsüz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katıl
mayan milletvekilinin milletvekilliğinin Genel Kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuy
la düşmesi gerektiği görüşündedir. Komisyonumuz da aynı görüşü taşımaktadır. Ancak, Komisyo
numuz, bu hususun daha önce Başkanlık Divanınca tespiti gereğinin metinde belirtilmesi gerekti
ği kanaatindedir. 

Teklif, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir iş veya görevin kabul edilmesi halinde milletvekil
liğinin düşmesini de aynı kurala bağlamıştır. Komisyonumuz ise, Genel Kurulun bu kararının ba
sit çoğunlukla verilmesini uygun görmekle beraber bu konudaki oylamanın gizli olması şartının 
metinde yer almasını gerekli saymıştır. Komisyonumuz, bundan başka, böyle bir iş veya görevin 
kabulünü milletvekilliğinin düşmesi için yeterli görmemiş ve bu iş veya görevin sürdürülmesini 
şart koşmuştur. 

3. Teklif, Anayasanın 84 üncü maddesinin son fıkrasından nesnel sorumluluk halini kaldır
mıştır. Komisyonumuz da aynı görüştedir. Gerçekten, mer'i hükme göre, temelli olarak kapatılan 
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bir partinin kapatılmasına ilişkin davanın açıldığı tarihte o partinin üyesi olan milletvekilinin mil
letvekilliği Anayasa Mahkemesince, eylem ve sözleriyle kapatılmaya sebep olmamış bulunsa bile 
düşürülmektedir ve Mahkeme bu yönde karar almaya mecburdur. Bu nesnel sorumluluk halinin hu
kukun genel ilkeleriyle çeliştiği meydandadır. 

Buna karşılık, partisinin temelli kapatılmasına söz ve eylemleriyle sebep olmuş milletvekili
nin milletvekilliği, durumun Anayasa Mahkemesince tespiti halinde, aynı Mahkemenin kararıyla 
düşürülmeye devam edilebilecektir. Komisyonumuz, bu kararın yürürlüğe girmesini de, Meclis 
Başkanlığına tebliğine değil, Resmi Gazetede yayımı tarihine bağlamıştır. 

4. Teklifin 14 üncü, Komisyon metninin 13 üncü maddesi Anayasanın 85 inci maddesini 
değiştirmektedir. Teklif metni, tıpkı mer'i metinde olduğu gibi milletvekilliğinin düşmesi sonucu
nu doğuran bütün yasama işlemlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi imkânını açmakta
dır. Teklif, hernekadar kısıtlama ve milletvekilliğiyle bağdaşmayan suçtan kesin hüküm giyme hal
lerinde Meclisçe herhangi bir karar alınmaması esasını benimsemişse de, bu hallerde milletvekilli
ğinin düştüğünün Genel Kurulun bilgisine sunulması yoluyla kesinleşmesi işleminin Anayasa 
Mahkemesince iptal konusu olabilmesi görüşünü kabul etmiştir. Komisyonumuz bu kanaatte değil
dir. Gerçekten, Türk Anayasalarının bugüne kadar kabul görmüş sistemine göre, Anayasa Mahke
mesi cezai konularda istisnai olarak sadece Cumhurbaşkanının ve Bakanlar Kurulu üyelerinin gö
revlerinden doğan suçlardan ötürü suçlanmaları hallerinde yetkilidir. Bu davalarda önemli olan, 
Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak hareket ederken sadece kesin hüküm vermekte olma
sı değil, aynı zamanda, Yüce Divanın hem ilk, hem de son derece mahkeme niteliği taşımasıdır. Di
ğer bir deyimle, bu davalarda Yüce Divan, daha önce davaya bakmış bir mahkemenin kararına kar
şı itiraz veya temyiz mercii değildir. Gerçekten, Yüce Divanı, cezai konularda Yargıtay kararları
nın tartışıldığı bir merci olarak görmek mümkün değildir. Buna göre, kısıtlama kararları gibi bir suç 
için verilen kesin hüküm kararları da kesin yargı hükümleridir. Anayasa Mahkemesinin bu gibi ke
sinleşmiş yargı kararlarının hukukiliğini incelemeye davet edilmesi, onun uzmanlık alanının ziya
desiyle dışında kalan bir hal olacaktır. Kısıtlama kararları' Yargıtay'a gitmese bile bu böyledir. 
Bunun gibi, bir suçtan kesin hükümler de çoğu zaman Yargıtay'ca onaylanarak vücut bulmakta 
olup bu çok istisnai hallerde ilk derece mahkemesinin hükmü Yargıtay'a süresi içinde başvurulma
dığı için kesinleşmiş olsa bile Yargıtay'ı ceza mahkemeleri sisteminin başı ve içtihadı birleştirme 
mercii sayan yargı hukukumuza sırf milletvekilleri hakkında verilen kesin hükümler bağlamında is
tisna tanıyıp Anayasa Mahkemesini bu alanda Yargıtay'ın üstüne çıkarmak ve onu genel ceza yar
gısı sistemimizin bir parçası yapmak son derece yanlış olacaktır. Komisyonumuz başta Yargıtay ol
mak üzere bağımsız mahkemelerimizin milletvekili hakkında hüküm verir ve karar alırken taraf
sız ve nesnel davranmayabileceği kuşkusunu ön plana alan böyle bir sistemi uygun görmemiş ve 
ayrıca çoğu hallerde Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ı karşı karşıya getirebilecek bir yöntemden 
kaçınmak gerektiğini düşünmüştür. Kaldı ki, milletvekili ceza kovuşturması bağlamında kürsü so
rumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığına sahip olup bu dokunulmazlığı Meclisçe kaldırılmadan 
zaten ceza kovuşturulmasına hedef olamaz. Komisyonumuz bu gerekçelerle, milletvekilliğini dü
şüren Meclis kararlarına karşı iptal istemini benimsemiş ve Meclisin sadece bilgi edinmekle yetin
diği kısıtlama kararları ve kesin hükümler aleyhine Anayasa Mahkemesine iptal isteminde bulunu-
labilmesi imkânının açılmasını reddetmiştir. 

Komisyonumuz, iptal istemi yöntemini milletvekili lehine geliştirmeyi de uygun bulmuştur. 
Şöyle ki, eğer Anayasa Mahkemesi kendisine Anayasa ile tanınan inceleme süresi içerisinde kara
rını verememişse Meclisin bu kararı yürürlüğe giremeyecektir. 

X. Teklifin 15 inci, Komisyon metninin 14 üncü maddesi, milletvekillerinin ödenek, yolluk 
ve sosyal haklarını düzenleyen Anayasanın 86 ncı maddesini değiştirmektedir. Komisyonumuz, bu 
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metni kanun tekniğine uygun biçimde yeniden kaleme almıştır. Ayrıca, kendi metninin 23 üncü 
maddesinin getirdiği bir geçici maddeyle, eski yasama organları üyelerinin tümünü bu kapsamın 
içine almıştır. 

XI. Teklifin 16 ncı, Komisyon metninin 15 irici maddesi, yasama yılının başını Eylülden Eki
me almaktadır. Bu değişiklik, ülkemizin iklim ve hayat şartlan açısından daha uygundur. 

XII. Komisyonumuz, Zonguldak Milletvekili Güneş MÜFTÜOĞLU ile Arkadaşlarının Ana
yasanın 127 nci maddesini değiştirerek mahalli idareler genel seçimlerinin milletvekili genel seçi
mi ile birleştirilmesini amaçlayan Kanun Teklifini de incelemiştir. Komisyonumuz, milletvekili ge
nel seçiminin yenilenebileceğini dikkate alarak böyle bir değişikliğin mahalli idareler organlarının 
görev süresini çok sakıncalı biçimde ya çok kısaltabileceğim ya da çok uzatabileceğini düşünmüş 
ve Anayasanın 127 nci maddesinde sadece mahalli idareler ara ve genel seçimlerinin bir milletve
kili ara veya genel seçiminden bir yıl öncesi veya sonrasına isabet etmesi halinde bu seçimlerin bir
likte yapılmasını uygun görmüştür. 

XIII. Teklifin ve Komisyon metninin 18 inci maddesi, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarına siyasi faaliyette bulunma yasağı getiren Anayasanın 135 inci maddesi hükümlerini de
ğiştirmektedir. Teklifte bu Anayasa maddesinin ilk iki fıkrası aynen muhafaza edildiğinden, Ko
misyonumuz bu fıkraları değişiklik metninden çıkarmış ve sadece bu Anayasa maddesinin üç, 
dört, beş, altı, yedi ve sekizinci fıkralarını değiştirmiştir. 

Teklif, Anayasanın adı geçen maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan siyasi faaliyette bulun
ma yasaklarını kaldırırken bu kuruluşların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacakları 
yolundaki kamu hukukunun temel ilkelerinden biri olan kuralı da kaldırmıştır. Komisyonumuz bu 
yasakları kaldırmakla beraber, aynı kuruluşların amaçları dışında faaliyette bulunmaları yolundaki 
ilkeyi muhafaza etmiştir. Böylece, bu meslek kuruluşlarının siyasi sayılabilecek faaliyetlerinin de 
amaçları dahilinde kalması gerekecektir. Bu esas, dernekler ve sendikalar için de geçerlidir. 

Teklif; adı geçen Anayasa maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ve siyasi partilerin bu 
meslek kuruluşlarının seçimlerinde aday gösterememeleri ve belirli adayların leh ve aleyhinde pro
paganda yapamamaları yolundaki yasağı tamamiyle kaldırmıştır. Partilerin bu meslek kuruluşları 
organlarında belirli bir göreve talip bir kişi hakkında onun bu göreve gelmesinin olağan etkileri ile 
ilgili olarak fikir beyan etmelerini normal saymak gerekir. Bununla beraber, partilerin kendilerinin 
bu meslek kuruluşlarının amaçlarını aşan amaçlar takip etmeleri muvacehesinde, partilerce bu ku
ruluşların organlarındaki görevler için aday gösterilememesi de normal sayılmalıdır. Komisyonu
muz Anayasanın bu maddesinin sözkonusu fıkrasını bu yolda değiştirmiştir. Komisyonumuz adı 
geçen Anayasa maddesinin beşinci fıkrası hükmünü Teklifte olduğu gibi esas itibariyle muhafaza 
etmiş; ancak, bu kuruluşlar üzerindeki mali ve idari devlet denetiminin kanunla düzenlenmesi ge
rektiğini belirtmeyi uygun görmüştür. 

Teklif, amaçları dışında faaliyet gösteren bu meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının gö
revlerine nasıl son verileceğine dair Anayasanın aynı maddesinin altıncı fıkrası hükmünü de tama
miyle kaldırmaktadır. Komisyonumuz bu yetkinin asli olarak yargı organına ait olması gerektiğini 
belirtmenin uygun olacağını düşünmüş ve bu halde mahkemeye başvurunun kanunun gösterdiği 
merci veya Cumhuriyet Savcısı olacağını da vurgulamıştır. 

.Komisyonumuz, Teklifte de öngörülen gecikmede sakınca olan hallerde merkezi idarenin 
meslek kuruluşunu geçici olarak faaliyetten men edilebilmesini kabul etmekle beraber, bu konuyu 
dernekler ve sendikalar için olduğu şekilde düzenlemeyi uygun görmüş; yedi ve sekizinci fıkrala
rı tek fıkra olarak yeniden düzenlemiştir. 

XIV. Teklif ve Komisyon metni 20 nci maddesinde, Anayasanın 171 inci maddesinin koope
ratiflerin siyasi faaliyette bulunmalarını yasaklayan ikinci fıkrasını kaldırmaktadır. Ancak, Teklif, 
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bunu yaparken bu Anayasa maddesinin ilk fıkrasını aynen tekrar etmiş olup, Komisyonumuz ka
nun tekniği gereği olarak, adı geçen Anayasa maddesinin bu yasağı vazeden ikinci fıkrasının kal
dırıldığını söylemekle yetinmeyi uygun bulmuştur. 

XV. Teklif, Anayasanın Geçici 15 inci maddesinin son fıkrasını yürürlükten kaldırmak sure
tiyle, 12 Eylül 1980 döneminde kurulan yönetim döneminde çıkarılan kanunlar ile kanun hükmün
deki kararnameler ve Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun uyarınca alınan karar ve yapılan tasar
rufların Anayasaya aykırılığının iddia edilemeyeceğine ilişkin hükmün yürürlüğüne son vermiştir. 
Komisyonumuz da bu hususu benimsemekle beraber, Tekliften farklı olarak sözkonusu kanunlar 
ve kanun hükmünde kararnameler aleyhine Anayasaya aykırılıktan ötürü sadece itiraz yolunu aç
makla yetinmemiş; itiraz yolunun yanısıra iptal istemi yolunu da açmış ve bu amaçla gerekli dü
zenlemeyi yapmıştır. 

Komisyonumuz ayrıca, Anayasanın Geçici 15 inci maddesinde yer alan genel sorumsuzluk 
kuralının milletvekilliğine engel yüz kızartıcı suçların işlenmiş olması halinde sözkonusu olamaya
cağı yolundaki yoruma anayasal kural niteliği verilmesini uygun görmüştür. 

XVI. Anayasanın 24 üncü maddesinin son fıkrasının laikliğin tanımlanmasına ilişkin ilk kıs
mının bu metnin 1 inci maddesiyle değiştirilen Başlangıç'ın beşinci fıkrasının sonuna nakledilme
sini ve aynı fıkranın son kısmının yeni Başlangıç kabul edilirken aynı zamanda kaldırılmasını 
amaçlayan bir önerge, Komisyonumuzca, kendisine intikal etmiş olan Anayasa değişikliğine dair 
Kanun teklifinde bu konunun yer almamış olması; diğer bir deyimle, esası itibariyle partilerarası 
bir mutabakata henüz konu olmamış bulunması muvacehesinde, siyasi açıdan uygun görülmemiş
tir. Bu değişiklik önergesi kabul edilmiş olsaydı, yeni Başlangıç metninin beşinci fıkrasına eklene
cek metin şu olacaktı: 

"Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzeninin, din kurallarına kısmen de 
olsa dayandırılamayacağr," 

XVII. Komisyonumuzda kendi metninin 24 üncü maddesiyle ilgili olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda sözkonusu Anayasa değişikliklerine ilişkin olarak kabul edilecek 
nihai metnin her maddesinin herhalükârda ayrı ayn halkoyuna sunulması istenmiş ve 17.5.1987 
tarihli ve 3361 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan Anayasa Değişikliğine Dair Kanun hakkında bu 
yola başvurulmuş olduğu emsal olarak ileri sürülmüştür. Komisyonumuz, Anayasanın 17.5.1987 
tarihli ve 3361 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 175 inci maddesinin bu açıdan yeterince sarih ol
duğunu; bu maddeye göre, Anayasa değişikliğine ilişkin kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca benimsenen nihai metinlerinin halkoyuna sunulmasının ancak iki halde 
mümkün olduğu; bu hallerden birinin sözkonusu nihai metnin 270 ila 299 oyla kabul edilmiş bu
lunması olup bu takdirde aynı metnin Cumhurbaşkanınca Meclise yeniden görüşülmek üzere iade 
edilmemişse halkoyuna mecburi olarak sunulması olduğunu ikinci halde ise, Meclis doğrudan doğ
ruya veya Cumhurbaşkanının yeniden görüşülmek üzere iade ettiği metni 300 veya daha fazla oy
la benimsemişse bu metni halkoyuna sırf Cumhurbaşkanının takdiriyle sunulması olarak ortaya 
çıktığını tespit etmiştir. Görülüyor ki, Anayasa, Anayasa değişikliğine ilişkin metinlerin halkoyu
na sunulabilmesi için başka bir hususu öngörmemiştir. 

Hukukla bağlı devlette hiçbir devlet organı ve bu arada seçmen topluluğu Anayasanın kendi
sine vermediği bir yetkiyi kullanamaz. Bu bağlamda, Anayasanın 87 inci maddesi, Meclisin ken
disine Anayasayla verilmemiş bir yetkiyi kullanamayacağını açıkça belirtiyor. Bu durumda, Ko
misyonumuz yukarıdaki şartlar yerine gelmese bile Meclisçe benimsenecek metnin halkoylaması-
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na sunulmasına Anayasanın mer'i hükümleri açısından imkân görmemiş ve bu konuda aksine va
ki olabilecek emsalin uygulanamayacağı sonucuna varmıştır. 

XVIII. Komisyonumuz, Anayasanın değiştirilmesine ilişkin değişik 175 inci maddesinin ye
dinci fıkrası gereğince bu Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması takdirinde değiştirilen 
hükümlerden hangilerinin ayn ayrı ve hangilerinin birlikte oylanacağını, konuların birbiriyle irti
batlarını dikkate alarak 24 üncü maddede tespit etmiştir. 

XIX. Komisyonumuz yürürlüğe giriş hükmünü de 25 inci madde olarak düzenlemiştir. 

Raporumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 

Üye 
Ali Dinçer 

Ankara 
11 inci maddeye itirazım var. 

Başkanvekili Sözcü 
M. Seyfi Oktay Coşkun Kırca 

Ankara İstanbul 
(Son oylamada bulunamadı)(Görüş açıklamam vardır,) 

(Karşı oyum eklidir) 

Üye 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Muhalifim, muhalefet 

şerhim eklidir. 

Üye 
Münif İslamoğlu 

Kastamonu 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
(Son oylamada bulunmadı) 

(Ek görüşüm vardır.) 
5 Haziran 1995 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Her maddede söz alma 
hakkım mahfuz kalma 
kaydı ile muhalifim. 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Başlangıç kısmına muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Uye 
B. Mehmet Gazioğlu 

Bursa 

Üye 
7. Kaya Erdem 

İzmir 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 
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GÖRÜŞ AÇIKLAMASI 

1., Anayasanın 82 nci maddesinin değiştirilmesini amaçlayan Kanun Teklifi metninde, "kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldık
ları teşebbüs veya ortakların yönetim ve denetim kurullarında görev almanın, bunların vekili olma
nın, bunların herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul etmenin, bun
ların temsilciliği veya hakemliğini yapmanın milletvekilliğiyle bağdaşmayacağı" hakkındaki hü
küm kaldırılmaktaydı. Bu suretle Kanun Teklifi, 1961 Anayasası dönemine dönmeyi öngörüyordu. 
Anayasa Komisyonu ise, bu bağdaşmazlığı muhafaza etmeyi tercih etmiştir. 

Hernekadar, bu görevlerde bulunanların çoğu kez bir siyasî partiye mensup olarak milletveki
li olmalarının, bir yandan, o siyasî partiyi millî yarardan çok belirli meslekî çıkarların takibi yolun
da ve diğer yandan da, yöneticisi veya deneticisi oldukları yahut yukarda yazılan şekilde ilişkili bu
lundukları kuruluş veya sendikayı ya da bunların üst kuruluşlarını temsil ettikleri meslekî çıkarlar
dan sapma yönünde etkileyebileceği nazarî olarak ileri sürülebilirce de, 1961-1980 döneminde bu 
sakıncalarla rahatsız edici ölçüde karşılaşılmış değildi. 

Bu gerekçeyle, bu bağdaşmazlığın Anayasanın 82 nci maddesinde muhafaza edilmesinin zo
runlu olmadığı ve esasen benzerî bir bağdaşmazlığın diğer çağdaş demokratik ülkelerde mevcut bu
lunmayışının da bu görüşümü doğruladığı kanaatindeyim. Kanaatimce, Komisyon metninin 11 in
ci maddesiyle Anayasanın 82 nci maddesinde muhafaza edilen bu bağdaşmazlığın kaldırılması da
ha doğru olacaktır. 

2. Komisyon metninin 14 üncü maddesinde yer alan Anayasanın 86 nci maddesine ilişkin de
ğişiklikte sözkonusu edilen "tazminat"ın Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan hiçbir kişiye ve
ya zümreye imtiyaz tanınamayacağı hükmüne uygun olabilmesi, ancak bu "Tazminat" m milletve
killiğinin milletvekilinin kusuru olmaksızın nihayet bulmasından sonra, bazı demokratik ülkelerde 
örnekleri görüldüğü gibi, bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir "uyum sağlama tazminatı" ol
masıyla mümkündür. . 

Milletvekillerinin emeklilikleri, eski milletvekilleri ile eski Bakanların emeklilikleri ve bu ki
şilerin sosyal haklannın da Anayasamn yukanda zikredilen 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan genel hukuk ilkesine uygun biçimde düzenlenmesi gereklidir. 

3. Yukanda arzettiğim görüşlerim Anayasa değişikliklerine ilişkin Komisyon metnine muha
lefet anlamında olmamakla beraber Meclis genel Kuruluna duyurulmasını uygun buluyorum. 

Coşkun Kırca 
İstanbul Milletvekili 

Sözcü 

EK GÖRÜŞLER 
(İçtüzüğün 43 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Tanıdığı Hakkın Kullanılmasıdır) 

1. Meslek kuruluşİannın, derneklerin, sendikaların, vakıfların kendi fonksiyonlarına ilaveten, 
siyasî partiler üzerindeki "Munzam" haklan imtiyaz haline dönüşmüştür. Aynca bu kuruluşlarla si
yasî partilerin ilişkisi sadece siyasî partilere müdahale veya onlan yönlendirme şeklinde "tek yön
lü" ve dengesiz bir müdahaledir. Siyasî partilerin, bu kuruluşların yönetimine ve işlemlerine katkı-
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sı ve müdahalesi yasaklanmıştır. Ortaya çıkan bu dengesizliğin mantığı ve gerekçesi daha açık bir 
şekilde ileride istismara fırsat vermeyecek şekilde yazılmalı; Genel Kurul ikna edilmelidir. Bu ko
nudaki tereddütler ikna yoluyla giderilemiyorsa Anayasa değişikliği metinlerinde "munzam" hak
ları ve "imtiyazı" dengeleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, genel siyasî faaliyetlere katılması gereğini, 
mutlak siyasî yasaktan arındırılması düşüncesini desteklemekle birlikte, siyasî partilerle doğrudan 
ve dolaylı işbirliği, eylembirliği, işbölümü ve dayanışma içinde olmalarını yararlı görmemekteyim. 
Eğer "partisel" faaliyet yapacaklarsa; 

a) Sırf meslekî hizmetleri görmek üzere, ayrıca örgütsel düzenleme yapılmalıdır. 

b) Kanunî dayanak ve teminat ve korunma kaldırılmalı, diğer derneklerin statüsü içinde kal
malıdırlar; kuruma üye ve yönetici olanların bir kısmı önerimizi benimsemiyorsa, onların siyasî 
parti kurmaları veya mevcutlara katılmaları sağlanarak, her siyasî görüşten üyesi bulunan kamu ku
rum niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyelerinin tümü adına ve onların yerine sadece yöneticile
rine "particilik" yapmak imtiyazı verilmemelidir. 

- 2. Komisyon Raporunun VI ncı Bölümünde savunulan milletvekili sayısının 600'e çıkarılma
sı düşüncesine muhalifim. Sayının 450'de kalması için verdiğim önerge Alt Komisyon ve Ana Ko
misyonda reddedilmiştir. 

3. Komisyon Raporunun XVI ncı Bölümüne katılmıyorum; 
Alt Komisyon Raporundaki Ek Görüşlerimin 4 üncü maddesinde geniş bir şekilde yapılan 

açıklamalara göre 24 üncü maddenin son fıkrası hakkındaki önergem, esası itibariyle SHP'nin 
(CHP) TBMM Başkanlığına sunduğu Anayasa Değişiklikleri hakkındaki görüşlerinin ta kendisidir. 
Nitekim TBMM Başkanlığınca Mart-1993'de neşredilen "TBMM'de Temsil edilen siyasî partile
rin Anayasa değişikliği tekliflerinin karşılaştırmalı metinleri" kitabının 61 inci sayfasında yeralan 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin 24 üncü Madde Değişiklik Teklifinin son fıkrası aynen "Devle
tin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzeni, kısmen de olsa, din kurallarına dayandırı
lamaz." diye yeralmaktadır. Anayasa metninde bulunan "... veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nü
fuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayı
lan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." bölümü SHP teklifinde metinden çıkarılmıştır. 

Muhtemelen 4 büyük siyasî partinin, SHP'nin bu önerisinde birleşebileceği umut ve hesabıy
la konu Alt Komisyonda ve Ana Komisyonda gündeme getirilmiştir. Ancak bizim açıklayamadığı
mız nedenlerle GHP (SHP) kendi görüşlerini kabul etmemiş ve aleyhinde oy kullanmıştır. Alt Ko
misyon görüşmelerindeki SHP (CHP) temsilcilerinin yazdıkları muhalefet şerhlerinden ve Ana Ko
misyondaki görüşmelerden edinilen izlenime göre, SHP temsilcileri, memur sendikalarına grev ve 
toplu sözleşme hakkı verilmediğini gerekçe göstererek mutabakatın temel taşlarından biri olan 24 
üncü madde ile ilgili önerilerinden istinkaf etmek suretiyle değişiklik teklifinin 300'ün üstünde oy 
almasının engellenmesi için kendilerininkine ek bir bahane üretme eğilimine girmişlerdir. Genel 
Kuruldaki görüşme ve oylamalarda geniş ve yüksek bir mutabakata vesile olacağına inandığım bu 
Önerinin reddedilmesinin Anayasa Değişikliklerinin tümünün kabulünde zorluk çıkartacağından 
endişe edilmektedir. 

XVI ncı Bölümde yeralan "siyasî açıdan uygun görülmemiştir" ifadesi gerçek dışıdır; belki 
Hükümetin devamı açısından uygun görülmediği fikrini akla getirmektedir. 

4. Komisyon Raporunun XVII nci maddesindeki savunmalara katılmam mümkün değildir. Alt 
Komisyon Raporunda geniş bir biçimde açıkladığım görüşlerimde ısrar etmekteyim. Değişiklikle-
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rin tümünün Komisyon Raporunun kabul ettiği metnin 24 üncü maddesindeki madde gruplamala-
rı tertibi içinde referanduma sunulması "referandumla kabul bütünlüğünü sağlamak" açısından, si-
yaseten ve etik yönden gerekli olduğu gibi referandum yapılacağının baştan bilinmesi Genel Ku
rulda tekliflerin kabulü açısından da yararlı olacaktır. 

Ayrıca Raporda da yeraldığı gibi 17.5.1987 tarihli ve 3361 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan 
Anayasa Değişikliğine Dair Kanun bu yolda bir emsal oluşturmuştur.5.6.1995 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Anayasa Komisyonu Üyesi 

MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasalar bir ülkede düzeni tanzim eden önemli belgelerdir. Toplumun saadeti ise herşeyden 
önce düzene bağlıdır. Dolayısıyla Anayasaların amacı topluma ve onun bireylerine saadet getirmek 
olmalıdır. Bu saadeti temin etmenin yolu da, insan hak ve hürriyetlerini güvence altına almaktan 
geçer. 

Çok partili hayata girdiğimiz 50 yıldan beri partilerin bir araya gelerek yaptığı bir anayasa ol
mamıştır. Anayasalar askerî ihtilallerin ürünü olarak, batı etkisinde kalınarak ve bazı olaylara kar
şı reaksiyonlar esas alınarak hazırlanmış ve "milletin ne istediği" değil, "millete nasıl bir şekil ve
rileceği" gözetilerek düzenlenmişlerdir. Bu yüzden bir yandan bu anayasaların sık sık değişmesi 
gerekmiş, diğer yandan da toplumda huzur ve saadeti temin edeceğine huzursuzluk ve buhranlara 
sebep olmuşlardır. 

1982 Anayasasının bu bakımdan bir an evvel değiştirilmesi gereklidir. Milletin bu arzusunu 
yerine getirmek bizatihi yürürlükteki Anayasanın da belirttiği gibi anayasayı değiştirme yetkisine 
sahip ve görevi ile sorumlu olari Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazifesidir. 

Anayasalar bütün toplumu kucaklayan "bir toplumsal anlaşma oldukları için" anayasanın de
ğiştirilmesinde millet iradesinin temsilcisi olan siyasî partilerin hepsinin uzlaşmasının temini son 
derece önemlidir. Bu uzlaşma hiç değilse TBMM'de temsilcisi bulunan partiler arasında gerçekleş
melidir. Böyle bir uzlaşmaya dayanmayan değişikliklerin ülkeye huzur getirmesi ve vatandaşların 
beklentilerine cevap vermesi ve ayrıca uzun ömürlü olması da mümkün değildir. Görüşülmekte 
olan anayasa değişikliği teklifi de bu niteliktedir. Amaç vatandaşları oyalamak değil, beklentilere 
cevap vermek ve huzursuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu ise maddelerin şek
len değiştirilmesi ile mümkün olmayıp mutlaka anayasanın özündeki hataların giderilmesiyle, ya
ni istenmeyen tatbikata yol açan sebeplerin ortadan kaldırılarak düzenin bütün vatandaşlarca be
nimsenecek hale getirilmesi ile mümkündür. 

Bu amaca ulaşabilmek için, bir ülkede vatandaşların istediği anayasanın yapılmasında ilk şart 
din ve inanç hürriyetinin önündeki bütün kısıtlamaların ve tabuların kaldırılmasıdır. . 

Bunun kadar önemli diğer bir temel şart ise samimiyettir. Yani bir yandan demokrasi deyip di
ğer yandan milleti kendi isteğine uydurmak amacı güdülmelidir. Aynı şekilde bir yandan çoğulcu 
demokrasi deyip, öbür yandan bir kısmının diğer kısma, hatta azınlığın çoğunluğa tahakkümü ga
yesi güdülmemelidir. Ve yine insan haklarına saygı deyip diğer yandan insan haklarını ortadan kal
dırmak için çalışmamalıdır. 
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Çok önemli bir husus da, birtakım esasları anayasaya koymanın yeterli olmadığıdır. Eğer uy
gulama bunun tam tersi olarak yürüyorsa o zaman anayasada bazı esasların bulunması bir değer ta
şımaz. 

1982 Anayasasında gerçek demokratikleşmeyi sağlayacak değişikliklerin yapılması toplumun 
en büyük beklentisidir. Bunun için de öncelikle anayasanın 14 üncü, 15 inci ve 24 üncü maddele
rinin değiştirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin ve özellikle din ve vicdan hürriyeti üzerindeki bas
kı ve sınırlandırmaların kaldırılması zorunludur. Özellikle Ceza Kanununun 163 üncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen aynı unsurları ihtiva eden Anayasanın 24 üncü maddesi
nin son fıkrasının yürürlükte kalmaya devam etmesi büyük bir çelişkidir. Bu fıkranın behemahal 
kaldırılması, ayrıca laikliğin tanımının anayasada yer alması zorunludur. Bütün çağdaş anayasalar
da insan hak ve hürriyetlerinin en önemlisi olarak din ve vicdan hürriyeti ele alınmış ve bu hürri
yetin var olabilmesi için ifade ve yayma hürriyeti, öğrenim ve öğretim hürriyeti, örgütlenme hürri
yeti, inandığı gibi yaşama ve ibadet hürriyeti din ve vicdan hürriyetinin ayrılmaz dört unsuru ola
rak teminat altına alınmıştır. 1982 Anayasasında ise din ve vicdan hürriyetinin teminat altına alın
ması için anayasaya konulan 24 üncü madde ile, iyi, güzel ve doğru olan herşeyin kabul edilip ko
nuşulabileceği ve fakat herhangi bir şey doğru, güzel ve faydalı olsa dahi eğer İslâm dininde mev
cutsa kabul edilmek şöyle dursun hatta konuşulamayacağı şeklinde yanlış bir laiklik tatbikatı uy
gulamaya konulmuştur. 

1982 Anayasasında mevcut bu aksaklıkların giderilmesi gerekirken DYP-ANAP-CHP Grup
larının ortak önerisi olarak Komisyonumuza gelen anayasa değişikliği teklifi ise Demokratikleşme, 
insan hak ve hürriyetlerini güvence altına alma gibi bir amaç gütmemekte, sadece demokratik ka
tılımın çerçevesini genişleten ve parti ve milletvekili çıkarlarını ön plana getiren dar anlamda bir 
değişiklik teklifi olmuştur. 

Anayasa değişikliği üzerinde geçen yasama yılında partiler arası komisyonda uzun ve yararlı 
görüşmeler yapılmış, 24 üncü madde dışında ele alınan maddeler üzerinde uzlaşma sağlanmış, 
SHP'nin 24 üncü maddedeki değişikliğe itiraz etmesi sonucu paket Yüce Meclis'e, sevk edileme
miştir. Partiler arası komisyon önceden alınan karar gereğince değişiklik önerisini bir paket halin
de ve bir bütün olarak ele alıp sonuçlandırmak ve Meclis'e sevk etmekle görevlidir. Ancak 24 ün
cü madde üzerinde anlaşma sağlanamayınca bu kerre DYP, ANAP ve SHP bu konuda alınan kara
ra uymayarak 14, 15 ve 24 üncü maddeleri bir tarafa bırakmak suretiyle görüşülmekte olan teklifi 
Meclis'e sevk etmişlerdir. Teklif sahibi partiler vaadlerinde durmayınca Refah Partisinin de diğer 
maddeler üzerinde mutabakatı söz konusu olmayacaktır. 24 üncü madde değişikliğini içermeyen 
hiçbir Anayasa değişikliği paketi Refah Partisinden destek görmeyecektir. 

Komisyonda ele alınan Anayasa teklifi, genel olarak partilerin üzerinde uzlaştıkları maddele
ri ihtiva etmektedir. Ve bu uzlaşmanın ne derece zorlukla sağlandığı bilinmektedir. Komisyon ise 
bir çok maddeyi yeni baştan düzenlemiştir. Bu düzenleme birçok itirazı beraberinde getirecek, tar
tışmalar yeniden başlayacak, bir bakıma yeniden başa dönülecektir. 

TBMM'nin bugünkü yapısı itibariyle yapılacak değişiklik en azından grubu bulunan 4 siyasî 
partinin üzerinde uzlaşabileceği metinler olmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla teklif ve alt komis
yon metnini bu açıdan değerlendirmek gerekir. 

Örneğin Anayasada Başlangıç kısmına gerek olup olmadığı veya bu kısımda ne şekilde bir de
ğişiklik yapılması gerektiği yolunda her siyasî partinin ayrı bir görüşü olacaktır. Ancak bu gün için 
üzerinde uzlaşılan konu sadece 12 Eylül'e meşruiyet tanıyan bir ve ikinci paragrafların metinden 
çıkarılması olmuştur. Diğer maddelerde yapılan değişiklikleri de bu bağlamda değerlendirmek du
rumu vardır. 
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' Anayasanın 33 üncü maddesinin değiştirilmesine dair teklifi komisyon derneklerin, millî gü
venlik ve kamu düzeni gerekçesi ile de idarî makamlar tarafından faaliyetten men edilebileceğine 
dair bir ilave yapmıştır. Gerekçe olarak da Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 11 inci maddesi 
gösterilmektedir. Bu maddedeki değişikliğin bir amacı da idarenin dernekler üzerindeki vesayeti
nin ve müdahalesinin asgariye indirilmesi, faaliyetten men ve kapatma hallerinde yargı denetimi
nin ön plana çıkarılmasını temindir. Komisyonun düzenlemesi ile şu andaki durum muhafaza edil
mektedir. 

33 üncü maddenin 7 nci fıkrasında yine komisyon tarafından yapılan ve Silahlı Kuvvetler ile 
kolluk kuvvetleri mensuplarına ilaveten görevlerinin gerektirdiği ölçüde devlet memurlarının da 
dernek kurma haklarına sınırlama getirileceğine dair düzenleme yersizdir. 

5 inci maddede komisyon tarafından 7 nci ve 8 inci fıkra olarak eklenen kurallar gereksizdir. 
Aynı maddenin 6 nci fıkrasındaki "Sendika ve süt kuruluşlarının tüzükleri, denetim ve işleyişleri 
demokratik esaslara aykırı olamaz." şeklindeki hüküm bu konuda yeterlidir. 7 ve 8 inci fıkralarda
ki düzenlemenin kanunla yapılması daha isabetli olur. 

Değişiklik teklifinin 2 nci fıkrası komisyonda metinden çıkarılmış, yerine çok uzun ve tefer
ruatlı bir şekilde 9 uncu fıkra ilave edilmiştir. Teklifin 2 nci fıkrası memurların sendikal haklarının 
kanunla düzenleneceğini söylemekle iktifa etmiş, Komisyon ise 9 uncu fıkrayı eklemek suretiyle 
memur sendikalarını doğmadan öldürmüştür. 

Komisyon teklifin 53 üncü maddesi ile yapılmak istenen değişikliği tümden reddetmiş, "işçi
ler" sözünün yerine "çalışanlar" ibaresinin konulması suretiyel tüm çalışanlara toplu sözleşme yap
ma imkânı getiren değişiklik önerisi metinden çıkarılmıştır. Bu haliyle memurların grevli, toplu 
sözleşmeli sendikal haklan tarihe karışmış olacaktır. 

54 üncü maddede komisyon yine aynı düşünceyle hareket etmiş, grev hakkı sadece işçilere in
hisar ettirilmiş, böylece teklif metninden önemli şekilde ayrılarak bu konudaki bütün beklentileri 
sona erdirmiştir. 

67 nci maddede yurt dışındaki işçilerin oy vermeleri ile ilgili düzenlemenin emredici olması, 
2 nci fıkranın sonundaki "yapılabilir" sözcüğünün "yapılır" olarak yeniden düzenlenmesi gerek
mektedir. 

Maddeye eklenen son fıkra ise seçim sisteminde beklenen adaleti sağlayacak nitelikte değil
dir. "Yönetimde istikrar" ilkesinin ne anlama geldiği, uygulamada nasıl sağlanacağı bilinmemek
tedir. Bu düzenleme dahi seçim sisteminde yapılacak hileleri ve haksızlıkları önleyecek nitelikte 
olmayacaktır. 

88 inci maddede siyasî partilerin "eylemleri"nin Cumhuriyet ilkelerine ayrı olamayacağı yo
lundaki düzenleme fevkalede yanlış ve mahzurludur. Mevcut anayasada dahi bulunmayan siyasî 
partilerin "eylemlerinin" sınırlandırılması, uygulamada yanlışlıklara ve baskılara yolaçabilecek ni
teliktedir. Kaldı ki Siyasî Partilerin "eyleminden" bahsetmek mümkün değildir. Eylem ancak par
tililerin, parti yönetimindeki kişilerin tavırlarıdır ki, bu kişilerin fıkrada bahsedilen ilkelere aykırı 
eylemlerinin de müeyyidesi hem Anayasada hem de Siyasî Partiler Kanunu ve Ceza Kanunlarında 
yer almıştır. Fıkra bu haliyle 82 Anayasasındaki düzenlemeden daha da kısıtlayıcı ve sınırlayıcıdır. 

68 inci maddenin Siyasî Partilerin gelirleri ile ilgili düzenlemesi yanlış ve sakıncalıdır. Ana
yasa hükmü ile siyasî partilere yeterli düzeyde yardım yapılacağı öngörülse dahi bu uygulamada 
gerçekleşemeyecektir. Halbuki yeterli düzeyi tespit etmekte fevkalade zordur. Bunun dışında parti 
gelirlerini sadece üyelerin aidatı ile sınırlandırmak ve her türlü bağış ve yardımı engellemek isabet
li değildir. 
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69 uncu madde komisyonda tekliften tamamen değişik bir şekilde düzenlenmiştir. Bu haliyle 
kabulü mümkün olmayan bu madde üzerinde yeni baştan çalışma yapmak gerekecektir. Komisyon 
metninin yasalaşması siyasî partilerin 1982 Anayasasından daha da zor şartlarda yaşamlarım sür
dürmelerine neden olacaktır. 

Anayasanın 79 uncu madesindeki 450 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılmaktadır. Bu artı
rımın makul ve makbul bir gerekçesi yoktur. Milletvekili sayısının 450 olarak muhafazası bu ko
nudaki en olumlu yaklaşım olacaktır. 76 ncı maddede yapılan değişiklikle seçilme yaşının taspiti 
kanuna bırakılmakta, ancak 25 yaş taban olarak öngörülmektedir. Seçilmeye engel suçlar arasında 
sayılan "hileye dayalı vergi kaçırma" suçunun niteliği bilinmemektedir. Hangi suçların yüz kızar
tıcı olduğunun kanun yoluyla tespit edileceğine dair alt komisyon düzenlemesi de yanlıştır. Bu ko
nuyu kanunla tespit imkânsızdır. 

84 üncü madde komisyonda esaslı değişikliğe uğramıştır. Milletvekilinin istifasının kabulünün 
Genel Kurul kararına bağlanması yanlıştır, istifanın Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla yürür
lüğe girmesi daha isabetli olacaktır. Kesin hüküm giyme ve kısıtlanma hallerinde üyeliğin düşme
sini mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesiyle gerçekleşeceğina dair kural sakıncalıdır. 
Özellikle mahkumiyet kararının 76 ncı maddede sayılan suçlardan veya cezalardan olup, olmadı
ğının öncelikle bir merci veya kurul (TBMM Başkam, Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu vb.) 
tarafından incelenmesi, mahkeme kararının bu niteliği taşıdığının tespiti halined Genel Kürul'un 
bilgisine sunulması uygun olacaktır. Komisyon metnine göre üyeliğin düşmesi konusunda Mec-
lis'in hiçbir etkinliği veya işlevi olmamakta, suçun veya cezanın nitelik veya miktarının tartışma 
konusu olabileceği bir mahkeme kannının Genel Kürul'un bilgisine sunulması ile üyeliğin düşme
si kabul edilmekte, bu aşamada ilgili üyenin veya diğer üye ve partilerin itiraz ve şikâyeti dinlene
memektedir. 

84 üncü maddenin 3 üncü fıkrasındaki "ısrar eden" ibaresi uygulamada tartışmalara yol açabi
lecektir. Israrın ölçüsünü tespit ihtilaflara yol açabilecektir. Ayrıca bu konuda gizli oylamaya baş
vurulmasının nedenini de anlamak mümkün değildir. 

84 üncü maddenin son fıkrasının yürürlükten kaldırılması, milletin tercihi ve iradesi ile seçil
miş bir milletvekilinin görevine mahkeme kararı ile son verilmemesinin doğru ve isabetli yol ola
caktır. 

Anayasanın geçici 15 inci maddesinin tamamını Anayasa metninden çıkarılarak yürürlükten 
kaldırılması gerekirken son fıkrasının yürürlükten kaldırılması ile ilave fıkralar eklenmesi, bu mad
dede yapılması düşünülen değişikliğin amacına uygun değildir. 

Komisyon tarafından düzenlenen metin ve hazırlanan rapor üzerinde Genel Kurulda yapılacak 
görüşmeler sırasında açıklayacağımız görüş ve düşüncelerimiz mahfuz kalmak üzere muhalefet 
şerhimiz yukarıda arz olunmuştur. . , . 

Saygılarımızla. 

Ali Oğuz Lütfü Esengün 
istanbul Erzurum 

Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Komisyonumuz "Partiler Arası Komisyon" dan gelen metinleri görüşerek kabul ettiği bu 
Anayasa değişikliği paketine benimde oy vererek katıldığım şekilde, teklifin referanduma gitmesi 
halinde nasıl oylanacağını gösteren bir madde ilave etmiştir. Böylece teklifin eksik yönlerinin gi
derilebileceği, yetkisinin komisyonda olduğu, kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde, teklif alt komisyonda ve komisyonumuzda görüşülürken, 24 üncü maddenin son 
fıkrasında yer alan ve 1991 tarihinde Anavatan Partisi iktidarmca kaldırılan T.C.K. nın eski 163 ün
cü maddesini ihtiva eden, son fıkrasının madde metninden çıkartılması yolundaki teklifimiz, alt ko
misyon tarafından yeterli imza ile komisyona gelmediği gerekçesiyle ele alınmamış, Anayasa Ko
misyonu tarafından da reddedilmiştir. 

Demokrasiyi geliştirme amacını taşıyan bu değişiklik paketinde, 24 üncü maddenin son fık
rası aynen muhafaza edildiği takdirde, bu değişiklikler amacına ulaşmamış olur kanaatindeyim. 
İnançların baskı altında tutulduğu bir ülkenin gelişmesi söz konusu olamaz. Kişi hak ve özgürlük
lerinden, din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24 üncü maddenin son fıkrasındaki sınırlama ve ya
sakların gelişmiş bir demokraside görülmemesi gerekir. 

Devletimizin laik düzeni Anayasamızın çeşitli maddelerinde garanti altına alınmıştır. Gereki
yorsa teklifimizde olduğu gibi, 24 üncü maddenin birinci cümlesi başlangıç kısmının 5 inci paragra
fı sonuna ilave edilmek suretiyle bu konudaki yersiz endişe ve korkularda izale edilebilirdi. 

Aksi yöndeki komisyon kararına bu sebeplerle katılmıyorum. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
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KARŞI OY YAZIM 
Ülkemizde çağdaş bir demokrasinin tüm kurumlan ve anlayışıyla oluşabilmesinin önündeki 

engellerin başında kuşkusuz 1982 Anayasası gelmektedir. 
Bu nedenle, bu Anayasanın tümüyle değişmesi konusunda kamuoyunda ve çeşitli toplum kat

manlarında çok yaygın bir görüş birliği vardır. 
Siyasî partilerimizde de, bu Anayasanın değiştirilmesi konusunda ortak bir anlayış görülmek

tedir. 
Buna karşı, Anayasa değişikliği konusundaki siyasî partilerce yürütülen çalışmalar uzun süre 

sonuçsuz kalmış ve bugüne kadar Anayasa'da köklü değişiklikler gerçekleştirilememiştir. 
Nihayet, 3 partinin mutabakatı ile Anayasanın belli maddelerinde köklü değişiklikler yapıl

ması konusunda önemli bir adım atılmıştır. > -
Kuşkusuz, bu mutabakat metni her partinin kendi görüşlerini tümüyle içermemektedir. 
Demokratik yöntemle Anayasa yapma konusunda esas olan uzlaşmadır. 
Uzlaşma metni olarak ortaya çıkmayan Anayasalar kalıcı olmadığı gibi, belli toplum katman

larının tepkilerine de muhatap olmaktadır. 
Bu aşamada, bu Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi 3 parti arasında varılan mutabakata sa

dık kalmakla mümkün olacaktır. Bu nedenle, komisyon çalışmalarında CHP üyeleri olarak 3 par
tinin üzerinde uzlaştığı metne sadık kalmak konusunda özen gösterilmiştir. 

Oysa ki komisyon, bu mutabakata uymamış ve teklif metninde önemli sayılacak değişiklikler 
yapmıştır. 

Bu anlayışla, karşı görüşlerim, komisyon tarafından yapılan değişikliklerle sınırlı tutulmuştur. 
1. Teklifin 2 nci maddesiyle Anayasanın 33 ncü maddesinde yapılmak istenen değişiklik 

metnine derneklerin faaliyetten alıkonma nedenleri arasına "millî güvenliğin ve kamu düzeninin 
korunması" ibareleri eklenmiştir. "Millî güvenlik ve kamu düzeni" sübjektif değerlendirmelere ve 
bu nedenle keyfi uygulamalara kapı aralayacak soyut kavramlardır. Bu açıdan son derece 
sakıncalıdır. Ayrıca, yargıyı böyle soyut kavramlara dayalı uygulamalar alanında karar verme zo-

• runluluğuyla karşı karşıya bırakmanın birçok açıdan sakıncalı bulunduğuna inanmaktayım. Bu ne
denle, "millî güvenlik ve kamu düzeni" ibarelerinin madde-metnine konulmasına karşıyım. 

2. Yine sendikaların da dernekler gibi "millî güvenlik ve kamu düzeni" nedenleriyle faaliyet
ten alıkonulabilmelerine aynı gerekçelerle karşıyım. 

Anayasa Komisyonuna sevk edilen teklif metninde tüm çalışanlara toplu sözleşmeli ve grev
li sendikal hak tanınması öngörülmüş olmasına karşın komisyon metinde değişiklik yaparak yal
nızca işçilere toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak tanınmasını sağlayan bir düzenleme yapmış
tır. Komisyonda yapılan bu değişikliğe karşıyım. 

Komisyon böyle bir değişiklikle Anayasa metnine yeni bir yasak hükmü koymuştur. 
Oysa ki, Anayasa değişikliği çabalarının asıl amacı, bir yasaklar manzumesi olan 1982 Ana

yasasında yasaldan asgari düzeye indirmek ve temel hak ve özgürlüklere konan ölçüsüz kısıtlama
ları kaldırmaktır. 

Komisyon, bu yasak hükmünü koyarak bu amaca ters düşmüştür. 
Böylesine bir konuda çok önemli bir değişiklik yaparak yasak hükmü getirmesi özünde ko

misyonun yetkisi dışında olan bir tasarruftur. 
Bu nedenle de, Anayasada gösterilen Anayasa değişikliğine ilişkin kurallara aykırıdır. 
Tüm çalışanlar için "toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak' tüm kamuoyunun ve tüm çalı

şanların yoğun beklentileri ve özlemleri haline gelmiştir. 
İktidar ortaklan bu beklentileri dikkate alarak Anayasa değişikliğini de beklemeden, memur 

ve diğer kamu görevlilerine "toplu sözleşmeli ve grevli" sendikal hak sağlayacak tasarıyı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunmuştur. 
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Daha sonra, bu Anayasa değişiklik teklifinde memur ve diğer kamu görevlilerine de "toplu 
sözleşmeli ve grevli" sendikal hak tanıyan düzenleme 3 partinin mutabakatı ile gerçekleşmiştir. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden "toplu sözleşmeli ve grevli" sendikal hakkın esir
genmesi toplumsal gerilime ve huzursuzluğa neden olacaktır. 

Koşullar ve gereksinimler bugünkü hukukî çerçeveyi çoktan aşmıştır. 
Memurlara ve diğer kamu görevlilerine "toplu sözleşmeli ve grevli" hak tanınmasıyla bazı sa

kıncalar doğacaksa, bu sakıncalar yasal önlemlerle her zaman giderilebilir. 
Bu nedenlerle, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hangilerine ve hangi koşullarda "top

lu sözleşmeli ve grevli" sendikal hak tanınacağı hususu yasal düzenlemelere bırakılmalıydı. 
Bu nedenlerle, komisyonda yapılan bu çok önemli değişikliğe ve diğer maddelerinde de bu 

doğrultuda yapılan diğer değişikliklere karşıyım. 
Komisyon, işçi sendikalarına hak grevi tamnması konusundaki önerimizi de ret etmiştir. Hak 

grevi toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasının çok önemli bir güvencesidir. İşçilerimizin bun
dan yoksun kalmaları toplu sözleşme düzenimiz açısından önemli bir noksanlıktır. 

O nedenle, komisyonun bu kararma da karşıyım. 
3. Teklifin 6 ncı maddesiyle Anayasanın 67 nci maddesinde yapılması amaçlanan değişik

likle "yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanunla özel 
düzenleme yapılabileceği öngörülmektedir." 

Böylece yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmaları konusu bir hak olarak saptanmak-
dışında takdire bırakılmıştır. 

Bu nedenle, madde metninde "kanunla özel düzenlemeler yapılabilir" ibaresi yerine "kanun
la özel düzenlemeler yapılır" ibaresinin konulması gerekirdi. 

Yurt dışındaki vatandaşlara oy kullanmak bir hak olarak tanınıyorsa, bu hakkın tanınmasını 
kanunla düzenlemek zorunluluğu da vardır. 

Bu nedenle, mevcut bu düzenlemeye karşıyım. 
Anayasanın aynı maddesine 6 ncı fıkra olarak; "seçim kanunları temsilde adalet ve yönetim

de istikrar ilkelerini bağdaştıracak bir biçimde düzenlenir" hükmü eklenmiştir. 
Demokratik bir seçim sistemi, öncelikle temsilde adaleti sağlayacak biçimde gerçekleştiril

melidir. Demokratik bir seçim sisteminin amacı adaletli bir temsili gerçekleştirmektir. Seçmen ira
desi ancak adaletli bir temsil sistemini öngören bir seçim sistemiyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sine yansıyacaktır. 

Demokratik sistemlerde, istikrar unsuru temsilde adaleti sağlama ilkesinden sonra gelmesi 
gereken bir unsurdur. 

Bu nedenle 67 nci maddeye eklenen bu fıkranın; 
"Seçim kanunları temsilde adaleti sağlayacak biçimde düzenlenir. 
Bu düzenlemede istikrar unsuru da gözönünde tutulur." 
şeklinde düzenlenmesi çok daha uygun olacaktır. 
Korkarım ki, istikrar unsurunu adaletli temsille bağdaştırma çabası çoğu zaman adaletli tem

sil esasını ihmale neden olacak düzenlemeleri getirebilecektir. 
Kendisini güçlü hisseden iktidar çoğunluklarının çıkarları adalet ilkesinin gerçekleşmesinden 

çok ağırlıklı olarak istikrar unsurunun gerçekleşmesi ve bu unsurun ağırlıklı olması yönünden dü
zenlemeler getirilmesine neden olabilecektir. 

Anayasa Mahkemesi iki unsurun bağdaşmasına ilişkin Ölçütleri objektif esaslara dayandır
makta güçlüklerle karşılaşacaktır. 

Bu nedenle, komisyonun bu düzenleme şekline karşıyım. 
4. Komisyon raporunun 7 nci maddesi ile Anayasanın 68 nci maddesinde yapılması amaçla

nan değişiklikte kamu görevlilerinin siyasî partilere üye olmaları yasaklanmaktadır. 
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Oysa ki, teklifte üniversite öğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları öngörülmekte idi. 
Siyasî partilere girme ve siyaset yapmak hakkı bir temel haktır. Bu hakkın düzenlenmesi ka

nuna bırakılmalı idi. 
Kamu görevlilerine bu hakkın tanınmaması bir yana üniversite öğretim elemanları için ge

tirilen hak da komisyonca kaldırılmıştır. 
Üniversite öğretim üyelerine bu hak daha önce tanınmış ve uygulamada hiç bir sakınca gö

rülmemiştir. / . 
Üniversite öğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları siyasal yaşamımıza, siyasal ge

lişmemize güç katacak ve zenginlik getirecektir. 
5.. Raporun 9 ncu maddesi ile Anayasanın 75 nci maddesinde yapılan değişiklikle milletve

killerinin 100 adedinin ülke çapındaki seçim çevresinden seçileceği öngörülmektedir. 
Böyle bir ayırım pratikte milletvekilleri arasında farklı konumlar yaratmaya imkân sağlayabi

lecek bir ayırımdır. Parlamento içerisinde böyle bir farklılaşma önemli sakıncalar getirebilecektir. 
Ayrıca, bu milletvekillerinin seçmenlerle ilişkileri açısından önemli sorunlar doğuracaktır. 
Benzer düzenlemelerin kanuna bırakılması daha uygun olurdu. 
O nedenle, bu hükme karşıyım. 
6. Raporun 10 ncu maddesiyle Anayasanın 76 ncı maddesinde yapılan değişiklikte hâkim ve 

savcılarla, silahlı kuvvetler mensuplarından aday olup seçime katılanların mesleklerine geri döne
meyecekleri öngörülmektedir. 

Bu hüküm, hâkim ve savcılar ile silahlı kuvvetler mensuplarının aday olma hakkını pratikte 
ortadan kaldırabilecek çok önemli bir engel getirmektedir. 

Böyle bir engelleme için öne sürülen düşünceler tutarlı ve gerçekçi değildir. 
Her mesleğin konulan kurallar çerçevesinde yürütülmesi kendi iç denetimleri ile sağlanmak

tadır. ' >. 
Bu denetim her iki meslek grubunda da en etkili biçimde yapılmaktadır. O nedenle, bu konu

daki kuşkular yersizdir. 
Bu meslek mensuplarının seçilme hakkına böyle bir engelin konmasını demokratik ilke ve 

amaçlara aykırı buluyorum. 
Bu nedenle bu düzenlemeye karşıyım. v 

7. Raporun 18 inci maddesiyle Anayasanın 135 inci maddesinde yapılmak istenen değişik
likte; meslek kuruluşlarının faaliyetten alıkonulma nedenleri arasına "millî güvenlik ve kamu dü
zeni konuları da eklenmiştir." 

Yukarıdaki maddelerde sunduğum nedenlerle bu düzenlemeye karşıyım. 
Yine, aynı madde ile meslek kuruluşlarının amaçları dışında faaliyette bulunamayacakları 

hükmü getirilmiştir. 
Her ne kadar, gerekçede amaçları ile ilgili siyasî faaliyette bulunmalarının meslek kuruluşla

rının faaliyet alanında bulunacağı ifade ediliyorsa da, bu ifade yapılan düzenleme karşısında geçer
li görülmemektedir. 

Bu düzenleme ile meslek kuruluşlarının siyasî faaliyette bulunmaları çok önemli ölçüde da
raltılmaktadır. 

Çağdaş demokrasi anlayışı demokratik katılımı olmazsa olmaz koşul olarak görmektedir. 
Demokratik katılımı sınırlandıran böyle bir düzenlemeye karşıyım. 

M.SeyfiOkîay 
Ankara Milletvekili 
Anayasa Komisyonu 

Başkanvekili • 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ NEVZAT 
ERCAN, BURSA MİLLErVEKİLİ TURHAN TAYAN, SAMSUN MİLLETVEKİLİ İHSAN SA
RAÇLAR, ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GÜMÜŞHANE MİLLETVE
KİLİ M. OLTAN SUNGURLU, DENİZLİ MİLLETVEKİLİ HASAN KORKMAZCAN, TRAB 
ZON MİLLETVEKİLİ EYÜP AŞIK, SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKANI 
ANKARA MİLLETVEKİLİ SEYFİ OKTAY, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERCAN KARAKAŞ, 

BATMAN MİLLETVEKİLİ ADNAN EKMEN VE 292 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının BAŞLAN
GIÇ metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞLANGIÇ 
Bu Anayasa; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün 

belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; 

Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak; Türkiye Cumhuriyetinin 
ilelebet varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yö
nünde;. 

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve 
bunu millet adına kullanmaya yetkili kılman hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hür
riyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli 
Devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği ol
duğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; 

Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiy
le bölünmezliği esasının Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve in
kılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal 
din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştınlmayacağı; 

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet ge-
reklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme -
ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî var
lığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak ol
duğu, birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve 
"yurtta sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; y 

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak 
sadakatle yorumlayıp uygulanmak üzere, 

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgi
sine emanet ve tevdi olunur. 

MADDE 2. - 7.11.İ982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 33 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

XI. Toplantı hak ve özgürlükler 
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A. Dernek kurma özgürlüğü 
Madde 33..- Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Dernek kurabilmek için yasanın gösterdiği bilgi ve belgelerin, yasada belirtilen yetkili mercie 
verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin yasaya aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, derne
ğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvurur. 

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma öz
gürlüğünün kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller yasada gösterilir. 

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla geçici bir süre için faaliyetten alıko-
nabilir veya temelli kapatılabilir. Ancak, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemek ve suçlu
ları yakalamak bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, yetkili mercice uygulanan fa
aliyetten alıkoyma karan derhal yetkili hâkime bildirilir ve mahkemece yedi gün içinde hükme 
bağlanır. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarının demek kurma hak
larına sınirlamalar getirilmesine engel değildir. 

Bu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki kuruluşlara da uygulanır. 
MADDE 3. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştrilmiştir. 
C. Sendika hakkı 
Madde 51. - (Madde 51 ve 52 yerine) Çalışanlar ye işverenler, iktisadî ve sosyal hak ve men

faatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar 
kurma hakkına sahiptirler.-

Memurlar ve diğer kamu görevlileri yönünden bu hakların kapsam ve istisnaları kanunla dü
zenlenir. • 

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. 
Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 
Çalışanlar ve işverenler aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamazlar. 
Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak veya olmamak şartına bağla

namaz. 
Yasa, sendika haklarının kullanılmasında millî savunma ve kamu düzeni amaçlarının zorunlu 

kıldığı ölçüde sınırlar koyabilir. 
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, demokratik esaslara aykırı ola

maz. Sendikalar üzerindeki Devlet gözetimi, sendikaların kuruluş ve faaliyetlerinin yasalara uy
gunluğunu sağlamak amacıyla ve sendika bağımsızlığı ilkesini zedelemeyecek bir biçimde yasa ile 
düzenlenir. * 

Sendika ve üst kuruluşların, faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılması, ancak yasanın 
açıkça öngördüğü hallerde hâkim karan ile mümkündür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



- 5 4 - • 

(Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüş
hane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletve
kili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul 

Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 4. - 7.11.1982 tarihli 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 52 inci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. - 7.11.1982 tarihli 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt 

Madde 53. - Çalışanlar ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve ça
lışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. 

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı, istisna ve kapsamları kanunla düzenlenir. 

MADDE 6. — 7.11.1982 tarihli 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 54 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B. Grev hakkı ve lokavt 

Madde 54. — Çalışanlar, işverenler ile olan ilişkilerinde iktisadî ve sosyal durumlarını koru-
mak ve geliştirmek amacıyla grev hakkına sahiptirler. İşveren lokavta başvurabilir. 

Grev hakkının kullanılmasının usul ve şartları ile bu hakka millî savunma, kamu düzeni ve ge
nel sağlık bakımından getirilecek zorunlu sınırlamalar kapsam ve istisnalar ile işverenlerin lokav
ta başvurmasının usul ve şartları yasayla düzenlenir. 

MADDE 7, - 7.11.1982 tarihli 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları 

Madde 67. - Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağım
sız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına 
sahiptir. 

Seçimlerde halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esas
larına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak yurtdışında bulunan vatandaşların oy 
hakkından yararlanabilmeleri amacıyla kanunla özel düzenleme yapılabilir. 

Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip
tir. 

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. 

Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, askerî öğrenciler, ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuk
lular ve hükümlüler oy kullanamazlar. 

Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak bir biçimde dü
zenlenir. • 

MADDE8. -7.11.1982 tarihli 2709 nuniaralıTürkiye Cumhuriyeti Anayasasının68inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma 

Madde 68. - Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çık
ma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak şarttır. 

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ilkeleri ve kanun hükümleri içeri
sinde faaliyetlerini sürdürürler. 

Siyasî partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, in
san haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf, 
zümre veya herhangi bir tür diktartörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. 

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, ka
mu kurum ve kuruluşların memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi nite
liği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğ
rencileri siyasî partilere üye olamazlar. 

Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar 
ile siyasî partilerin hangi organlarında ve nasıl görev alabilecekleri kanunla düzenlenir. 

Siyasî partilere Devlet yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Bu yardım kanunla düzen
lenir. 

MADDE 9. - 7.11.1982 tarihli 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Siyasî partilerin uyacakları esaslar 

Madde 69. - Siyasî partiler faaliyetlerini demokrasi ilke ve usullerine, tüzük ve programları
na uygun olarak yürütürler. 

Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları demokrasi ilkelerine aykırı olamaz. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının 
hukuki durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve önce
likle denetler, çalışmalarını da izler. 

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Ana
yasa Mahkemesince karara bağlanır. 

Bir siyasî partinin kapatılmasına karar ve eylemleri ile neden olan merkez organlarının üyele
ri bir yasama dönemi süresince yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. 

Siyasî partilerin malî denetimi Sayıştay Başkanlığının katkısıyla Anayasa Mahkemesince ya
pılır. 

Siyasî partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı ülkelerdeki siyasî 
partilerden sendikalardan, meslek kuruluşlarından, derneklerden, vakıflardan ve benzeri kuruluş
lardan maddî yardım alamazlar. 
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Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenme ve kapatılmaları ile siyasî partilerin ve 
adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir. 

MADDE 10. - 7.11.1982 tarihli 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

A) Kuruluşu 

Madde 75,. - Türkiye Büyük Millet Meclisi milletçe genel oyla seçilen altıyüz milletvekilin
den oluşur. 

MADDE 11. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Milletvekili Seçilme Yeterliliği 

Madde 76. - Yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü oldukları askerlik hizmetini yapmamış 
olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar dışında bir yıl veya daha fazla hapis cezasına 
veya ağır hapse hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, 
ticarî amaçlı kaçakçılık ve devlet sırlarını açığa vurma, hileye dayalı vergi kaçırma, resmî ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. 

Silahlı kuvvetler mensupları ile işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri görevlerinden 
çekilmedikçe aday olamazlar. Seçilemeyenlerin kamu görevine dönme hakları saklıdır. 

MADDE 12. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağ
lı kuruluşlarda, Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak 
katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğ
rudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, .temsilcilik ve hakemlik yapamazlar." 

MADDE 13. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üyeliğin Düşmesi 
Madde 84. -İstifa eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan 

dolayı hüküm giyen, kısıtlanan milletvekilinin üyeliği, Meclis Başkanlık Divanınca bu hususun 
Genel Kurulun bilgisine, sunulduğu tarihte düşer. 

Meclis çalışmalarına özürsüz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan ve
ya üyelikle bağdaşmayan bir hizmet kabul eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesine üye tam sa
yısının salt çoğunluğu ile karar verilir. 
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Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının Teklifi) 

Anayasa Mahkemesinin kararında partinin kapatılmasına eylem ve sözleri ile sebebiyet verdi
ği belirtilen milletvekilinin üyeliği seçildiği dönem için, kapatma, kararının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tebliğ edildiği tarihte sona erer. 

MADDE 14. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 85 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İptal istemi 

Madde 85. -Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe ka
rar verilmesi veya üyeliğin düştüğü hususunun Genel Kurula sunulması hallerinde, karar veya Ge
nel Kurula sunma tarihinden başlayarak bir hafta içinde ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinden herhangi biri bu karar veya işlemin Anayasa veya içtüzük hükümlerine aykırılığı 
iddiasıyla iptali içini Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş 
gün içinde karara bağlar. 

MADDE 15. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödenek, Yolluk ve Sosyal Haklar 

Madde 86. - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları ile yasama organı 
üyelerinin ve dışardan atanan bakanların emeklilikleri, tazminatları ve sosyal hakları hizmetin özel
liği dikkate alınarak özel bir kanunla düzenlenir. 

MADDE 16. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplanma ve Tatil 

Madde 93. - Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden topla
nır. . 

MADDE 17. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 

.1. Genel İlkeler -

Madde 128. - Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli gö
revler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri kanunla düzenlenir. 

MADDE 18. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Doğru Yol -Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüş
hane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletve
kili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul 

Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının Teklifi) 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
Madde 135. - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mes

leğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriy
le ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğünü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ah
lâkını korumak maksadıyla kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösteri
len usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalı
şanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunda gösterildiği şekilde Devletin idarî ve 
malî denetimine tabidir. 

Türk Devletinin varlık ye bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplu
mun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faali
yetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî 
amiri bu organları geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı; üç gün içinde mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzak
laştırma kararının yerinde olup olmadığına en geç on gün içinde karar verir. 

MADDE 19. - 7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu 
maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Siyasî partilerin kapatılması davalarında ise, Parti Genel Başkanının sözlü savunması alınır." 
MADDE 20. —7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 171 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi 
Madde 171, - Devlet, millî ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırıl

masını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri 
alır. 

MADDE 21.-7.11.1982 tarihli, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 15 
inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 22. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının BAŞ
LANGIÇ metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

BAŞLANGIÇ 

Bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Ata
türk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; 

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin 
ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yö
nünde; " • 

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve 
bunu Millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hür
riyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

ı Kuvvetler ayırımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, bel
li Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve 
işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; 

Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülke
siyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve 
inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği ola
rak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; 

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet ge-
reklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme 
ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli var
lığa karşı hak ye ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının.her türlü tecellisinde ortak ol
duğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla 
ve "yurtta sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu 

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak 
sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, 

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgi
sine emanet ve tevdi olunur. 

MADDE 2. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 33 üncü 
maddesinin dört ve beşinci fıkraları kaldırılmış; altı, yedi ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 
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Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıko-
nulabilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önleme
nin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunun yetkili kıldığı mer
ci, derneği faaliyetten men edebilir. Bu merciin karan, yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim, kararını yedi gün içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden 
yürürlükten kalkar. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin ge
rektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir. 

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır. 

MADDE 3. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

C. Sendika hakkı 

Madde 51.- Çalışanlar ile emeklileri ve işverenler, iktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerini ko
rumak ve geliştirmek amacıyla önceden izin almaksızın kendi sendikalarını ve bunlar da üst kuru
luşlarını kurma hakkına sahiptirler. 

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir, işini kaybetmekten dolayı çalışanla
rın sendika üyeliği son bulmaz. 

Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 

Çalışanlar ile emeklileri ve işverenler aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamazlar. 

Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak veya olmamak şartına bağla
namaz. 

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, demokratik esaslara aykırı ola
maz. 

Sendikalar üzerindeki Devletin idarî ve malî denetimi, sendikaların kuruluş ve faaliyetlerinin 
kanunlara uygunluğunu sağlamak amacıyla ve sendika bağımsızlığı ilkesini zedelemeyecek biçim
de kanunla düzenlenir. 

Sendikalar ve üst kuruluşları, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya 
faaliyetten alıkonabilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun de
vamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunun yet
kili kıldığı merci, sendikayı faaliyetten men edebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde 
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını yedi gün içinde açıklar; aksi halde, bu idari ka
rar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

128 inci maddenin ilk fıkrasında yazılı memurlar ile diğer kamu görevlilerinin ve bu görev
lerden emekli olanların kendi aralarında sendikalar ve bu sendikaların da kendi aralarında üst ku
ruluşlar kurabilmeleri kanunla düzenlenir. Kanun, bu sendikaların ve üst kuruluşlarının kurucusu 
ve üyesi olabilmek için gerekli şartları, bu sendikaların ve üst kuruluşlarının hak ve yükümleri, iç 
faaliyetleri ve mali kaynakları ile bu haktan faydalanamayacak olan memur ve diğer kamu görev
li 
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lerini belirler. Bu sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İda
reyle amaçları doğrultusunda üyeleri adına toplu görüşme yapabilirler. Bu toplu görüşme sonucun
da düzenlenen ve taraflarca imzalanan tutanakta, anlaşma ve anlaşmazlık noktalan belirtilir. Bu tu
tanak, İdare ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için hukuki bağlayıcılık taşımaz. Bu fıkrada sözko-
nusu sendikalar ve üst kuruluşları 53 ve 54 üncü maddeler hükümlerinin kapsamı dışındadır. 

MADDE 4. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 52 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 54 üncü 
maddesinin iki, üç ve yedinci fıkraları kaldırılmış; dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Grev ve lokavtın yasaklanması veya crtelenebilmesi, ancak milli güvenliğin, kamu düzeninin 
veya genel sağlığın korunması açısından zorunluluk hallerinde kanunla öngörülebilir. 

Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde birinci fıkrada sözkonusu uyuşmazlık Yüksek Hakem 
Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her aşamasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna 
başvurabilirler. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

MADDE 6. - 1. 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci 
maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm 
esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatan
daşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanunla özel düzenlemeler yapılabilir. 

Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sa
hiptir. 

2. Anayasanın aynı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile, askeri öğrenciler, ceza - infaz kurumlarında bulunan 
hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutukluların seçme 
haklarını kullanmalarında oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli 
tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve de
netimi altında yapılır. 

3. Anayasanın aynı maddesine aşağıdaki fıkra altıncı fıkra olarak eklenmiştir: 

Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde dü
zenlenir. 

MADDE 7. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma 

Madde 68.- Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ay
rılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak' gerekir. 

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
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Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde fa
aliyetlerini sürdürürler. 

Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve Mille
tiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliği
ne, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü ve
ya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik 
edemez. 

Hâkimler ve savcılar, -Sayıştay dahil- yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve ku
ruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan 
diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrenciler siyasi 
partilere üye olamazlar. 

Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlama
lar kanunla düzenlenir. 

Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Bu yardım kanunla dü
zenlenir. Siyasi partileı", kanuna ve tüzüklerine uygun olarak üyelerinden aldıkları aidat ve kurul
ma döneminde kurucularının kanuna uygun olarak yaptıkları bağışlar dışında bağış ve sair mali 
yardım alamazlar. 

MADDE 8. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar 

Madde 69.- Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi il
kelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir. 

Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. 

Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulan
ması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve gider
lerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygula
nacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken 
Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. 

Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Ana
yasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. 

Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine ay
kırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. 

Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötü
rü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin 
Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. 
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Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. 

Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan - kurucuları 
dahil - üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazete
de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üye
si, yöneticisi ve deneticisi olamazlar. 

Yabancı Devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve 
tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır. 

Siyasi partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenme ve kapatılmaları ile siyasi partilerin ve 
adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir. 

MADDE 9. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A. Kuruluşu 

Madde 75.- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur. 

Bu milletvekillerinin yüz adedi ülke çapındaki seçim çevresinden seçilir. 

MADDE 10. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B. Milletvekili seçilme yeterliliği 

Madde 76.- Kanunla belirlenen yaşı dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. Bu 
yaş yirmibeşden aşağı olamaz. 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü oldukları askerlik hizmetini yapmamış 
olanlar, kamu hizmetinden yasaklanmaya, taksirli suçlar dışında bir yıl veya daha fazla hapis ceza
sına veya ağır hapse kesin hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile basit ve nitelikli zim
met, Devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, ticari amaçlı kaçakçılık, hileye dayalı vergi kaçır
ma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma gibi yüz kızartı
cı suçlardan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. Bu fıkrada açıkça belir
lenmiş olanlar dışında hangi suçların yüz kızartıcı olduğu kanunla tespit edilir. 

Hâkimler ve savcılar, Radyo - Televizyon Üst Kurulu Üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu üye
leri, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim ve araştırma elemanları, memurlar ve işçi niteliği ta
şımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe mil
letvekili adayı olamaz ve milletvekili seçilemezler. Bunlardan hâkim ve savcılar ile Silahlı Kuv
vetler mensuplarından aday olup seçime katılanlar bu mesleklerine geri dönemezler. Bunların ve 
bunlar dışındaki diğer memur ve kamu görevlilerinin aday olup şeçilememeleri halinde kamu gö
revine dönmelerine ilişkin kural ve usuller kanunla düzenlenir. 

MADDE 11. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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Milletvekilleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin 
ye diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve or
taklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan der
neklerin, Devletten yardım kabul eden veya vergi muafiyeti bulunan dernek ve vakıfların; kamu 
kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla, sendikaların ve bunların üst kuruluşlarının, ve bu fık
rada yazılı tüzelkişilerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim görevlerinde 
bulunamazlar; bunların vekili olamazlar; bunların herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya ve
ya dolaylı olarak kabul edemezler; bunların temsilciliğini veya bunlarla ilgili olarak hakemlik ya
pamazlar. 

MADDE 12. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

5. Milletvekilliğinin düşmesi 

Madde 84. - İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin 
mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. 

82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ıs
rar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden 
raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. 

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü 
katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tes
pit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. 

Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin 
temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Res
mi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar. 

MADDE 13. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 85 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6. İptal istemi 
Madde 85.-Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 

üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, 
Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili 
veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde 
kesin karara bağlar; aksi takdirde, Meclis kararı yürürlüğe girmez. 

MADDE 14. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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7. Ödenek, yolluk ve sosyal haklar 

Madde 86.- Milletvekillerinin ödenek ve yollukları ile emeklilikleri, milletvekili olmayan ba
kanların emeklilikleri, eski milletvekillerinin ve eski bakanların emeklilikleri, milletvekilleriyle 
milletvekili olmayan bakanların görevleri sona erdikten sonraki tazminatları ve yukarıda sözü ge
çenlerin sosyal hakları, hizmetin özelliği dikkate alınarak özel bir kanunla düzenlenir. Milletvekili 
ödeneğinin aylık tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarı; yolluğu da ödenek 
miktarının yarısını aşamaz. 

Milletvekillerine ödenen ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik kuruluşları tarafın
dan bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir. 

MADDE 15. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 

MADDE 16. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci. 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, mil
letvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli 
idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel 
veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçim
leri getirebilir. 

MADDE 17. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devletin, diğer kamu tüzel kişilerinin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yetkili ve görevli oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
ler, memurlar ve iş akdiyle düzenlenmeye uygun nitelikte olmayan sair görevleri de diğer kamu gö
revlileri eliyle görülür. Bu asli ve sürekli görevler ile sair görevler, iş akdiyle çalışanlar eliyle yü
rütülemez. Devletin, kamu tüzel kişilerinin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin işçi niteliği taşıyanlar 
tarafından görülebilecek iş ve görevlerinde memurlar ve diğer kamu görevlileri çalıştırılamaz. 

MADDE 18 - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci 
maddesinin üç, dört, beş, altı, yedi ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçlan dışında faaliyette bulunamazlar. 

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşlan organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday göste
remezler. 

Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir. 

Amaçlan dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, ka
nunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son ve
rilir ve yerlerine yenileri seçtirilir. 
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Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin 
yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunun yetkili kıldığı merci 
meslek kuruluşlarını faaliyetten men edebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını yedi gün içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar ken
diliğinden yürürlükten kalkar. 

MADDE 19. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu 
maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

Ancak, siyasi partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya ta
yin edeceği bir vekilin savunmasını dinler. 

MADDE 20. -7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 171 inci 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2 1 . - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 
inci maddesinin son fıkrası kaldırılmış ve bu geçici maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Basit ve nitelikli zimmet, Devlet alım ve satımlarında, menfaat sağlama, irtikap, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, ticari amaçlı kaçakçılık, hi
leye dayalı vergi kaçırma, resmi ihale veya alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarım açığa 
vurma veya diğer yüz kızartıcı suçlar, yukarıdaki fıkralar hükümlerinin kapsamı dışındadır. 

Bu dönem içinde çıkarılan kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerden yürürlükte bulunan
ların Anayasaya aykırılığı genel hükümler uyarınca ileri sürülebilir. Bu takdirde, iptal davası açılma
sı hususunda 151 inci maddede yazılı süre, yüzseksen güne çıkarılmış olup, bu süre, bu fıkra hük
münün yürürlüğe girdiği tarihte başlar. 

MADDE 22. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki 
geçici 17 inci madde eklenmiştir: 

Geçici Madde 17.- Anayasanın 128 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihte memur veya kamu görevlisi olarak görev yapanlardan 128 inci maddenin değişik ilk fıkra
sına göre işçi statüsüne geçirilecek olanların, memur veya kamu görevlisiyken sahip oldukları ma
li ve sosyal haklar saklı kalır. -

MADDE 23. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki 
geçici 18 inci madde eklenmiştir: 

Geçici Madde 18.- Anayasanın değişik 86 ncı maddesi hükümleri, 7.11.1982 tarihli ve 2709 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yürürlüğe girmesinden önceki yasama organı üyeleri 
hakkında da uygulanır. . -

MADDE 24. - Bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, 
1 inci maddesi, 
2, 4, 11, 18 ve 20 nci maddeleri birlikte, 

3, 5, 17 ve 22 nci maddeleri birlikte, 
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6 ncı maddesi, 

7, 8 ve 19 uncu maddeleri birlikte, 
9 uncu maddesi ve 25 inci maddesinin ilk fıkrası birlikte, 

10 uncu maddesi, 

12 ve 13 üncü maddeleri birlikte, 
14 ve 23 üncü maddeleri birlikte, -
15 inci maddesi, 
16 ncı .maddesi, 
21 inci maddesi 
Ayrı ayrı oylanır. 

MADDE 25. - Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle Anayasamn 75 inci maddesinde yapı
lan değişiklik ilk milletvekili genel seçiminin başlangıcından itibaren yürürlüğe girer: 

Bu Kanunun diğer maddeleri ise, bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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