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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, - Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatında Türkiye Büyük Millet Mec

lisini temsil edecek yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1884) 
2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, (6/1499) numaralı sözlü so

rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/499) 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi.Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (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 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayı
sı: 139) 
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Sayfa 

4. - 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) 423 

^ 5. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 423 

6. - 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) ı 423 

7. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 423 

8. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) , 423 

9. - 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) ^ 423 

10. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 423 

1 1 . - 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) 423 

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İs- . 
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 
Arkadaşının 7,11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 424-481 
Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Ko- 484-492 
misyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı: 861) 496:519 
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VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 481,492 
1. - İstanbul Milletvekili İsmail Cem'in, DYP Grup Sözcüsü Turhan Ta-

yan'ın ileri sürmüş oldukları görüşten farklı bir görüşü grubuna atfetmesi nede
niyle konuşması 481:483 

2. - Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın, İstanbul Milletvekili İsmail 
Cem'in Grubuna sataşması nedeniyle konuşması , 483:484 

3. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, DYP Grup Söz- ' 
cüsü Turhan Tayan'ın Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 492:495 

I 

4. - Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın, Ankara Milletvekili M. Vehbi 
Dinçerler'in konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendi
sine atfetmesi nedeniyle konuşması 495:496 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 519 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 519 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, KİT ürünlerinin fiyatları
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in ya
zılı cevabı (7/6219) 519:520 

2. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamu kurumları ve KİT'lerde 
çalışan personel sayısına ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Devlet Bakanı Abdul
lah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/6244) 520:521 

3. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, olağanüstü Hal Bölgesindeki ko
ruculuk sistemine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı ce
vabı (7/6552) 522 

4. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, aileleri parçalanmış çocukların vi
ze sorunlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı 
(7/6685) 523:525 

5. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, şike ve doping iddialarına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6688) 525 

6. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yurt dışına çıkışıyla ilgili 
olarak kısıtlama getirilen bir şahsa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Mo
ğultay'ın yazılı cevabı (7/6707) 526:527 

7. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Ankara-Polatlı Adliye
sinde görevli bir hâkim hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6729) 527:528 

8. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Cezaevlerine ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6731) 528:529 

9. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yeralan 
"ABD'de Çekiç Güç Baskını" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/6773) 529:530 

10. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-İhsaniye-Bozüyük 
Köyünün gölet ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman 
Şahin'in yazılı cevabı (7/6786) 530:531 
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11. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, şeker ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Ak-
yol'un yazılı cevabı (7/6824) 531:532 

12.-İzmir Milletvekili Timur Demir'in, TARİŞ Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan AkyoPun yazılı ceva
bı (7/6902) 532:533 

13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, rekabet kurulu üyelerinin 
atanmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Ak
yoPun yazılı cevabı (7/7004) 533:534 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak dört oturum yaptı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
17 nci sırasında bulunan 691, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, : 
27 nci sırasında bulunan 201, 
28 inci sırasında bulunan 699, 
29 uncu sırasında bulunan 798, 
S. Sayılı Kanun Tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurul

da hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) 
görüşmelerine devam edildi. 

Yapılan gizli oylamalardan sonra; 
6 nci maddesinin kabul edildiği, 
7 nci maddesinin ise Anayasada öngörülen yeterli sayıda kabul oyu alamadığı, 
Açıklandı. 
Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, DYP Grup Söz

cüsü Nevzat Ercan'ın, Partilerine; 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü Coşkun Kırca, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, şahsına; 
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Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltiirk, Anayasa Komisyonu Sözcüsü Coşkun Kırca'nın, Par
tisine; 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Erzurum Milletvekili Lütfün Esengün'ün, Grubuna, 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş; Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın ve İstanbul 
Milletvekili Ali Oğuz'un, Partisine, 

Sataştıkları iddiasıyla, 
İstanbul Milletvekili Gürol Soylu da Başkanın tutumu hakkında, 
Birer konuşma yaptılar. 

Alınan karar gereğince, 23 Haziran 1995 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 22.51 'de 
birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Kadir Bozkurt 
Manisa Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İlhan Kaya 

İzmir 
Kâtip Üye 

® 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
23 . 6.1995 CUMA 

Tasarılar 
1. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alı

mı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
(1/866) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1995) 

2. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı (1/867) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1995) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eği
tim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/868) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.6.1995) 

4. -Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/869) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1995) 

Teklif 
1. - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1440) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1995) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul-İzmir, İstanbuj-Tekirdağ arası böl

gelerin kirlilik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1639) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21,6.1995) 

2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul alternatif havalimanı ihtiyacına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlere ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Çanakkale Devlet Hastanesinde tıbbi mal
zemelerin çöplerle birlikte bahçeye atıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1642) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1995) 

5. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Konserlerde sahneye atılan maytapların ne
den olduğu yaralanmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1643) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 21.6.1995) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay alımı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/7068) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1995) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. _ © ; _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128 inci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

Bugün, bir gazetede, Anavatan Partililerle ilgili, çok değerli bir milletvekilimizin bir beyanı 
çıkmış. Ben, Sayın Tunç Bilget'in bu beyanda bulunduğunu zannetmiyorum, fevkalade değerli bir 
arkadaşımızın Partimiz için bunları söyleyebileceğine ihtimal vermiyorum. Kendileri de buradalar; 
bu hususu açıklarlarsa, bir gerginliğe sebep olmadan, meseleyi halletmiş oluruz. Buna izin verirse
niz memnun olacağız. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Bilget bir açıklama yapacak kanaatindeyim; buyurun efendim. 

FUAT ÇAY (Hatay) - Böyle bir şey var mı Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Böyle bir şey yok efendim; ama, arkadaşımız yerinden kalktı, bir ithamdan kur

tulmak istedi; gündeme de geçmedim... 

TUNÇ BİLGET (Aydın) - Efendim, Cumhuriyet Gazetesinde, Doğru Yol Partisi Aydın Mil
letvekili Tunç Bilget'in "ANAP'ın, anayasa görüşmelerindeki tutumu siyaseten fahişeliktir" dedi-
ğiyle ilgili bir habercik yayımlandı. 

Olayı, mümkün olduğu kadar kısa olarak arz edeceğim. Önce şunu arz edeyim: Her şeyin bir 
tarihi var; bir tarihte, bir bakanımız, anamuhalefet lideri hakkında, pek hoş olmayan bir kelime kul
lanmışlardı. Belki hatırlarsınız, o zaman, bunun hakkında beyanat veren ben oldum. 

Şimdi, olay şu: Biliyorsunuz, bu "fahişe" kelimesiyle ilgili bir başka olay geçti. Bundan iki 
gün önce, bir gece oturumunda, esprili şekilde, bu "fahişe" kelimesinin, seksle ilgili, zinayla ilgili 
filan filan anlamı olduğunu, bir de bir başka anlamı olduğunu -o da, akla, mantığa sığmayan iş-
ama, o ikinci anlamını burada kullanmanın, o olayda kullanmanın mümkün olmadığını... Çünkü, 
orada üç kadın meselesi var tabiî, üç hanım... Burada, öbür türlü şöyle kullanılabilir dedim: Örne
ğin, bugün, benim Partimden bazı milletvekilleri, bir olayda, CHP'yle, ondan.sonra da ANAP'la 
birlikte oy kullandılar; ANAP'lı milletvekilleri de, bizimle ve Refah Partisiyle birlikte oy kullan
dılar. Şimdi, bu iş, siyasî yönden bir siyasî fahişeliktir denilirse -denilmese iyi olur da- ondan son
ra, kalkar "ben, orada, o anlamda kullanmadım 'akla mantığa sığmayan iş' olarak kullandım" de
nilebilir; ama, burada üç hanım olduğu için pek denilemez dedim. Olay bundan ibarettir. 
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Anamuhalefet partisine, önce, anamuhalefet partisi olduğu için, benim saygım sonsuzdur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Hakaret ediyorsunuz ve özür dilemiyorsunuz. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) - Efendim, ben anlattım; eğer özür dilersem, bir hakaret anlamı 

çıkar; yani, öyle bir şekilde kullandığımı itiraf etmiş olurum. Öyle bir şey yok ki... 

BAŞKAN - Sayın Tunç Bilget, anlaşılmıştır. 

Teşekkür ederim efendim. 

TUNÇ BİLGET (Devamla) - Çok teşekkür ederim efendim. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Herkes bir şey söylüyor; ondan sonra da "ben o manada söy
lemedim, ben bu manada söylemedim" diyor. Ayıp, hakikaten ayıp! 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek ye

dek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1884) 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine göre, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatında Türkiye Büyük Millet Mecli
sini temsil edecek grubumuzu oluşturmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen 
yedek üyelerin isimleri Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cengiz Altınkaya Tunç Bilget 
Aydın Aydın 

Edip Safder Gaydalı Halil Çulhaoğlu 
Bitlis İzmir 

Hacı Filiz Şevket Kazan 
Kırıkkale Kocaeli 

Nevzat Ercan İhsan Saraçlar 
Sakarya Samsun 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, (6/1499) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkili önergesi (4/499) 
BAŞKAN - Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 659 uncu sırasında yer alan (6/1499) esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
. ' • • ' • . Mahmut Orhon 

Yozgat 
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BAŞKAN - Sözlü soru geri verilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi
yoruz. 

Şimdi, 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 (11343) (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 Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

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

5. - 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) 

6. - 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) 

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

8. - 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) 

9. - 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 (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN - 7 1 , 82, 139, 283, 391, 201, 691,699 ve 798 sira sayılı kanun tasarı ve teklifleriy
le ilgili komisyon yetkilileri buradalar mı? Yok. 

Müzakereleri ertelenmiştir. 

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

İL- 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 - 134 ve 66 sıra sayılı kanun teklif ve tasarısıyla ilgili komisyon yetkilileri burada
lar mı? Yok. 

Müzakereleri ertelenmiştir. 
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12. - 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 Seyfî 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) (1) 

BAŞKAN - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlan
gıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine kaldığımız 
yerden başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde 7 nci maddenin gizli oylaması yapılmıştı; bugün, 8 in

ci maddeden itibaren müzakareye başlıyoruz. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B. Siyasî partilerin uyacakları esaslar 

Madde 69. - Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi il
kelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir. 

Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler. 
Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulan

ması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasî, 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 
Sayıştay'dan yardım sağlar, Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. 

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anaya
sa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. 

Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine ay
kırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. 

Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü 
temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Ana
yasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. 

Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. 

Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil 
üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerek-

(I) 861 S. Sayılı Basmayan 14.6.1995 tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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celi olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöne
ticisi ve deneticisi olamazlar. 

Yabancı Devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve 
tüzel kişilerden maddî yardım alan siyasî partiler .temelli olarak kapatılır. 

Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenme ve kapatılmaları ile siyasi partilerin ve 
adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grupları adına... 

• ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, Komis
yonun bir açıklaması olacak; madde üzerinde bir tashih söz konusudur. 

BAŞKAN — Düzeltmeler mi var Sayın Kırca? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, 7 nci mad
denin reddedilmiş olması muvacehesinde, şimdi görüştüğümüz 8 inci maddede, fıkra atıfları açı
sından bir değişiklik yapmak lazım; müsaade ederseniz arz edeyim efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, henüz bu teklif kesin şeklini almamıştır; 
bunun ikinci turu da var; şu anda böyle bir değişiklik yapmaya gerek olacağını zannetmiyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, şu anda, 7 
ı nci madde, Genel Kurul tarafından dikkate alınmamıştır. Umudumuz odur ki, ikinci görüşme sıra

sında dikkate alınır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Dikkate alınmıştır; ama!.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İktidar dikkate almamıştır. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ama, şimdiki halde, 

teknik bir düzeltme yapmak zorundayız. Eğer, 7 nci madde, ikinci görüşme sırasında kabul edilir
se, o zaman, bu yapacağımız düzeltme, tabiatıyla cari olmaz. 

O da, şudur: Eğer, 7 nci madde, nihaî olarak, bu değişiklikler metnine girmezse, o zaman, 8 
inci maddede yer alan metnin beş ve altıncı fıkralarındaki "68 inci maddenin dördüncü fıkrası" iba
resi "68 inci maddenin dört ve beşinci fıkraları" olacaktır; çünkü, mevcut Anayasa metninde bu hü
kümler, aynı hükümlere takabül etmektedir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - İkinci turda düşünülmesi lazım. , 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Maddeyi okuyalım efendim. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Komisyon dikkatimizi çekmiştir. İkinci oylamada, bu konu üze
rinde duracağız. 

Şimdi, madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Asiltürk. 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Anayasanın 69 uncu maddesi, görüşmekte olduğumuz yasa teklifinin 8 inci maddesi hakkında 
Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, sizleri selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, önce, bir tespiti yapmaktan kendimi alamıyorum: Anayasa maddeleri

nin birinci tur oylamalarında, şu ana kadar 11 tane oylama yapıldı. Bu 11 oylamadan 5 tanesi 
276'nın üzerinde oy aldı; geri kalan 6 tanesi, maalesef, en çoğu 260 oy olmak üzere, 225, 260, 149, 
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247, 206 ve 229 oy aldı. Zannediyorum, bu, bir şeyi gösteriyor; o da şudur: Anayasalar, ancak mu
tabakatla çıkarılabilir; memleketin bir kesiminin görüşlerini, düşüncelerini, inançlarını hiçe saya
rak anayasa çıkarmaya kalkılırsa, bu anayasaların çıkarılması, elbette, mukadder akıbet olarak bu 
hale gelir. ' . • 

Anayasalar ile yasalar arasındaki temel farkı, herkes, gayet tabiî, biliyor. Anayasalar temel ku
rallar olarak, onlara bağlı olarak yasalar çıkarılacağına göre "toplumun bir kesiminin düşünceleri
ni biz hiç tınmıyoruz, hiç aldırmıyoruz, onlar ne olursa olsun" diye, bir zorlamayla Anayasa çıkar
manın, işte, neticesini beraberce yaşıyoruz. 

Yapılacak olan şudur: Toplumun asıl ihtiyaçlarına cevap veren değişiklikleri yapmamız lazım. 
Toplumun temel ihtiyaçları da, ister bir kesimden, ister diğer kesimden, hangi kesimden olursa ol
sun, onlara temel insan haklarını vermektir. Halbuki, bu Anayasa değişikliğinde getirilmek istenen 
husus, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili olarak temel insan haklarını nazarı itibara almadan, koope
ratifçiliği geliştireceğiz, memurlara sendikal hak vereceğiz. Onu da veriyor muyuz; belli değil; ver
sek, herhalde, bütün memurlar bir hafta sokaklarda oturmazlardı; hiç değilse, onları tatmin edici bir 
şey vermediğimiz ortaya çıkıyor. Burada, sendikayla ilgili düzenlemeler yapılırken, Türkiye'nin 
bellıbaşlı sendikalarının başındaki sendikacılar geldiler, izlediler; o oylamalardan sonra, protesto. 
ederek, izlemeyi de bıraktılar, terk etti gittiler. Demek ki, düzenleme, sendikaları da memnun etmi
yor. İnanan insanların, temel inançlarının gereği olarak, din ve vicdan hürriyetinde birtakım yasak
layıcı düzenlemeler kalksın; o kalkmıyor. Sendikalar; onlar da tatmin olmuyor. Memurlar, onlar da 
tatmin olmuyor. Yavaş yavaş geliyoruz kooperatiflerle ilgili düzenlemeye. Herhalde, bu Meclis, 
kooperatifçileri tatmin edecek bir şey yaparak, kahramanca "biz sivil anayasa yaptık" diye, halkın 
önüne çıkar!.. 

Değerli arkadaşlarım, bununla, hakikaten bir yere gitmek mümkün değildir. Zaman geçmiş de 
değildir. Dün, birçok beyanlarda, Anayasanın 24 üncü maddesiyle ilgili olarak, laikliğin -bile bile, 
özellikle, kasıtla- din düşmanlığı şeklinde tatbikini kaldıralım fikri, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde itibar gördü. Hatta bu hususta Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın da anlayış gösterdik
lerine şahit oldum, konuşmalarından aldığım neticeyi söylüyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bunun madde ile ne ilgisi var? Burada Anayasa çı
karıyoruz. Her çıkan, sataşmaya cevap verir gibi konuşursa, burada hiçbir yere gidemeyiz. Bunu 
önlemek lazım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Arkadaşlar, malum bil* zihniyet... Din ve vicdan hürri
yetiyle ilgili düzeltme yapılmak istendiği zaman, bir arkadaş bunu şiddetle önlemeye çalışıyor; 
ama, 450 milletvekili içerisinde böyle nev'i şahsına münhasır insanların olması da, Meclisin görün
tüsünü zedelemez, hiç önemi de yoktur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Nev'i şahsına münhasır Zatı âlinizdir. İnancım da, vicdanım da, 
dinim de senden kuvvetlidir; gel yarışalım bu hususta. 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, 8 inci madde üzerinde görüşlerinize lütfen devam ediniz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Tabiî, 8 inci madde, Anayasa değişikliği içerisinde bir 
madde. 8 inci maddenin Anayasa değişikliği içerisinde yerini tespit ederken, 8 inci maddeyle ilgi
li görüşlerimi bildirmeden önce; niçin bu iş yürümüyor; bu Anayasa değişikliğinde, 8 inci madde
yi de nasıl geçiririz; onu anlatıyorum. İlgisi çok, ilgisi o kadar çok ki, 8 inci maddeyi geçirmek için 
işte yapılması gerekenleri anlatıyorum. 8 inci maddeyi geçirmek için, sadece bu 8 inci madde üze
rinde konuşmak yeterli olmuyor ki. 
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Şimdi, bizim önümüze ne getiriliyor; birtakım doğruların, birer parçası getiriliyor ve Meclis 
bununla oyalanıyor. Eğer, biz 8 inci madde ile ilgili düzenlemeler yaparken, sadece bunu düşün
sek, tamam, başka bir şey yapmıyoruz; ondan sonra -demin dediğim gibi- kooperatifçiliği de dü
zenliyoruz, teker teker, spesifik olarak bir konuda birtakım şeyleri söylüyoruz, güzelleştirmeler ya
pıyoruz. Sonra, sonra bütünü ne oluyor; bütünü ile ilgilenen yok. İşte, onun için de bunlar geçmiyor. 

8 inci madde siyasî partileri ilgilendiriyor. Benim söylediklerim de siyasî partileri ilgilendiri
yor; ama, tabiî bunu anlamak için biraz dikkatli olmak lazım veya konuyla ilgili olmak lazım, ön
yargıyla hareket etmemek lazım. 

Şimdi, netice itibariyle, siyasî partiler, devletin temel kuralları olan, demokratik, laik, sosyal 
hukuk devletini düzenleyen maddelerin içerisinde kalmayacak mı? Şimdi, "laiklik" diye bir düzen
leme yapmışız; bu laiklik değil -döne döne söylüyorum- bu tarif, din düşmanlığıdır; dini yasak et
mektir. 

Laikliğin, bütün dünyada, Fransa'da... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - İnsaf yahu!.. İnsaf edin... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - İnsaf eden sözü söylüyorum... Bakın, arkanızda bir hu
kukçu arkadaşımız da var... 

Bu laikliğin, Fransa'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki, Avrupa ülkelerinden herhangi birin
deki tanımı, buna uyuyor mu; uymuyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)-Uyuyor tabiî... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Bu ülkelerdeki tanımlarından herhangi birini getirin, 
buraya, laiklik olarak yazın, ben -itiraz etmek şöyle dursun- sizin yanınızda, sizinle beraber "laik
lik böyle anlaşılmalı, tatbik edilmelidir" diye mücadele edeceğim. 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Oğuzhan Bey, biz, Batı taklitçisi değiliz. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Batı taklitçiliği yapmayın... (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Bu laiklik değildir; bu, sadece... 
Önemli değil arkadaşlar, karşılıklı görüşmeye, münakaşaya lüzum yok; ben, gerekeni söylü

yorum. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Batı taklitçiliği yapıyorsunuz ama... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Değerli arkadaşl arım, karşılıklı müzakereye lüzum 
yok; fikirlerin gücü, onların doğruluğundadır; bağnaz bir şekilde karşı çıkmakla, bir yere gidilmez. 

Laikliğin, Avrupa'da tatbik edildiği şekilde Türkiye'de tatbik edilmesi konusunda, biz. Ana
yasada bu düzenlemenin böyle yapılması konusunda yardımcı olalım; ama, laiklik diye Anayasada 
yazılan metin iyi de olsa, doğru da olsa -şimdi, siyasî partinin uyacağı şeyi söylüyorum; o kadar il
gili ki- güzel de olsa, bir şey dinde varsa, onu ağzınıza almak bile yasaktır. Bu yasağı nasıl yapa
caksınız; nasıl yapacağınızı anlatayım. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Değil... Ne yasağı; yasak değil. Laiklik, özgürlüktür... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Nasıl oluyor da, yasak oluyor; diyor ki: "Din ve dince 

mukaddes şeylerin istismarı yasaktır." 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - İstismar etmeyin; menfaatınıza kullanıyorsunuz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - İstismar ne demek? Şimdi, birisi çıksa "bizim dinimi

ze göre uyuşturucu haramdır; alkol haramdır" dese... Şimdi, bu tatbikat yapıldı; seksen bin insan 
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ağır cezada; şimdi de ağır cezadan Devlet Güvenlik Mahkemesine intikal etti, hesaba çekildi; beş 
bini ceza aldı. 

Şimdi, karşıdaki bu dayatmacı zihniyet diyor ki: "Sen bunu söyledin; siyasî şahıssan, dini si
yasete alet ediyorsun." İşte, deminden beri itiraz eden arkadaşımızın, bu Mecliste, her dinî mesele
deki itirazı bu yanlış kabule dayanıyor. "Sen, dini siyasete alet ediyorsun" diyor; öyleyse, dini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Bir tek Müslüman siz misiniz... 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, lütfen... Bağlamanız için 1 dakika verdim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Sayın Başkan, bundan önceki oturumlarda yaptığınız 
tatbikatı, herhalde, şimdi, önemli bir konuda değiştireceğinizi sanmıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, yürümüyor ama... ' 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Kaldı ki, bana bir ricada bulunmuştunuz; ben de sizin 
ricanızı yerine getirmiş, sataşmadan dolayı söz istememiştim. Siz, baha "bunu konuşmanızda söy
lersiniz" demiştiniz; herhalde, konuşmamın içerisindeki zamanda değil, lütfedeceğiniz bir zamanda... 

BAŞKAN - Zaten, 8 inci maddeye girmediniz efendim; o 2 dakikayı da 8 inci madde için verdim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, cümlemi tamamlamam lazım. 

Siyasî şahıssan, dini siyasete alet ediyorsun diyorlar... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Sizden başka Müslüman yok mu... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - ...öyle değilse, şahsî menfaat için bunu yapıyorsun di
yorlar. İnancını söylersen, ya dini siyasete alet ediyorsun ... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Dini alet ediyorsun; bir tek Müslüman siz misiniz... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - ... ya şahsî menfaat için yapıyorsun veyahut da bir si
yasî nüfuz kazanmak için yapıyorsun diyorlar. 

Bu reaksiyonlarınız meseleyi değiştirmez. İşte, bunun için, bütün bunların düzelmesi lazım ve 
burada da büyük vebal, ANAP'lı arkadaşlarımıza düşüyor. Eğer, bu Anayasa maddeleri içerisine 
24 üncü madde girse ve bu anlaşmada CHP ile DYP'nin değil de bizim de ortaya koyduğumuz... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - CHP'den de yardım iste; eski ortağınız... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - ...bu fikirlere itibar gösterseydiniz, şimdi bu noktaya 
gelmezdik; ama, o geçti. 

Şimdi, bundan sonra yapılacak... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Eski ortağınız CHP'den niye yardım istemiyorsun?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Şimdi de peşine düştüğünüz şey... 
Bizim eski ortağımiz bu CHP değildi; eski ortağımız orada oturuyor ve onun da fikirleri böy

le değil. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Cumhuriyet Halk Partisi burada Sayın Asiltürk!.. 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Oğuzhan Bey, siz, kargadan başka kuşlar da var derseniz, beraber 
düşünebiliriz; ama, siz, kargadan başka kuş yok diyorsunuz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Şimdi, buradaki yanlışlık nedir; buradaki siyasî parti
lerle ilgili düzeltmenin, 69 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, hatta beşinci, altıncı 
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fıkralarında, sondan bir evvelki fıkrasında bazı değişiklikler yapmak lazım. Şimdi, deniliyor ki 
"Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir." Bu denetim, malî dene
timdir. Bu denetimde partilerin müdafaası alınmıyor. Halbuki, bir partinin, bu konuda müdafaası
nın alınması hukukun da gereğidir. Bunun için önerge de hazırladık; vereceğiz. Bunun metne gir
mesi lazım; bir. 

İkincisi "Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üze
rine, Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır" deniliyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayınız.... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Bağlıyorum. 

Bu, yanlıştır. Bunun duruşmalı olması lazım. Ben, bu Cumhuriyet Halk Partilileri anlamıyo
rum. Şikâyet ederken, sözde şikâyet ediyorsunuz. Bir duruşmasız dava yapıldı; bir milletvekilinin 
milletvekilliği de düştü. Hepsinden şikâyet ettiniz. Burada, altına imza atarak, bunu nasıl getiriyor
sunuz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Orada, ilgili maddesinde var. , 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Nasıl getiriyorsunuz?.. 
Halbuki, bir partinin... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Gel, beraber düzeltelim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -Sayın Başkanım, sadet, sadet... 
BAŞKAN - Efendim, bağlıyor. Sadet kalmadı; hakkını kullandı. Lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Sadette konuşuyorum; bağlıyorum değerli arkadaşlar, 

bağlıyorum. 
Bir parti hakkında, Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Hukukun gereği, o partinin savun

masını yapmasıdır. Siz, bunu, bu düşüncelerle, böyle engellerseniz huzursuzluk artar. Savunması
nı yapmadan partiyi kapatacaksınız. Bu, yanlış bir şey... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Savunma hakkı var efendim. Okumuyorsunuz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Hayır, yeri burası. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayın... 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Sayın Başkan, lütfen sadede gelsin. 
BAŞKAN - Sayın Aşiltürk, bağlamanız için 1 dakika verdim... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Tamam, bağlıyorum Sayın Başkan. 
Önemli bir konu gözden kaçıyor. 
Tabiî, çeşitli aksaklıklar, burada; ortaya çıkınca rahatsızlıklar oluyor. Bunu, bir an önce kapat

mak lazım; konuşanları susturmak lazım. Ne yapayım?.. 
Şimdi, maddede "Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda ol

mayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır" denili
yor. Daha önceki Anayasada, "bu saydığım kuruluşlardan emir alan, direktif alanlar da kapatılır" 
deniliyordu. Şimdi, bakınız, siz, bunu ne hale getirdiniz; biz, dışarıdan emir alacağız, direktif ala
cağız, kapatılmamamız lazım; ama, para alıp da millî istikamette kullansa da kapatılsın; fakat, pa
ra değil dışarıdan emir alsın, direktif alsın, kapatılmasın diyorsunuz. Bunu, nasıl içinize sindirebi-
liyorsunuz anlamıyorum?.. 
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Değerli kardeşlerim, bu durumda, şu fıkralardaki düzeltmelerin mutlaka yapılması gereklidir; 
eğer yapılmazsa, hukuka karşı, insan haklarına karşı fevkalade yanlış bir davranış içerisine girilmiş 
olur. 

Ümit ve temenni ediyorum ki, önergelerimiz verildiği zaman, değerli arkadaşlarımız bunlara 
dikkat eder ve bu temel yanlışları düzeltirler. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - ANAP Grubu adına, Sayın Isırt Çelebi; buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün, 
Anayasa değişiklikleri üzerinde konuşurken, çok kısaca, yapılan oylamaların bir değerlendirmesi
ni de yapmak istiyorum. 

Parlamentoda, 7 nci maddeye kadar yapılan oylamalarda gördüğüm tipik bir noktaya dikkati
nizi çekmek isterim: Özellikle, memurların, kamu görevlilerinin sendikal haklarıyla, üniversite öğ
retim üyelerinin siyasete katılması, gençlerin ve kadınların siyasette daha aktif rol alabileceği ka
dın ve gençlik kollarının kurulması ve 18 yaşın üzerindeki öğrencilerin de siyasette var olabilme
lerine imkân tanıyan maddeler, ne yazık ki, 168 oyla reddedilmiştir. Dikkatinizi çekerim; memur
ların sendika kurmalarıyla ilgili maddeye 225 kabul, 168 de ret oyu verilmiştir. Aynı şekilde, siya
sî partilerle ilgili, gençlik ve kadın komisyonlarının ve üniversite öğretim üyelerinin siyasette yer 
almalarıyla ilgili madde, yine, 229 kabul oyu görürken, 164 ret oyu görmüştür. Burada çok açık 
olan bir nokta var; DYP, memurlara sendika hakkı verilmesine, üniversite öğretim üyelerinin siya
sette yer almasına açıkça karşı çıkmış ve karşı çıktığı noktalarda da, kabul oyu, 225'i geçmemiştir. 

••, . ' • • • . ı 

Bunun detayını analiz ettiğimiz zaman çok ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu Mecliste, 168 
tane statükocu, 168 tane yeniliklere karşı olan parlamenterin olması bence üzücü değildir; ama, bu 
parlamenter arkadaşlarımızın, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasıyla ve özlük haklarıyla ilgili 
-kıyak emeklilik dahil- maddesine aynı şekilde ret oyu vermelerini istiyorum; ben, açıkça ret oyu 
vereceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) j 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada, Anayasa yapılırken, toplumun genel eğilimlerini, toplum
sal deneyim, beklenti ve birikimleri, taraf olduğumuz uluslararası antlaşmaları ve teknik içeriği ve 
hukuku bir bütünlük içerisinde ele almak zorundayız. 

Anayasanın başlangıç hükmünden ve 33 üncü maddesinin değişikliğinden itibaren yapılan tar
tışmalarda gördüğüm temel özellik ve hastalık şıI noktadan kaynaklanıyor: Anayasa, temel, genel 
ve ortak esasları koyması gerekirken, kısa ve özlü olması gerekirken, yasaların ayrıntıları belirle
mesi gerekirken, buradaki maddeler, son derece uzun ve son derece kapsamlı oluyor ve tartışmalar 
içinde boğuluyor. Ne yazık ki, katılımı sağlayacak ve demokratikleşmeye güç katacak maddeler, 
burada, son derece usta bir operasyonla, 169 arkadaşımız kanalıyla reddediliyor. Oysa, toplumsal 
birikim ve beklentileri dışlayarak bir anayasa yapmak mümkün değildir. Toplumun sonullarını, öz
lemlerini yansıtmayan ve bunları toplumun değer yargıları içinde görmeyen, sorunları çözmeyen 
bir anayasanın geçerli olması; topluma, vatandaşa güven vermesi mümkün değildir ve aynı zaman
da, demokratik değildir. 

Burada, dünden beri yapılan bir başka ilginç tartışma, laiklik kavramı üzerinde oluyor. De
mokrasi, çoğulculuk ilkesine oturur; laiklik de, düşünce ve vicdan özgürlüğü ve çoğulculuk kavra
mı üzerine oturur. Burada, laikliği, farklı bir boyuta, başka bir boyuta çekmenin hiçbir anlamı yok
tur. Demokrasi içinde, çoğulculuk içinde konuşmak önemlidir. Demokrasi, çoğulculuğu, çağdaş 
hukukun uygulanmasını gerekli kılar ve laiklik, çoğulculuktur, çoksesliliktir; teksesliliğe, teokratik 
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düzene karşıdır. Çoksesli ve çokgörüşlü olmak laikliğin; demokrat olmak, din, vicdan özgürlüğü Ve 
düşünce özgürlüğünü kapsaması anlamında, çok önem taşır. 

Bu anlamda, siyasî partiler, siyasî katılımı ortaya koyması ve siyasî kadroların yetişmesi açı
sından da çok önem taşır. 

Burada, bir yöntem olarak demokrasiyi tanımlarsak, değerler sistemi olarak görürüz. Örnek al
dığımız Batı'da -İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da- bir değerler sistemi olarak demokrasinin ve 
laikliğin, bir ayağı seçmen iradesine dayanır, diğer ayağı, kurallar ayağıdır ve temel insan hakları
na dayanın Demokrasi, siyasal iktidarların, düzenli, adil, rekabetçi bir seçim sistemiyle yönetime 
geldiği, çoğunluğun azınlık haklarına saygı gösterdiği bir yöntemdir ve laiklik, çoğulculuk kavra
mı içinde, hoşgörü ve uzlaşmayla beraber farklılığın bir hak olarak kabul edildiği, görüldüğü, sa
vunulduğu bir anlayışı sergiler. 

O nedenle, laikliği, bir ideoloji, bir siyaset haline getirmemek gerekir. Laikliğin, düşünce öz
gürlüğü, din, vicdan özgürlüğü kavramlarına dayandığını, çok sesliliği, farklıljğı kapsadığını bil
mek lazım. Laikliği, bir devlet yönetiminin veya laikliği, bir siyasetin, bir ideolojinin aracı haline 
getirdiğimiz zaman, toplumu ciddî kargaşaya, probleme iteriz. Şu anda, Türkiye'nin çok temel me
selesi -dün de belirttik- tartışmak ve konuşmaktır; ama, biz, ne yazık ki -bugün bu Mecliste de gö
rüyorum- tartışma ile dövüşmeyi, konuşma ile eylemi ayırt edemiyoruz. Tartışmayı yasaklayarak, 
emrivaki yaparak, çok önemli sorunlarımızı çözmek yerine, birbirimizi dinlemek yerine, meselele
ri, sorunları daha da büyütüyoruz. 

Anayasalar, elbette, insan ve toplum hayatı gibi canlıdır ve zaman içinde, yaşayan bu anaya
saların maddelerinin konuşulması ve tartışılarak değiştirilmesi de bir evrimin gereğidir. Bundan 
kaçmak mümkün değildir; ama, hiçbir madde de kutsal değildir. Bazı insanların itirazları veya kar
şı çıkışları olacaktır. Bunu da doğal karşılıyorum; ama, konuşma geleneğini geliştirmediğimiz sü
rece, burada çok anlamsız kavgalar yaptığımız, birbirimizi dinlemediğimiz sürece, çözülebilecek 
problemleri de çözemiyoruz. 

Eğer gençlerin, kadınların ve öğretim üyelerinin ve sendikal haklarıyla beraber memurların si
yasete daha etkin katılımını kabul etmiyorsak, bu Parlamentonun demokratikleşmeye ve katılımı 
artırmaya dönük hiçbir tedbire evet demediğini görüyorsak, bu Parlamento, bence, sinei millete 
dönmek zorundadır. j 

Değerli arkadaşlarım, bugün siyasal sistemde çok açık bir tıkanıklık var. Burada, kavramlar 
üzerinde yapılan tartışmaların ne kadar anlamsız bir kavram tartışmasına dönüştüğünü görmekte
yiz. Bu da, bu siyasal sistemde, Anayasa açısından, Parlamento açısından ve Hükümetin yönetim 
boşluğu açısından, çok açık ve net biçimde, gündemdeki sorunların büyümesine yol açmaktadır. 

Bugün tıkanıklığın temel nedeni olarak, devletin, sorunları önceden algılayıp, anlayıp, çözüm 
önerileri üretmede yetersiz kalmasını, etkisiz kalmasını görüyoruz; bürokrasinin egemen olduğu ve 
sistemin, bürokratların eliyle, atanmışların eliyle yönlendirildiği bir yapıda, sorunlara çözüm bulu
namadığını görüyoruz ve bu çözümsüzlük -özellikle dün 7 nci maddenin reddedilmesi, Anayasanın 
51 inci maddesinin değiştirilememesi gibi- birtakım çok temel maddelerin toplumdaki umutsuzlu
ğu artırdığını, çözüm üretimlerini ve çözümleri de zorlaştırdığını bize göstermesi bakımından son 
derece önemlidir. Oysa, bizim, bu Anayasa değişikliğiyle beraber, devletin imajını ve devletin say
gınlığını yeniden artırmamız gerekir; Hükümet, Parlamento ve adalet mekanizmasını yeniden inşa 
etmemiz ve bunu bir güven ortamına oturtmamız gerekir; ama, görüyorum ki, buradaki statükocu 
yaklaşımlar içe dönük bir toplum yaratmakta ve reformların durma noktasına gelmesine yol açmak-
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tadır. İşte özelleştirmedeki durum, Rekabet Kanununun uygulanmaması ve diğer reformların hep
sinin kâğıt üzerinde kalması, merkeziyetçi ve devletçi eğilimlerin artık toplumda umutsuzluğa yol 
açan, çözüm üretmeye dönük Parlamentodan beklediği Anayasa değişikliğine ilişkin uygulamala
rın çıkmaza girmesi, anlamsız çekişmeler toplumu bıktırmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, yazılı metninizi lütfen bağlar şekle getirin, size 1 dakika verdim; 
çünkü, elinizde bir hayli fazla kâğıdınız var. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, özellikle şunu belirtmek istiyorum: Bugün, siyasî 
partilerin faaliyetleri açısından -bu 69 uncu maddede- komisyon, tüzük ve program dışında faali
yette bulunmayı kaldırmakla ve mevcut Anayasanın ve değişiklik teklifinin ilk maddesini kaldır
makla olumlu bir davranış göstermiştir. Ancak, yasaklara riayet etmemenin net bir biçimde yeri 
açık değildir. Burada, partinin, 68 inci maddedeki yasaklar konusunda -ki, ikinci turda netlik kaza
nacaktır- yasak eylemlerin işlendiği bir odak haline gelmesi durumunda, kapatılmasına ilişkin uy
gulamalar konusunda metne konulan hüküm doğrudur. Ancak, bu değişiklik benimsendiği takdir
de, Siyasî Partiler Kanununda bu yönde değişiklik yapılması da kaçınılmaz olmaktadır. 

Ayrıca, yürürlükteki 69 uncu maddenin yedinci fıkrasının yeni şekli de olumludur "kapatılan 
partinin mensuplarının çoğunluğu oluşturduğu yeni bir partinin de kapatılacağı" hükmü, uygulama
sı zaten mümkün olmayan bir hükümdür. Kapatılan partinin yöneticilerinin, yeni bir partide kuru
cu, yönetici ve denetçi olmaları yasağının beş yılla sınırlandırılması da yerindedir. Yasağın, sade
ce partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle sebep olanlarla sınırlandırılması da olumludur. 
Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin, malî denetimde Sayıştaydan yardım alması da olumludur. Parti
lerin ve adayların seçim harcamalarının kanunla düzenleneceğinin ve partilerin ticarî faaliyette bu
lunamayacağının belirtilmesi de yerindedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Burada, siyasî partileri kapatma davalarında, kapatılması istenilen parti genel başkanının din

lenilmesi zorunluluğunun getirilmesi de yerindedir. Ayrıca, siyasî partilerin, kendi siyasetlerini yü
rütmek için dernekler, sendikalar, vakıflar ve kooperatiflerle irtibat kurması da yerindedir. Ancak, 
67 ve 68 inci maddenin değişikliğinin mutlaka ve mutlaka ikinci turda onaylanması ve verdiğimiz 
önergeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi, 69 uncu maddeye hayatiyet kazandıracaktır. 
Aksi halde, kamu görevlilerinin, gençlik ve kadın kollarının, üniversite öğretim üyelerinin siyasî 
partilere katılımını sağlayacak maddeleri geçirmediğimiz takdirde, bu anayasa değişikliği bir an
lam ifade etmeyecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
1961 ilâ 1971 yılları arasında, üniversite öğretim üyelerinin, gençlik ve kadın kollarının siya

sete olumsuz etki yaptığını ispat etmek mümkün değildir. 1970 ile 1980 yılları arasında Türki
ye'deki olumsuz gelişmelerden sonra, bugün, bakıyoruz ki, sendikalar siyasete girebilmekte; bütün 
işverenler, siyasette, dernekleri kanalıyla etkin olabilmektedirler; ama, biz, bugün, memurlara, ka
dınlara, gençlere ve üniversite öğretim üyelerine, siyasette hâlâ yer vermiyoruz. Oysa, Türkiye'yi, 
1980 yılına bunalım içinde getiren ne memurlar ne öğrenciler ne kadınlar ne de üniversite öğretim 
üyeleridir; Türkiye'nin, 1980 yılına bunalım içinde girmesine neden olan siyasî partiler, o günün 
siyasetçileri, sendikacıları ve bu bunalıma neden olan o günkü gruplar bugün siyasette yerlerini al-
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mışlardır; ama memurlar, ama kadınlar, ama gençler, ama üniversite öğretim üyeleri ve öğrencile
ri, 1980 bunalımına neden olan gruplar içinde etkin biçimde yer almamışken, bugün, ne yazık ki, 
hâlâ, bu grupların, siyasette yer alması veya almaması bu Mecliste tartışılmakta ve 169 kişi tarafın
dan da, siyasette yer almaları reddedilmektedir. 

Bu reddin kaldırılacağına inanarak, hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi. • >> ' 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Coşkun Gökalp; buyurun. (CHP sıralarından al
kışlar) 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Anayasa değişikliği teklifinin 8 inci maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Parti
sinin görüşlerini dile getirmek istiyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi ve değerli milletvekili arka
daşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ilk anayasa yapma çabamız, çağrımız 1839'da olmuştur. Bu, Osmanlı 
İmparatorluğu dönemindeki ilk çalışmamızdır. Bununla birlikte, cumhuriyet tarihindeki ilk anaya
samız 1924 Anayasasıdır; onu müteakiben 1960 Anayasası hazırlamış ve son olarak da 1982 Ana
yasasını yapmış ve hayata geçirmiş bulunmaktayız. Şimdi ise, bu Anayasanın bazı maddelerinin 
değiştirilmesi yönünde çalışmalara devam etmekteyiz. Sivillerin eline, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin eline geçmiş olan böyle bir fırsatı iyi değerlendirmek zorundayız. Seçim meydanlarında ve 
her tarafta, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm siyasal partiler, bu Anayasanın 
Türk toplumuna dar geldiğini, Türk toplumunun bu Anayasaya sığmadığını söylemişlerdir; ama, 
geliniz, görünüz ki, bu Anayasanın demokratik haklarla ilgili, toplumun geniş kesimine daha fazla 
insan haklan sağlayan, daha fazla olanak sağlayan maddelerinin değiştirilmesinde, bu Anayasanın 
değişmesi yönünde, Parlamentoda bulunan bazı partilerimiz oy vermemektedir. İşte, sıkıntının ana 
kaynağı budur. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, seçim meydanlarında verdiğimiz sözlere, onu müteaki
ben, diğer zamanlarda ve mekânlarda verdiğimiz sözlere sadık kalıyoruz. Bu Anayasanın, demok
ratik olmayan tüm maddelerinin değiştirilmesini istemekteyiz ve o yönde oy kullanmaktayız. (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada bulunan her siyasî parti, Anayasayı, nalıncı keseri gibi kendisine doğru yontmak iste
mektedir. Evet, Anayasamızın çok maddesi değişebilir; Anayasamızın bazı maddelerini, burada 
bulunan arkadaşlarımız ve Türk toplumu benimsemeyebilir. Bizim de, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, bu Anayasanın beğenmediğimiz birçok maddesi var. Hatta, bu paketin içine girmeyen, bu 
paketin içine aldıramadığımız birçok maddeleri var; ama, tüm bunlara rağmen, bu Anayasanın de
mokratik yoldan değiştirilmesi yönünde ısrarcı tavrımızı ve kanaatimizi inatla sürdüreceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizi, burada, önemli ölçüde sıkıntıya sokan ve düşündü-
ren^ Parlamentoda bulunan bazı partilerin, bu Anayasanın bir "zulüm Anayasası" olduğu yönünde
ki iddialarıdır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) v 

Evet, bu Anayasayı "zulüm Anayasası" olarak gören bazı çevreler var; ama, unutmasınlar ki, 
kendileri, beğenmedikleri bu Anayasa sayesinde buraya gelmişlerdir, bu kotuklarda oturmaktadır
lar ve kürsüden Türk Halkına hitap etmektedirler.... Bu, bir inkarcılıktır; bu, iki standardı birlikte 
yürütmektir; böyle şey olmaz. Bu Anayasanın sayesinde buraya geleceksin, burada konuşacaksın, 
ondan sonra bu Anayasayı "zulüm anayasası" olarak adlandıracaksın... Bu anlayış, tamamıyla ters 
bir anlayıştır; bu anlayış, yanlış bir anlayıştır, arkadaşlarım. (RP sıralarından gürültüler) 
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ALİ OĞUZ (İstanbul)-Senin babanın malı mı; çiftliği mi burası?! , 

BAŞKAN - Sayın Gökalp, siz devam edin. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) ~ Ediyorum efendim. ' ' • 

Özellikle, Anayasanın 24 üncü maddesinin değiştirilmesini istemektedirler. Bu, emredici bir 
kuraldır, arkadaşlarım. Bu maddenin zulüm olarak değerlendirilmesi ve kalkmasını istemek çok 
hukukluluğa yol açar; büyük tehlikeler doğurur. Çok hukuklukuk, kargaşa demektir, bölünme de
mektir, parçalanma demektir; böyle bir oluşuma, demokrasiye inanan partiler ve kişiler, sessiz ka
lamaz ve sessiz kalmamalıdır, arkadaşlarım. 

Yine, aynı'zihniyet, laikliğin bir zulüm olduğunu, ısrarla burada savunmaktadır. Aslında laik
lik, devletin temel niteliğidir arkadaşlarım. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğüdür. 

Seçildiğimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna geldiğimizde, Anayasıhın 81 
inci maddesine göre yemin ettik. Anayasayı zulüm olarak adlandıran ve burada, bu Anayasanın zu
lüm olduğunu iddia eden zihniyete sesleniyorum; o yeminlerine sadık kalmaya davet ediyorum. Bir 
de o yemini -izninizle- okumak istiyorum: "...hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuri
yete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsün
den ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim 
üzerine andiçerim." Evet, Anayasayı zulüm olarak gören anlayış, bu yemini etmiştir; ama bu yemi
ne sadakada bağlı değillerdir arkadaşlarım. (RP sıralarından gürültüler) 

Yine, Anayasanın 2 nci maddesinde "... belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk Devletidir" dinilerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliğini burada göster
mektedir. Bunun yanında, yine Anayasamızın 4 üncü maddesinde "Anayasanın 1 nci maddesinde
ki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin 
nitelikleri ve 3 üncü maddesindeki hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" de
nilmektedir. Ama, üzülüyorum -ki burada görüyorum- buraya gelen bazı zihniyetli insanlar, bu 
maddenin değiştirilmeyeceğini bildiği halde, değiştirilmesi yönünde dün burada önerge vermişler
dir arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de inançlarından dolayı kimseye bir ceza verilmemiştir. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Ayda mı yaşıyorsun sen... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Ayda yaşayanların takdirini, değerlendirmesini yüce Türk 
Milletine bırakıyorum. 

Burada, dün bir sözcü geldi "70 yıldır camiler ahır yapıldı" dedi; bundan utanç duydum. Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bugüne kadar 1950'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisinin 
sorumluluğu vardı; ama bu sorumluluk, 1950'den günümüze kadar değişik partiler tarafından yeri
ne getirildi. Soruyorum Demokrat Partililere; soruyorum, onun devamı olan Adalet Partililere, so
ruyorum, onun devamı olan Doğru Yol Partililere; soruyorum, onun bir parçası olan ve siyasal re
jimimizin bir parçası olan ve ülkeyi yaklaşık on yıl yönetim Anavatan Partililere ve soruyorum, 49 
uncu ve 50 nci hükümetlere: Türkiye'de, camiler ahır yapıldı mı arkadaşlarım; bunu, buradaki bir 
milletvekilinin gelip söylemesini uygun buluyor musunuz arkadaşlarım? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bak, buraya bak; listeye bak!.. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Eğer, camiler ahır yapıldıysa, bunda Doğru Yol Partililerin 
de sorumluluğu var, Anavatan Partililerin de sorumluluğu var. Cumhuriyet Halk Partililerin de so-
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rumluluğu var; ama, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden 
bugüne kadar, din ve vicdan özgürlüğü, insanlarımıza geniş bir şekilde tanınmıştır, ibadetlerini et
mişlerdir. Bu yalanlarla, bu dolanlarla nereye varmak istiyor bu zihniyetin insanları arkadaşlarım?! 
Bu zihniyeti, şiddetle kınıyorum ve kendilerine iade ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Coşkun Bey, bunlar, Sivas'ta insanları yaktılar; onu niye söyle
miyorsun; onu da söyle. 

BAŞKAN.- Lütfen bağlayalım... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan... 

Evet, Anayasanın değiştirilmesi için, bir konsensüsün olması lazım; bu şarttır; konsensüs ol
madan, değiştirilemez. İktidar partilerinin Parlamentodaki sayısı belli, Anamuhalefet Partisinin 
Parlamentodaki sayısı belli, diğer muhalefet partilerinin Parlamentodaki sayıları belli. Geliniz, bu 
inatçılığı, bu çekememezliği bir tarafa bırakalım; konsensüs içinde, Türk halkına dar gelen ve de
mokratik olmayan bu Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi yönünde oy kullanalım. Bu fır
sat, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne ve Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil eden kıy
metli milletvekillerinin önüne bir kez gelmiştir. Lüften, bu fırsatı iyi değerlendirelim; bu Anayasa
nın demokratik olmayan kısımları değiştirelim. 

Bu paketten sonra da, uygun görülecek zamanda, bu pakette yer almayan diğer maddelerin de
ğiştirilmesine de ön ayak olalım der; Yüce Kurulu saygılarımla selamlarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, konuşmacı, Grubumuz adına yapılan 

* dünkü konuşmaları, bugünkü konuşmayı tahrif ederek ve -terbiyeye müsait değil; ama- birtakım 
kelimeler kullanarak, "yalan dolan" gibi kelimeler kullanarak itham etti. İçtüzüğün verdiği hakkı, 
bu sefer kullanmak istiyorum; herhalde anlarsınız. , 

BAŞKAN - Efendim, İçtüzük size bir hak veriyor, bana vermiyor; öyle bir sataşma ben gör
medim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Nasıl görmediniz?!. "Yalan dolanla" diyor; yani, siz, o 
zaman... 

BAŞKAN - Şahısları adına, Sayın Üluç Gürkan?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bu işi sertleştirmeyin! 
BAŞKAN - Efendim, bir usul haline getirdiniz... Lütfen... Burayı işgal ediyorsunuz... 
Sayın UIuç Gürkan?.. Yok. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır, söylediği şeyler iftiradır. 
MEHMET KERİMÖĞLU (Ankara) - Bir tek söz yok, tutanakları getirsinler... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen... Yani, burada, işgal ediyorsunuz... 
Sayın Muharrem Şemsek?.. Yok. 
Sayın Seyfi Şahin. (RP'li bir grup milletvekili kürsü önünde toplandı) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, görüşmeleri sertleştirirseniz, sizde.sıkın

tı çekersiniz, biz de sıkıntı çekeriz. 
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BAŞKAN -T Ben, dünden beri sıkıntı çekiyorum efendim, kürsünün önünden ayrılmıyorsunuz; 
bundan daha başka ne yapacaksınız. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Efendim, söylediklerini dinlemediniz mi?.. Dinlediniz 
mi, dinlemediniz mi?.. Dinlediyseniz, söyledikleri bizini fikirlerimizi tahrif ediyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, hiç yakışmıyor... Bize söz verecek misiniz; bir 
daha ki sefere her türlü hakaretin sebebi siz olursunuz... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan "yalan dolan" diye itham ediyor konuşmacı 

OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bu işi böyle yürütemezsiniz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ateşe körükle gidiyorsunuz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yani, biz buna müsaade etmeyiz. 
BAŞKAN - Efendim, böyle bir usul var mı... Hepiniz kürsünün önündesiniz yahu;dördüncü 

senedir!.. 
Buyurun efendim, devam edin. . 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan "yalan dolan" diye itham ediyor konuşmacı. 

BAŞKAN - Buyurun efendim; devam edin. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... (Gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır olmaz... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, zabıtları getirtin hiçbir şey kalmasın efendim... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bu olmaz; hayır, mümkün değil... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, zabıtları getirtin; ondan sonra karar verin; rast-

gele karar veriyorsunuz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Zabıtları neden getirtmiyorsunuz; yanlış bir şey yapmayın. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ondan sonra, ona göre karar verin; ezbere karar alıyorsunuz. 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır... Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bakarım zapta efendim... Zapta bakarım efendim... 

Devam edin... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Hayır... 

BAŞKAN - Hayır efendim, görüşmeleri kesemem... Zapta bakarım. . : ' 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Kesersin... Kesersin; ama... 

BAŞKAN-Devam edin... 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Anayasamızın 69 uncu maddesini... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Getirtiyorum efendim... Zaptı getirtiyorum efendim... 

Devam edin efendim. 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - . . . ve partilerin uyacakları esasları belirliyor bu madde, siyasî par

tilerin ticaret yapmasını engelliyor... 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Bak, Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Olmaz böyle... 

BAŞKAN — Efendim, Meclisi çalışmaz hale düşürdünüz; yapmayın bunu... 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Kapatılma esaslarını bildiriyor; bu da... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, burada size ne diyoruz: Konuşmacı çıkıyor, bir 
siyasî partiyi itham ediyor; ondan sonra siz, bize bir savunma hakkı vermiyorsunuz. Biz de, kürsü
ye çıktığımız zaman o partiye söyleriz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bak, bu üçüncü defa oluyor. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Grup Başkanvekiline hakeret ediyor "yalancı" diyor efendim. 

BAŞKAN - Efendim "zaptı getirtiyorum" diyorum daha oturmuyorsunuz yerinize... 

OĞUZHAN'ASİLTÜRK (Malatya) - Peki, oturacaklar, siz; ama, niye... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Birçok şeyler söyleriz, ondan sonra altından onlar kalkamaz, 

siz de kalkamazsınız; onun için, konuşmasında madde dışına çıkmaması lazım. 

BAŞKAN - "Zaptı getirteceğim" diyorum, oturmuyorsunuz; sizin maksadınız ne; onu öğren
mek istiyorum ben. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Peki... Ha, söyleyeyim, maksadımızı söyleyeyim: Siz, 
daha önce "zaptı getirteceğim" dediniz... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, biz öyle şey söyleriz ki, altından siz de kalka
mazsınız, onlar da kalkamazlar. 

BAŞKAN - Çok güzel bir şey sergiliyorsunuz; iki günden beri; buradaki Başkanlara karşı ol
duğunuzu sergiliyorsunuz; yani, yönetime karşı değil; Kamer'e de yaptınız onu, bana da yapıyor
sunuz; bir fark yok işte... (CHP sıralarından alkışlar) 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Ne alakası var... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Size yapmıyoruz; konuşmacı ne konuştuğunu bilmiyor; böyle 
konuşma mı olur?!. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır... Yahu, farkı şu... 

BAŞKAN - Tamam, zaptı getirtiyorum; efendim, bakın, bir üye kürsüde; siz de milletvekili
siniz, lütfen saygılı olunuz. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Provoke ediyorsunuz Sayın Başkan; yakışmıyor. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Peki, tamam, şu zabıt gelsin. Arkadaşlar oturacaklar; 
ama, şimdi, siz de zaptı getirtin. 

BAŞKAN - Devam ediniz efendim. 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum. Sizin sürenizi yok ettiler, yeniden süre veriyorum. ^ 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8 inci madde, Anayasamızın 69 uncu maddesini değiş

tiriyor ve partilerin uyacakları'esasları belirliyor. Bu madde, siyasî partilerin ticaret yapmasını en
gelliyor, kapatılma esaslarını belirtiyor; bu da, 68 inci maddede açıkça yazılmıştır. Buna göre, par-
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tiler, bölücülük yapamaz; insan haklarını, millî egemenliği reddedemez; demokratik, laik Cumhu
riyet ilkelerine aykırı olamaz, sınıf ve zümre diktatörlüğünü amaçlayamaz; yurtdışı gençlik, kadın 
kolları, teşkilat ve vakıf kuramazlar... Ancak, son zamanlarda, bir sürü, bölücü küsurat partileri ku
rulmaktadır. Bunlar, söz ve beyanlarıyla yabancı istihbarat örgütlerinin, PKK'nın ve Avrüpa'daki, 
Türkiye'yi bölecek kuruluşların ağzıyla konuşmaktadırlar. Devleti, güvenlik güçlerini suçluyorlar, 
bölücülüğe çanak tutup,' bu tür suçları işlettirmeye azmettiriyorlar, devletin ve millî istikrarın 
önemli organlarına saldırıp, kargaşa çıkarmak istiyorlar. Cumhuriyet savcılığının ve diğer güven
lik kuruluşlarının, bu tür zararlı partiler hakkında kovuşturma açması gerekmektedir. Bu cümleden 
olarak, bölücülük suçu işlemiş bir partinin kapatılmasından sonra, yurtdışına kaçıp Türkiye aley
hinde faaliyet gösteren eski milletvekillerini de kınıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bunun dışında, 8 inci madde, 7 nci madde ile de içiçedir. Yüce Meclis 
tarafından 7 nci maddenin reddedilmesi, demokratik ve hukukî önemli boşluklar meydana getir
miştir. Keşke, Öğretim üyeleri, dernekler, sendikalar, vakıflar ve üniversite öğrencileri siyasetle il-
gilenseydi; çünkü, bu kuruluşlar ve şahıslar, politik açıdan daha verimli ve daha sağlıklı düşünebi
lecek yapıdadırlar; ama, DYP, ANAP ve CHP, işi kargaşaya getirip, bu sivil anayasanın çıkarılma
sını engellemektedir. Bu konunun, bahsedilen partiler tarafından tekrar gözden geçirilip, bir kon
sensüsün sağlanması gerekir. • ' • 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Refah Partisi yok mu hemşerim? 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Gayet tabiî, Refah Partisi, açıktan hukukunu ilan etmiştir; bunu 
engelleyeceğim diyor; ama, konsensüsü meydana getirmiş bu üç siyasî partinin, sivil anayasayı çı
karma aktini yerine getirmeleri çok önemli bir zorunluluktur ve Meclisin de itibarıyla ilgilidir. Bu 
konuda grup başkanlarının daha hassas olmalarını rica ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Meclisimizin, yüce duygularla bir anayasa değişikliğine gitmesine, 
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından destek verilmekte ve Türkiye'de sivil anayasanın çıkartılma
sına çalışılmaktadır. Siz, siyasî partiler olarak ne kadar birbirinizle dövüşseniz de, Milliyetçi Hare
ket Partisi sivil anayasanın çıkarılması için her türlü kolaylığı sağlayacak ve destek verecektir. 

Değerli milletvekilleri, milletvekili sayısının 600'c çıkarılması konusunda yeni polemikler çı
karılmakta ve vatandaşlara şov yapılmaktadır; lütfen bundan da vazgeçilsin. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim.(MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Madde üzerinde rahat bir konuşma oldu; teşekkür ederim. 

Sayın Gaffar Yakın ?..Yok. 

Sayın Abdullatif Şener ?..Konuşmuyorsunuz. 

Sayın Recep Kırış ?.. Yok. 

Sayın Yaşar Topçu ?.. Yok. ' 

Sayın Ccvat Ayhan ?.. Yok. 

Sayın Gürol Soylu?., Yok. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Recep Kırış burada. 

BAŞKAN - Recep Kırış konuşabilir. 
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ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Recep Kırış'in yerine arkadaş konuşmak istiyor 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hayır, efendim hayır; bana daha evvel kâğıt gelseydi söz verirdim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan Komis
yon olarak söz istiyorum. 

SALİH KAPÜSUZ (Kayseri) - Şahsım adına söz istiyorum. • ' , • 

BAŞKAN-Bir dakika, Sayın Kapusuz... 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; getirilen yeni 69 uncu madde, bazı önemli değişiklikleri ihtiva ediyor. Hukuk tek
niği açısından, hayli yanlış yazılmış 69 uncu maddenin ilk fıkrası, bugün diyor ki: "Siyasî partiler, 
tüzük ve programlan dışında faaliyette bulunamazlar; -bu, partilerin kendi kendilerini bağlayan bir 
hüküm olması gerekir- Anayasanın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar 
temelli kapatılır." Şimdi, burada, siyasî partilerin, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunma
maları, başlıbaşına bir kapatma sebebi olarak görülüyor. 

Halbuki, tüzük ve program -özellikle program- riayetsizlik halinde, siyasî müeyyide getiren 
bir vesikadır. Eğer bir partinin programında, Anayasanın değişmez maddelerinden doğan ilkelere. 
aykırılık varsa, o parti, elbette, temelli kapatma müeyyidesiyle karşılacaktır; ama, bir parti, bu hal
ler dışında, kendi programında yer alan hükümlere, kendisi riayetsizlik gösteriyorsa, bunun müey
yidesini seçimlerde bulur. Eğer, kendi programına, sırf kendi programına riayetsizlikten ötürü -bu 
riayetsizlik, Anayasanın değişmez maddelerinden doğan kayıtlara dokunmuyorsa- bir partiyi ka
patmak düşünülemez; bu, demokratik bir davranış olamaz. Gerçi, bu maddenin bu fıkra hükmü, 
Türkiye'de hiçbir zaman tatbik edilmemiştir; ama, böyle bir hükmün Anayasamızda yer alması 
mümkün değildir; bir kere, bunu düzeltiyoruz. 

Anayasanın 14 üncü maddesine yapılan atıflar, daha önce -dün, zannediyorum, bir kaza eseri 
dikkate alınmış olan maddede- çok daha hukukî bir şekilde yazılmıştır; ama, aslında, hukukî mü
eyyide açısından hiçbir farklılık mevcut değildir; yalnız, yazılım itibariyle, çok daha düzgün ve 
modern anayasalara uygun bir yazılım vardır. Komisyon, bu yazılımı, ikinci görüşme sırasında ge
ri getirecektir ve kabulünü istirham edecektir; bunu da belirtmek istiyorum. 

Şimdi, burada çıkarılan hükümlerden biri, daha evvel, Meclisin kabul ettiği ve Anayasamızı, 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesindeki mükellefiyetlerimize uygun, zarurî olan hükümlere paralel 
hale getirmek bakımından -mademki, artık, dernekler ve sendikalar, siyasî faaliyette bulunabile
ceklerdir- partilerin, bu siyasî faaliyetlerde bulunan derneklerle, sendikalarla ve kooperatiflerle, bu 
açıdan işbirliği içinde olmalarını önleyen hükmü, elbette ki, kaldırmak gerekir. 

Şimdi, tabiatıyla -daha evvel arz ettiğim gibi- her derneğin, kooperatifin, vakfın ve sendikanın 
siyasî faaliyetlerinin kendi amaçları çevresinde olması lazımdır. 

Burada, gereksiz bir hüküm var; "...Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve prog
ramlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, ku
ruluşlarını takiben ve öncelikle denetler, çalışmalarını da izler" diyor. Bunu yazmaya bile lüzum 
yok; çünkü, mademki, Cumhuriyet Başsavcılığı, temelli kapatma davasını açmakla görevli ve yet
kili mercidir; zaten bunları yerine getirmek mecburiyetindedir. 

Diğer bir önemli değişiklik: Mevcut Anayasada, "temelli kapatılmış bir siyasî partinin men
suplarının, üye çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasî parti kurulamaz" deniliyor. Bir kere, pra-
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tik açıdan bunu tespit etmek mümkün değil; ikincisi, siyasî parti üyelerinin veya yöneticilerinin ey
lemleri dolayısıyla, temelli kapatılma durumuna gelmişse, bu fiillerden mesul olup olmadığı ispat 
edilemeyecek büyük bir kitleyi de, âdeta bu haktan mahrum edici bir hüküm demokratik olamaz; 
bu da çıkarılmaktadır. 

Nihayet aynı fıkrada, "temelli kapatılan siyasî partinin kurucularlyla her kademedeki yöneti
cileri, yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamaz" deniliyor; bu hüküm, hu
kuka uygun bir şekilde tadil edilmiştir ve bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya fa
aliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesince, ancak, 5 yıl süreyle bir 
başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamama müeyyidesine çarptırılacaklardır; 
bu da çok önemli demokratik bir ilerlemedir. 

Siyasî partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı ülkelerdeki dernek ve 
gruplardan herhangi bir suretle aynî ve nakdî yardım alamazlar, bunlardan emir alamazlar; bu hu
susu tanzim eden fıkra da, çok daha hukukî ve derli toplu bir şekilde yazılmıştır. 

Türkiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğüne aykırı faaliyet, zaten bu maddede 68 inci mad
deye yapılan atıfla karşılaştırılmıştır, ikinci defa tekrarına gerek yoktur. 

Ayrıca bu maddede, siyasî partilerin gelir gider ve mallarının denetiminde Anayasa Mahke
mesi güçlendirilmektedir ve Sayıştayın yardımıyla bu denetim yapılacaktır. 

Denetim hukukunun esaslarından biri, denetilen hususlarda, denetme merciinin üzerinde dur
mayı gerekli gördüğü konularda, denetilenin görüşünü almasıdır. Bu husus, zaten, denetim kavra
mının içinde mündemiçtir, bunu ayrıca tasrih etmeye lüzum yoktur; ama, bunun dışında, bu görüş 
alınır, yalnız her yerde malî denetim, bizde de Sayıştay denetimi evrak üzerinde yapılır. 

Tabiatıyla, dün, maalesef, dikkate alınmamış olan 68 inci maddede, bu konuda çıkarılması 
derpiş edilen kanunun da, bu denetimin ciddî bir şekilde yapılabilmesi için mevcudiyeti şarttır 

Bu madde ayrıca, çok önemli bazı hususları belirtiyor: Partilerin temelli kapatılması iki şekil
de olur; ya partinin programı veya tüzüğü kapatılma sebeplerini ihtiva eder -yani, Anayasanın de
ğişmez maddelerinden doğan ilkelere aykırıdır- veyahut partinin eylemleri, bu ilkelere aykırıdır. 

Şimdi, burada, bir tüzelkişinin eylemlerinin bazı gerçek kişiler tarafından yapılması ve hangi 
hallerde gerçek kişinin eyleminin parti tüzelkişiliğine atfedilebileceği meselesi ortaya çıkar, bu her 
tüzelkişiliğin mesuliyeti konusunda ortaya çıkan bir konudur. 

Burada, bu açıdan, hukuk bakımından Alman tatbikatından esinlenen çok önemli bir kayıt ge
tirilmiştir. Bugünkü Anayasada "üyelerinin, kurucularının, idarecilerinin eylemlerinden ötürü ka
patılır" diyor; ama, her idarecinin, her kurucunun eylemi böyle bir kapatmaya sebebiyet verecek 
olursa, bu demokratik ilkelerle bağdaştırılabilecek bir durum olmaz. 

Alman tatbikatında "odak" kavramı getirilmiştir. Yani, bu tarz, Anayasamızın değişmez ilke
lerinden doğan kayıtlara aykırı eylemler, partinin üyeleri ve idarecileri tarafından işlenmişse, Ana
yasa Mahkemesinin bakması gereken husus, sadece bu eylemlerin işlendiğini tesbit etmekten iba
ret kalmayacak, aynı zamanda, bu yoldan, o partinin bu tarz eylemlerin işlendiği bir odak haline 
geldiğini, Anayasa Mahkemesi tespit etmekle mükellef tutulacaktır; bu da, siyasî partilerimiz açı
sından son derece de önemli bir teminattır. 

Şunu da belirtmek istiyorum ki: Bu maddeyle irtibatlı olarak, bir de, 19 uncu madde vardır; 
bundan bahsetmemek mümkün değildir. Bu madde, partilerin temelli kapatılmasında, Cumhuriyet 
Başsavcısının iddianamesini ortaya koymasını müteakip, kapatılması istenen siyasî partinin genel 
başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasının dinlenmesini mecburî kılmaktadır; bu 
da, bir hukukî teminat olarak, son derece de ileride bir hükümdür. 
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Muhterem arkadaşlarım, şunu belirtirsem, bana darılmayacağınızı umuyorum: Burada, çeşitli 
görüşler vardır, bu görüşleri ileri sürenler, elbette ki, kendi görüşlerine karşı vicdanî bir bağlılık 
hissetmektedirler; ama, bu görüşlere karşı görüşler de vardır, o görüşleri ileri sürenlerin de vicdan
larında bu görüşler yer etmiştir. Binaenaleyh, bu görüşlerin rnevcudiyetini tespit etmek, bunlara 
saygı göstermek ve müsamaha etmek lazımdır. Şimdi, böyle olduğu zaman, karşılıklı görüşler ara
sındaki ihtilafı ne halleder; ekseriyet oyları halleder; ama, ekseriyetin verdiği bir kararı, bir nokta
da beğenmeyip, başka noktalarda mevcut çok ileri hükümleri dahi reddeden oylar kullanırsak, o za
man, ilerlemeyi tümünden durdurmuş oluruz. Bu hal, maalesef, 67 nci madde üzerinde başımıza 
gelmiştir ve belirli bir konuyu tasvip etmeyenlerin oylarıyla -sanıyorum ki, öyledir, emin değilim; 
ama, sanıyorum ki, öyledir- partilerin, gençlik ve kadın kollan kurmaları, yan kuruluşlar kurmala
rı, yurt dışında teşkilatlanıp, faaliyet göstermeleri yasağı kalkmamıştır. Halbuki, bu yasağın kaldı
rılmasında, bu Meclis müttefiktir; o halde, bu ittifakı bozmayalım. Beğenmediğimiz hususlar mad
delerin içinde yer almış olabilir; ama, sırf, beğenmediğimiz bir nokta var diye diğer müspet ve ile
ri hususları da reddetmemek basiretini lütfen gösterelim. 

Sayın Başkan, şahsınızda Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gı ile selamlıyorum. . v 

Şahsım adına söz almış bulunuyorum. Özellikle Sayın Başkanımıza mutlaka bir hatırlatmada 
bulunmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Sayın Başkan, bizim, burada haklı olan, hukukî, İçtüzüğe 
uygun talebimizi, maalesef, yanlış yönlendirerek değişik bir imaj çizmeye kalkıyorsunuz; bu, hiç
bir zaman doğru değil. 

BAŞKAN - Madde üzerinde mi efendim bu söyledikleriniz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet; ilgilendireceğim efendim. 

BAŞKAN - Ne için söz aldınız siz? 
İlkokul öğretmenine döndüm; utanıyorum...(RP sıralarından "Niye bağırıyorsun" sesleri, gü

rültüler) 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Hep müdahale ediyorsun... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, niye bu kadar müdahale ediyorsunuz? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Niye bağırıyorsunuz; hakkınız var mı bağırmaya.Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN - Var efendim; ben, burada yönetici durumundayım, yöneticiyim; sadete de davet 
ederim, usule de davet ederim.(RP sıralarından gürültüler) 

Buyurun efendim; madde üzerinde söz aldınız... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bunu sadece Refah Partisine yapıyorsunuz. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Arkadaşlarımız madde üzerinde konuşuyor; ama, siz hep 

ikaz ediyorsunuz. 
BAŞKAN - Tutumum hakkında söz isteyene istediği kadar söz veririm... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Vermediniz... 
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BAŞKAN - ...madde üzerinde söz isteyene madde üzerinde söz veririm. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Vermediniz; biz, biraz önce geldik istirham ettik "Sayın Baş

kanım, dün, Sayın Ateş iki sefer söz istedi; talebini incelemeden dahi söz verdiniz; makul gördük. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - O, dündü; bu, bugün. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bugün, biz, açıktan hakarete uğradık, yalancılıkla itham edil
dik... Arkadaşımız, söz almadan konuşmak istemedi... 

BAŞKAN - Hayır, efendim; ben "bazıları" diye duydum; onun için, zaptı getirtiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, siz, bunun üzerine, Anayasa gibi çok ciddî bir mese
le üzerinde görüşme yaparken, hiç gereksiz yere, havayı sertleştirmekten, âdeta, bir yönetici ola
rak, memnun duruma düşüyorsunuz; biz, bunu tasvip etmiyoruz. 

. Değerli arkadaşlar, biz, hiçbir zaman, delillendirmediğimiz bir meseleyi konuşmayız; onun 
için, inandığımız şeyleri söyleriz. Değerli arkadaşıma arz ediyorum: 1962 yılı basımlı, Türk Sanat 
Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanat Tarihi Enstitüsü 
yayınları olarak, sayfa 400 küsürden başlıyor ve devam ediyor. Burada neyin listesi var biliyor mu
sunuz; 1926-1949 yılları arasında vakıflara ait müesseselerden, direkt dinî olanların, eğitimle ilgi
li olanların, sosyal hizmetlerle ilgili olanların ve müteferrik olarak, satılmış bütün müesseselerin 
listesi var; -fazla zamanınızı almadan- bir iki tanesini takdim edeceğim: 1926-1949 yılları arasın
da-resmî kayıttır bunlar-384 cami satılmış. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Kime satılmış?.. Rusya'ya mi satılmış?!. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)-... 248 cami arsası satılmış. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Kime satılmış?.. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ... 2 minare satılmış, 699 mescit satılmış... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Nereye satılmış?.. Rusya'ya mı satılmış?!. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Bu camileri siz mi yaptınız! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Kırca, biraz önce çok güzel bir 

konuya değindi ve "Anayasanın 69 uncu maddesini değiştiren 8 inci maddede, 14 üncü maddeye 
olan atıflar çıkarılmış" dedi. Ben, Sayın Komisyona bir şey sormak istiyorum; şu 1982 Anayasa
sında, laiklikle ilgili, sadece ve sadece atıf olarak tekrar edilen, tam 16 madde var. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sayın Kapusuz, kime satılmış?.. 

BAŞKAN- Sayın GürsoyL ' /, 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, dikkat edin, Sayın Kırca "14 üncü 

maddeyi atıftan kurtardık, gerek yoktur" diye ifadede bulundu. Aynı şekilde, bu Anayasada, tam 
16 yerde laikliğe atıfta bulunuyor, zikrediliyor. 

. İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Camiler nereye satılmış Sayın Salih Kapusuz, onu söyle; 
Ruslara mı satılmış?!. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, geliyorum partiler meselesine... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Camiler kime satılmış, onu söyle; Rusya'ya mı satılmış?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, anayasa yapıyoruz; lisanına dikkat 

edeceğiz... .' ' • 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Camiler kime satılmış, onu söyle!.. Rusya'ya mı satılmış?!. 
Camiler kime satılmış, onu söyle.;. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, görüyorsunuz... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Camiler kime satılmış, onu açıklayın da bilelim. 

BAŞKAN - Sayın Gürsoy... 

Efendim, siz konuşmanızı tamamlayın. Siz onunla ilgilenmeyin... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Halkın kafasını bulandırmayın... Camilerin kime satıldığını 

açıklayın da bilelim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Camilerin kime satıldığı, kaça satıldığı liste olarak var, ge
rek yok. (CHP sıralarından "Oku oku" sesleri, gürültüler) 

Anayasada bir kelime daha var , o da "istismar" kelimesidir. Türkiye'de ve yurt dışında bulu
nan bütün hukukçu arkadaşlarıma bir sual sormak istiyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Ayıp denilen bir şey var "cami satıldı, cami-satıldı..." 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Anayasa literatüründe, termoloji olarak, terim olarak "istis
mar" diye bir kelime bulabilir misiniz; maalesef bulamazsınız... Nerede bulursunuz; sadece 1982 
Anayasasında bulursunuz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Cami nereye satılmış, onu söyle bize!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, partilerle ilgisi ne: Demokratik hayatın 
vazgeçilmez unsuru partilerse, demokratik hayatın bütün kurumlarını ne ilgilendirir; parti ilgilen
dirir. Dolayısıyla, partiler bunu fiilî olarak pratik hayatta yürüten, bunu iktidarda, muhalefette ve 
Parlamentoda devam ettiren müesseselerdir. Böyle bir müessesenin elbette... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşma sürenizi ikinci defa uzatıyorum, lütfen bağlayalım... 

. SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Bağlıyorum, Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu maddede birtakım düzenlemeleri uygun olarak yerine getir

mişiz; fakat, yetersizlikleri pek çoktur. Biz bu konuda önergeler verdik, daha iyi çıkması konusun-. 
da yardımcı olunması arzusuyla. Bu maddeyle ilgili önergelerimizi de, şayet, dikkatlice dinleyip le
hinde oy verirseniz, o eksikliklerin de düzeltilebileceğini arz eder, hepinize saygılar sunarım. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sen, Anayasaya oy vermiyorsun ki Salih; neyine oy verelim!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş 20 Önerge vardır. 

Divan üyesinin, Önergeleri oturarak okumasını teklif ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Ateş, nedir efendim... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Efendim, bu maddeyle ilgili vermiş olduğumuz bir 

önergeyi geri çekiyoruz. 
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BAŞKAN - 1 önerge geri çekilmiştir; 19 önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı kanun teklifinin 8 inci maddesine, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Dağcı Halil Şıvgın Muharrem Şemsek 
Kayseri Ankara Çorum 

Osman Develioğlu Seyit Osman Sevimli 
Kayseri Karaman 

Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamaz; Anayasanın 14 üncü mad
desi dışına çıkamazlar; çıkanlar, temelli kapatılır. 

Gerekçe: 

Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilerin çalışma esaslarının belli 
olması ve sınırlarının çizilmesinde fayda olacaktır. 

Siyasî partilerin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, dil, ırk, din, böl
ge ayrımcılığı yapmaması gibi kriterlerin korunması, siyasî istikrar ve millî bütünlüğün korunma
sı bakımından, değişiklik teklifimize ihtiyaç vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı Kanun Teklifinin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası, aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek Mustafa Dağcı Halil Şıvgın 
Çorum Kayseri Ankara 

Osman Develioğlu Seyit Osman Sevimli 
Kayseri Karaman 

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tü
zelkişilerden maddî yardım alamazlar ve bunlann, Türkiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü 
aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar. 

Fıkra hükümleri aleyhine hareket edenler, kapatılır. 

Gerekçe: 
Siyasî partilerin, yabancı kuruluşlarının Türkiye bağımsızlığı Ve ülke bütünlüğü aleyhindeki 

karar ve faaliyetlerine katılamayacakları hususunun anayasal teminata bağlanması, içinde bulundu
ğumuz dönemde ve gelecekte ülkemizin içişlerine karışma arzusu taşıyacak kuruluşlara set çekil
mesi için gerekmektedir. Aksi takdirde, Türkiye'yi idare edenler dış tesirlere direnmede savunma
sız kalacaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı kanun teklifinin 8 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Saygılarımızla. 

Muharrem Şemstik Mustafa Dağcı Halil Şıvgın 

Çorum Kayser Ankara 
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Osman Develioğlu Seyit Osman Sevimli 

Kayseri Karaman 

Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetleme ve kapatılmaları ve siyasî partilerin ve 
adayların seçim harcamaları ve usulleri ile, radyo-televizyon, gazete ve diğer basın yayın ve araş
tırma kuruluşlarıyla, araçlarının, seçimler, siyasî partiler ve adaylarla ilgili, seçim dönemi süresin
ce kamuoyu araştırmaları yapmamaları konularındaki esas ve usulleri kanunla düzenlenir. 

Gerekçe: 

Seçimlerin, dürüst, adil ve eşit şartlarda yapılması, millet iradesinin her türlü baskı ve yönlen
dirmelerden uzak şekilde tecelli etmesi gerekir. Özellikle, seçim döneminde radyö-televizyon, ga
zete ve çeşitli araştırma kuruluşlarının, adaylar, seçimler ve partilerle ilgili kamuoyu yoklamaları, 
yayınlanması objektif olmayan yönlendirmeler, seçim neticelerini tartışılır kılmaktadır. Partilerin 
ve adayların seçim harcamalarındaki Ölçüsüzlükler de, seçimlerin demokratik olma Özelliğini yok 
edebilmektedir. Bu bakımlardan, bu menfiliklerin önüne geçecek anayasal düzenlemeye ihtiyaç 
vardır. 

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 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "parti içi düzenlemeleri ve ça
lışmaları" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Mustafa (İnaldı 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şinasi* Yavuz 
Erzurum 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip Ahmet Arıkan 
Konya Sivas 

Lütfü Esengün Bahaddin Elçi 
Erzurum > Bayburt 

Ahmet Cemil Tunç , Kâzım Ataoğlu 
Elazığ Bingöl 

Mehmet Elkatmış Şaban Bayrak 
Nevşehir Kayseri 

Abit Kıvrak 
Konya 

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 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının "Siyasî partiler tüzük ve program
ları dışında faaliyette bulunamazlar. Anayasanın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar, dışına çıka
mazlar." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı İbrahim Halil Çelik 
Van Konya Şanlıurfa 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 
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Ali Oğuz 

İstanbul 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 

. Elazığ. 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Abit Kıvrak 

Konya 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

Zeki Ünal 

Karaman . * 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

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 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "girişemezler"den sonra gelmek 
üzere "üye aidatları ve yasa ile düzenlenen miktarlardan fazla bağış alamaz ve herhangi bir menfa
at elde edemezler" olarak ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

• A1İ Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Zeki Ünal 
, Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Abit Kıvrak 
. Konya 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Türkiye Biiyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7. 11. 1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriye

ti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 
inci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "siyasî partiler ticarî faaliyette 
bulunamazlar; kâr amaçlı işler yapamazlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

, Van , 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Ahmet Derin 

Kütahya 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 
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Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Abit Kıvrak 

Konya 

Hasan Dikici Zeki Ünal 

Kahramanmaraş Karaman 

/ Kâzım Ataoğlu Hüsamettin Korkutata 

Bingöl Bingöl 

Ömer Ekinci Ahmet Feyzi İnceöz 

Ankara Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7. 11. 1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 
inci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesinin "bu denetim 
sonunda vereceği kararlar partinin savunması alındıktan sonra kesinleşir" olarak düzenlenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
Van Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Lütfü Esengüri 
Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

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 8 in
ci maddesiyle, değiştirilen 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi "Anayasa Mahkeme
sinin, partinin savunması alındıktan sonra vereceği karar kesindir" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 
Karaman 

- 4 4 7 -

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengiin 
Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 



T.B.M.M. B:128 23 .6 .1995 0 : 1 

Kâzım Ataöğlu 
Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Abit Kıvrak 
Konya 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, ben, şimdi, şaşıyorum yani "Hüseyin Erdal, 
Yozgat Milletvekili; Ahmet Derin, Kütahya Milletvekili..." 

BAŞKAN - Sayın Erdal... 

DÎVAN ÜYESİ İLHAN KAYA (İzmir) - "Milletvekilleri" diye, bağlıyoruz efendim. 

BAŞKAN -Efendim, 15 arkadaşı okuduktan sonra "milletvekilleri" diyor. Zaten bu, millet 
kürsüsünde konuşulan bir şeydir; filan kooperatifte konuşmuyoruz ki, o, üye olsun. Burada önerge 
vermenin şartı, milletvekili olmaktır. 

Devam edin lütfen. . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına \ 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Methi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "Anayasa Mahkemesi" ibare
sinden sonra gelmek üzere "duruşmalı olarak kesin karara bağlanır" ibaresinin ilave edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Öğuzhan Asiltürk 
Malatya 

İbrahim Halil Çelik 

• Şanlıurfa 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet. Cemil Tunç 
Elazığ 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Abit Kıvrak 
Konya 

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 8 in
ci, maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin yedinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Fethullan Erbaş 
Van , 

Salih Kapusuz . 

Kayseri 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Mustafa Ünaldı 
Konya , 

Ali Oğuz 
, İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ünal . 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

- Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Fethullah Erbaş 
Van 

Mustafa Ünaldı 
Konya' 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa . 
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Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Hüsamettin Korku ta ta 
Bingöl 

Hüseyin Erdal - Ahmet Derin 

Yozgat Kütahya 

Ahmet Arıkan Hasan Dikici 

Sivas Kahramanmaraş 

Zeki Ünal Kâzım Ataoğlu 
Karaman Bingöl 

Ömer Ekinci 
Ankara . 

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 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin yedinci fıkrasındaki "kurulamaz" ibaresinin "kuru
labilir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bu önergeyi geri çekiyoruz. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Devam edin. 

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 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki "üyeleri" ibaresinin fıkra met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ömer Ekinci 

Ankara 

Mustafa Ünal di 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

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 8.in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının madde metininden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı İbrahim Halil Çelik 
Van Konya Şanlıurfa 
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Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Mehmet El katmış 

Nevşehir 

Abit Kıvrak 

Konya 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 

İstanbul Yozgat 

Ahmet Arıkan Hasan Dikici 

Sivas Kahramanmaraş 

Bahaddin Elçi Zeki Ünal 

Bayburt , Karaman 

Kâzım Ataoğlu Hüsamettin Korkutata 

Bingöl Bingöl 

Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 

Kayseri Erzurum 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, l.\ 1.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 inci maddesiyle değiştirilen 69 
uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki "beş yıl" ibaresinin, "bir yıl" olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Ahmet Derin 

Kütahya 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Kâzım Ataoğlu 

Bingöl • 

Ömer Faruk Ekinci 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Zeki Ünal 

Karaman 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ankara Tokat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 
inci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki "bir başka partinin kurucu
su" ibaresinden sonra gelen "üyesi" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı İbrahim Halil Çelik 
Van Konya Şanlıurfa 
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Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Feyzi inceöz 
Tokat 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Abit Kıvrak 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.19982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki "maddî yardım" ibaresin
den sonra gelmek üzere "ve her ne suretle olursa olsun emir ve direktif alamazlar" ibaresinin ilave 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Ömer Ekinci 

Ankara 
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 8 in
ci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Abit Kıvrak 
Konya 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

-Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Zeki Ünal 
Karaman 

Musa Demirci 
Sivas 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 
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Ömer Ekinci 
Ankara 



T.B.M.M. B : 128 23 . 6 .1995 0 : 1 

Teklif: 

Siyasî partilerin faaliyetleri, kanunda açık olarak belirtilmiş ve tarif edilmiş demokratik ilke
lere göre yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan ifadeler birbirinden farklı olduğu gibi, sayıca da fazlalık 
vardır. 

Fıkraların ayrı ayrı oylanmasinı arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. ' ; 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

Musa Demirci 

Sivas 

Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeleri geliş sırasına göre okuttum; şimdi, aykırılık de

recesine göre okutup, işleme koyacağım. 

Buyurun. 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. ' , • ' • ' 

BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Fethullah Erbaş 

Van . 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Ahmet Derin 

Kütahya 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Abdüllatif Şener '• 

Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Abit Kıvrak 

Konya 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 

Sivas, 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Zeki Ünal 

Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
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Biz, sekizinci fıkranın madde metninden çıkarılmasını teklif ettik. Sekizinci fıkra incelendiği 
zaman "Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan -kurucuları 
dahil- üyeleri..." 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Üyeleri değil. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - "...Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin ke
sin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak, beş yıl süreyle bir 
başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamaz" diyor. 

Değerli arkadaşlar, bir insan/parti kapatıldı diye bir başka partiye üye olamayacak. Bu insa
nın, siyasî haklardan men edilmesi anlamına gelir. O zaman, buna hiç gerek yok, böyle bir karar 
vereceğinize, her insana bu mührü basın, bir daha siyasetle uğraşmasın. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, siyasî tarihimizde parti kapatmaları çok var. Biliyorsunuz, 1970 yılında 
Millî Nizam Partisi kapatıldı, ondan sonraki kurucular olmayacak. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Üyeler de olmayacak. 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir)-Öyle değil; sebebiyet veren üyeler... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - 1960'da Demokrat Parti kapatıldı. Bu yasa olsaydı, De
mokrat Partinin bütün üyeleri, beş yıl "süreyle üye bile olamayacaklardı. j 

Yine, 1980'de ihtilal oldu, bütün partiler kapatıldı; bu yasa olsaydı, şimdiki partilerin yöneti
cileri, üye dahi olamayacaklardı. Bu, bana, insaf ve merhamet sınırlarını biraz aşıyor gibi geldi. 
Onun için, madde metninden çıkarılmasını teklif ediyor ve önergemin desteklenmesini sizden istir
ham ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle, değiştirilen 69 uncu maddesinin yedinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? / 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

' BAŞKAN - Sayın Erbaş; buyurun efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. İkide bir söz almam sizi rahatsız etmesin. Ben, diğer arkadaşlarım gibi fazla konuşmuyorum. 
İki üç kelimeyle meramımı anlatmaya çalışıyorum... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Herkes senin gibi olsa keşke. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yedinci fıkrada "Temelli kapatılan 
bir parti, bir başka ad altında kurulamaz." deniliyor. Tamam, Demokrat Parti 1960'da temelli ka
patıldı; Adalet Partisi kurulamaz. Peki niye kurdunuz? 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Demokrat Parti başka, Adalet Partisi başka; Demokrat 
Partinin başkanı kim?!. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) -Adalet Partisi, 1980'de kapatıldı, Doğru Yol Partisi ku
rulamasın... Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı, Sosyaldemokrat HalkçrParti kurulamasın... 

Şimdi, her fikir, hakikaten bir silsile halinde gelir. Yani, bunu, kanunla kapatsanız, yine bir 
yerden çıkar; o fikri yok edemezsiniz. İnsanların kafasındaki fikirleri yok etmeniz lazım ki, o fikir
ler ölsün. Fikir ölmedikten sonra, partiyi kapatmışsın, çare değildir. "Başka bir ad altında bir daha 
kurulamaz" deniliyor; bunun mantıksızlığını, tarihî süreç içerisinde gördük. Bundan sonra, aynı 
mantıksızlığın yapılması, kamu vicdanını yaralar. Bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman 
Demirel, Adalet Partisinin Genel Başkanı idi, Adalet Partisi kapatıldı, yeniden kurulması yasaklan
dı; ama, sonunda DYP kuruldu ve yine Genel Başkan oldu, 

MEHMET CEBİ (Samsun)-Biz devamıyız. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Sayın Necmettin Erbakan, Millî Nizam Partisinin Genel 
Başkanı idi, o parti kapatıldı, Millî Selamet Partisi kuruldu ve onun Genel Başkanı oldu, Millî Se
lamet Partisi de kapatıldı, şimdi Refah Partisinin Genel Başkanı olarak devam ediyor. 

Şimdi, siz, bu akımı önlemeye kalkarsanız, bir başka yerden, daha büyük patlaklar verir. Ana
yasada, böyle antidemokratik hükümlerin olmasına, siyaset yasağının getirilmesine, fikirlere gem 
vurulmasına, biz Refah Partisi olarak karşıyız; şahsım olarak da karşıyım. 

Ben, önergemin desteklenmesini istirham ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum.'Kabul edenler.... Etmeyenler....Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: •> 
Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek've tü
zel kişilerden maddî yardım alamazlar ve bunların, Türkiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü 
aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar. 

Fıkra hükümleri aleyhine hareket edenler kapatılır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Dağcı. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz, 

Anayasanın 69 uncu maddesini değiştiren 8 inci maddenin bu fıkrasında, siyasî partilerimizin yurt 
dışındaki kişi ve kuruluşlardan yardım almaları halinde kapatılmasını öngörmekteyiz. 

Bugüne kadar kurulmuş siyasî partilerimiz hakkında, basınımızda ya da diğer kuruluşlarda, 
halk arasında sürekli söylentiler vardır. (A) partisi, Arap ülkelerinden; (B) partisi, Almanya' dan; 
(C) partisi, Amerika' dan maddî yardım alıyor diye çok ciddî iddialar olmaktadır. 

Bugüne kadar, bunu tam olarak ispat eden de ortaya çıkmamıştır; çünkü, minareyi çalanlar, kı-
lıfını önceden hazırlamaktadırlar ve yardımları, çeşitli yollardan geçirerek buraya getirmektedirler. 
Bu yüzden, bu önergeye olumlu oy verilirse, siyasî partilerimiz hem zan altında kalmayacaklar hem 
de bu suçu işleyenler, Türkiye'nin dışa bağımlılığını sağlamaya çalışanlar, buna cesaret edemeye
ceklerdir görüşündeyim. 
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Antrparantez, 8 inci maddeyle ilgili bir düşüncemi de arz ederek huzurlarınızdan ayrılacağım. 
Görüşmekte olduğumuz 8 inci maddenin beşinci fıkrasında "68 inci maddenin dördüncü fıkrası hü
kümlerine aykırı hareket edenler kapatılır" denilirken, hemen arkasından, Anayasa Komisyonunun 

, kabul ettiği altıncı fıkrada "Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine ay
kırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir 
odak noktası haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar yerilir" deni
liyor. 

Bana göre, burada beşinci fıkraya bir atıfta bulunuluyor; ama, Anayasada bir çelişki var; bu
rada, altıncı fıkra uygun değil; ne demek odak noktası?!. Bir siyasî parti, parti programına, tüzüğü
ne, cumhuriyetin niteliklerini inkâr edici bazı şeyler koyacak... Çünkü, 68 inci maddenin dördüncü 
fıkrası çok önemli, bakın bu fıkrada: " Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devle
tin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk 
devlet ilkelerine aykırı olamaz" denildikten sonra da, bunlara aykırı olanlar temelli kapatılır deni
liyor. 

Şimdi, siz, burada, Anayasa Mahkemesine bir yetki veriyorsunuz; evet, bunlar kapatılır; an
cak, bu eylemler, partinin tüzüğü, programı ve eylemleri odak noktası haline gelirse kapatılır di
yorsunuz. Yani, yarın, bir (A) partisi kurulucak, ben, ülkenin filan bölgesinde otonom bir bölge ih
das edeceğim, şu ırktan, şu dinden, şöyle ayrı bir teşkilat kuracağım diyecek; bir başkası kalkacak, 
ben, İran rejimine yönelik bir parti kuruyorum diyecek. Bunu bir defa söylemesiyle bir şey olmu
yor, tüzüğüne yazmasıyla bir şey olmuyor; ama, odak noktası haline gelirse, defalarca, sürekli ya
par, artık hiç kimsenin bundan şüphesi kalmazsa, hâkim, o zaman, siz ülkeyi bölüyorsunuz, devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı çıkıyorsunuz diyecek ve o zaman kapatacak... 
Yani, ben, burada bir boşluk görüyorum, bir hile görüyorum, burada bir yanlışlık var. Lütfen, siya
sî parti grup temsilcilerimizin, en azından, bu meseleyi biraz daha incelemelerini, araştırmalarını 
istirham ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve Arkadaşlarının Önergesi 

Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları denetleme ve kapıtılmalarıyla, siyasî partilerin ve aday
ların seçim harcamaları ve usulleriyle, radyo, televizyon, gazete ve diğer basın-yayın ve araştırma 
kuruluşlarıyla, araçlarını, seçimler, siyasî partiler ve adaylarla ilgili seçim dönemi süresince kamu
oyu araştırmaları yapmamaları konularındaki esas ve usulleri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz... 

Sayın Dağcı, buyurun. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu değişiklik önergemiz

de de, son yıllarda, özel televizyonların ve medya kuruluşlarının güçlenmesiyle, dünyada medyaya 
hâkim olan para babalarının güçlü medya oluşturmasıyla, seçimlerden önce, Türkiye'deki iktidarı 
değiştirmek, kendi görüşüne yakın bir partiyi iktidara getirmek için, kamuoyu araştırmaları adı al
tında, gerek seçim öncesinde gerek seçimler esnasında sürekli yayınlar yapılmaktadır. Gelişmiş . 
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Batı ülkelerinde bu tür yayınlar yasak olmasına rağmen, maalesef, bizim Anayasamızda böyle bir 
yasak yoktur. Biz, bunun konmasını istiyoruz. Yani, bir medya kuruluşu, sermayeyi eline geçiren 
bir özel televizyon ya da çok satan bir gazete, aslında, kamuoyunda hiç oyu olmayan ya da gerçek 
araştırmada oy oranları yüzde 5, yüzde 10 gibi olan bir siyasî partiyi iktidar olacakmış gibi göste
rerek, hiç olmazsa, yüzde 20 civarında, tarafsız, seçim gününe kadar kararını vermemiş olan insan
larımızın, hiç olmazsa yüzde 4'ünü, 5'ini etkileyip, ona güç katmaya çalışıyorlar. Ne karşılığında; 
daha önce yaptıkları bir anlaşma karşılığında; iktidara geldiklerinde, devletin nimetlerinden nasıl 
yararlanacaklarına onların, o sermaye kuruluşlarının ya da dışa bağımlı bazı güçlerin isteklerini ye
rine getirmek için önceden yapılmış bir pazarlık karşılığında. 

Biz, bu önergemizi, bu fıkra ile ilgili değişiklik önergemizi, siyasî partilerimizin bazı temsil
cileriyle görüşerek hazırladık. Bize deniliyor ki, "bu doğrudur, bu görüşünüze biz de katılıyoruz." 
Hemen hemen bütün siyasî partilerdeki milletvekili arkadaşlarımız buna katıldıklarını söylüyorlar; 
ancak, "teknik olarak bu Anayasada yer almasın, bunu kanunla düzenleyelim" diyorlar. Çok ente
resan, her şeyi burada kanunla düzenleyeceğini söyleyenler, daha, şu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden, mutabakat içerisinde bir kanun geçiremediler. Aynı şekilde Anayasayı da... Dün söyle
dim, bugün tekrar etmek zorunluluğunu hissediyorum; çünkü, dünkü oylamalarda yine bir millet
vekili olarak utanç duydum. Niçin; DYP, ANAP ve CHP'nin 301 sayın milletvekili imzalamış tek
lifi,' buraya getirmiş; artı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, DSP ve diğer bazı partiler de buna 
destek veriyorlar -çünkü, burada biz açıktan oy kullanıyoruz, onların da açıktan oy kullandığını gö
rüyorum- fakat, bir türlü 330'a yaklaşamıyoruz. Allah aşkına şu imzalarınıza sahip çıkın. (GHP sı
ralarından alkışlar) 

Bizim verdiğimiz önergelerin hepsini inkâr edebilirsiniz, hepsini reddedebilirsiniz. Bizim ha
zırladığımız önergeleri reddetmenize rağmen, hatta bazı sözcüler, hangi partili olursa olsun, Ko
misyondaki sözcü de dahil olmak üzere, bizim önergemizi ne kadar tenkit ederse etsin, ne kadar 
karşısına çıkarsa çıksın, doğru olmayan sözler söylese bile, biz, hissi davranarak, ona kızıp da, 
"efendim bize böyle yaptınız, öyleyse biz size kırmızı oy verelim de görün" demiyoruz. Her şeye 
rağmen "siviller, anayasayı değiştirebilirler; bu Meclis, anayasayı değiştirebilir" denilsin. (MHP, 
DYP, CHP sıralarından alkışlar) Bir öncekinden daha iyidir diye, bütün maddelere, biz, beyaz oy 
veriyoruz. Sizleri, bütün milletvekili arkadaşlarımı, bilhassa 301 imza sahibini, imzalarına sahip 
çıkmaya davet ediyorum. Milletimiz, bu Anayasanın, bir an önce çıkarılmasını bekliyor. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamaz; Anayasanın 14 üncü mad

desi dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli kapatılır. 
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? ' . . ' • • 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde, Sayın Osman Sevimli; buyurun. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaklaşık iki 

haftadır, çok tarihî bir karar alarak -biraz önceki değerli arkadaşımın belirttiği gibi, 19 uncu Dö-, 
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nem milletvekilleri olarak-1ürkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, sivil bir kurum, Anayasanın be
lirli maddelerini değiştirme cesaretini ve kabiliyetini göstermek için, buraya, 21 maddenin değişti
rilmesi konusunda mutabakatla gelindi. Mutlaka, aksayan yerler olacaktır; ama, biz, burada, alnı
mızın alayla, bu Anayasanın bazı maddelerini değiştirme kabiliyetini göstereceğiz. Elbette, birbi
rimizle anlaşamadığımız yerler oluyor, olacak da; buna da katılıyoruz. 

Burada, beşinci fıkraya ilaveten "Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulu
namazlar" deniliyor; bunun, Anayasaya çok uygun bir madde olduğuna inanıyoruz. Zaten, hiçbiri
nin tüzük ya da program dışına çıkamayacağını, bunun, Anayasa hükmü altında olduğunu, sayın 
sözcümüz söyledi; hatta, Anayasanın 14 üncü maddesinin dışına çıkamayacaklarını vurgulamanın 
da bir mana teşkil etmeyeceğini, böyle bir şey yapamayacaklarını söyledi; ama, bugüne kadar, çiğ
neyenler oldu... Konuşmacı arkadaşlarımızın, yer yer birbirini tamamlayan çok güzel konuşmala
rını tespit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Dernekler Kanunu ile Anayasaya bağlı olarak bir dernek kurulmuş; Ka
narya Sevenler Derneğinde, hiç de kanaryayla ilgili olmayan, saksağan işleri yapıldığını herkes du
yuyor. Yani, burada, derneğin adının falan olması, partinin adının filan olması hiç önemli değil. Si
yasî partiler, tüzük ve programlarını halkın huzuruna sunmuşlar; ama, hiç de o tüzük ve program- * 
lara uygun hareket etmemişlerse, bunun dışında faaliyette bulunmamaları gibi, makul ve mantıklı 
bir hükmün buraya konulmasının mahsurunu da anlamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir şey daha söylemek istiyorum: Anayasanın 2 nci maddesinde, cum
huriyetin nitelikleri belirtilmiş, 4 üncü maddede -madem bu Anayasa hükmüdür- bir de garanti al
tına alınmış, daha birçok maddede "Anayasanın 13 üncü maddesine aykırı olamazlar" hükmü zik
redilmiş. 

Biz, burada, 8 inci maddeyle değiştirilen, Anayasanın siyasî partilerle ilgili 69 uncu maddesi
nin, 14 üncü maddeye aykırı olamayacağının kabul edilmesini ve bu konunun anlayışla karşılanıp 
desteklenmesini hepinizden rica ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) x 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sevimli. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir cümle söylemek isti

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, müsa

ade eder misiniz... ' 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, son iki ar

kadaşımız, Komisyonun ifade etmediği bazı hususları, sanki Komisyon ifade etmiş gibi konuştu
lar. Kendilerinin hassasiyetlerini takdirle karşılıyorum; hatta, bu hassasiyetlerin istikâmetindeyim. 
Yalnız, bir yanlış anlama var; Komisyona da bu yanlış ifadeler atfedildi. Müsaade buyurursanız, 
bunu tashih edeyim. 

Efendim, siyasî partilerin tüzük ve programlarında, eğer, Anayasanın değişmez ilkelerinden 
doğan yasaklara aykırı hususlar varsa, bunların, zaten temelli kapatılacağını, bu madde yazıyor. Bi
naenaleyh, bu kâfidir. "Anayasanın 14 üncü maddesinin dışına çıkılamaz" dendiği zaman, aslında, 
68 inci maddenin dördüncü fıkrasında ve bugünkü 68 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrala
rında bütün bu hususlar mevcuttur. Burada, Anayasanın 14 üncü maddesini tekrarlamak için bir se
bep yoktur; çünkü, getirdiğimiz 68 inci ve 69 uncu maddeler -yenisi veya eskisi- bütün bu husus
ları ihtiva etmektedir. 
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Tüzük ve programlara gelince; tüzük ve programlarda, bu hususlara aykırı şeyler varsa, zaten 
o parti kapatılır; yoksa onların müeyyidesi siyasîdir. Siyasî müeyyideye tabi olan ve Anayasanın 
değişmez ilkeleriyle ilişkili olmayan hususlardan dolayı, partiler, elbette kapatılmaz diye izahatte 
bulundum. 

İkinci nokta; "odak" kelimesi: "Odak" kelimesi, Batı tatbikatında anlamı belli olan bir huku
kî kavramdır. Bu, hem toplum için hem parti için bir teminattır. Şöyle ki "odak" denildiği zaman, 
bunun anlamı şudur: Bir parti, hatta genel başkanı, Anayasanın değişmez maddelerinden doğan ya
saklara aykırı bir fiil işlemişse, eğer Anayasa Mahkemesi, tüm bir parti tüzelkişiliğini o eylem ve
ya o beyanla bağlı saymıyorsa, onun ifade etmediği kanaatindeyse, o zaman diyecektir ki, bu par
ti, genel başkanı bunu yapmış olsa bile, bu eylem için bir odak teşkil etmez. Ama, aksini de söyle
yebilir. Tabiatıyla, partinin durumuna bakarak... Bu, bir hukukî kavramdır; doğru bir hukukî kav
ramdır. Arkadaşlarımızın, bu konuda hiçbir tereddüte düşmelerine gerek yoktur ve Komisyona iti
mat etmelerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Ben de teşekkür ederim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkan, bir tek şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN-Bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Bir şey soracağım efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN •- Müsaade edeceğim; ama, iki kişiye birden söz veremem. Gerçi burada iki mik
rofon var; ama, ikisini de bir kişi kullanıyor. 

ı • 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkan, biz, siyasî partiler, tüzüklerine, ülke

mizin birliğini ve beraberliğini bozar diye bir madde koyamazlar demiyoruz; Anayasaya uygun; fa
kat tüzüklere aykırı hareket edemezler diyoruz; sıkıntı burada. 

Tabiî Anayasaya aykırı... . 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Onun müeyyidesini 

seçmen tayin eder efendim. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Seçmen tayin eder de... Her düşünceniz... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bir dakika efendim... 

Bir parti "ben, hayvanları koruma siyasetine önem vereceğim" deyip de, eğer, hayvanları ko
ruma istikametinde değil, korumama istikametinde hareket ediyorsa, bunun cezası temelli kapatıl
ma olamaz. Bunun cezasını, hayvanları seven seçmenler, o partiye oy vermemekle, onu eleştirmek
le verirler. Söylediğiniz bu kadar basittir efendim. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Ne alakası var efendim. Hayvanlarla ilgili bir parti 
yok Sayın Başkan. "Ülkenin birlik ve beraberliğine uyacağım" diye söz verip, ülkeyi yıkan veya
hut da yıkıcı faaliyetlerde bulunan... , • 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - "O parti kapatılır" di
yoruz efendim. Bu hüküm "o parti kapatılır" diyor. Bunu iki yerde diyor "tüzük ve programında, 
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eğer, devletin birliği aleyhine hareket eden hükümler varsa o parti kapatılıyor; eylemleriyle odak 
haline gelmişse, o parti de kapatılıyor. Burada, bunun aksine hiçbir hüküm mevcut değildir ve ifa
de edilen endişeler, ciddî bir hassasiyetin ve samimî bir endişenin ifadesidir; fakat, endişeler yer
sizdir. 

MUSTÂFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Komisyona bir şey sormak istiyorum... 
BAŞKAN - Tamam efendim, mesele bitmiştir. 

Sayın Saraçlar, buyurun efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Komisyon Sözcüsü arkadaşımız Sayın Kır
ca, açıklamada bulundular, tamam; fakat, bir partinin, eylemlerinden ötürü kapatılmasına, ancak, 
onun bu nitelikteki fiillerinin işlendiği bir odak haline gelmesi... "Odak haline gelmek" mefhumu, 
Türk hukukunda -beni bağışlasınlar; biz, Türk hukuku ile Avrupa hukuku arasındaki tartışmalara 
girmek istemiyoruz; ama- alışılmış bir ıstılah değildir. O itibarla, "odak noktasına gelmek" ne de
mekse, onu, lütfen, redaksiyonda tashih buyursunlar. Aksi halde tereddütler devam edecektir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Siyasî Partiler Kanu
nunda da aynı terim mevcuttur efendim. Türk hukukuna yabancı bir ıstılahı buraya getirmiş deği
liz. Bu hususlarda Komisyona itimat buyurulmasını rica ediyorum. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Anayasada böyle belirsiz maddeler olmaz. Hangi konunun 
odak noktası olduğunu kim tespit edecek? 

BAŞKAN -Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Siyasî partilerin faaliyetleri, kanunda açık olarak belirtilmiş ve tarif edilmiş demokratik ilke

lere göre yapılır. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi "okutuyorum: 

Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddenin birinci fıkrasındaki "parti içi düzenlemeleri ve çalış
maları" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne),- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 82 

Anayasasının 69 uncu maddesini değiştiren 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan parti içi dü-
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zenlemeleri ve çalışmaları konusunda vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada, sanki, siyasî partiler çok tehlikeli görevler yapıyor, ülkeyi başka 
yere götürüyor hissiyle, âdeta hafiye bir madde getirilmiş; siyasî partilerin çalışmaları» tüzüğü, bü
tün hareketleri Anayasayla sınırlandırılıyor ve kanunla tespit edilecek. Yani, partiler, bir devlet me
muru gibi olacak, siz şu kanuna göre hareket edeceksiniz denilecek. Hani, siyasî partiler, demok
rasinin vazgeçilmez unsuruydu; siyasî parti olmazsa, demokrasi olmazdı!.. Siz, kendinize göre bir 
demokrasi düşünüyorsunuz ve ö düşündüğünüz demokrasiye göre de parti istiyorsunuz, partide ça
lışacak insan istiyorsunuz. Yani, Anayasa çıkarmıyoruz da, herhalde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu çıkarıyoruz!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, enteresan bir şey; ben, size, bu fıkrayı bir okuyayım; hiçbiriniz tasvip etmezsiniz, he
pimiz serbestlikten, demokrasiden, insan haklarından bahsediyoruz; ama, maalesef, şunu görüşü
yoruz, okuyorum: "Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi il
kelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir." Evet, yani, parti, devlet memu
ru olacak. \ 

Peki, arkadaşlar, şu parti tüzüğünü biz niye yapıyoruz?.. Bu parti tüzüğünü kim tasdik ediyor; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin İçişleri Bakanlığı parti tüzüğünü inceliyor, Anayasaya, Siyasî 
Partiler Kanununa, mevcut kanunlara uygunsa tasdik ediyor ve o parti, tüzüğe göre çalışmaya baş
lıyor. Eğer bu tüzüğün dışına çıkıyorsa, parti, ya kapatılıyor veya cezalandırılıyor. Yani, bu mad
deyle, ne hükümete güveniliyor ne de parti mensuplarına güveniliyor; her şey sınırlanıyor. 

Bu bakımdan, gelin, hiç olmazsa bu fıkranın "parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları" kısmını 
kaldıralım. Yani, parti içi düzenlemelerini, müsaade edin de partililer yapsın. Partide görevli bir in
san olarak, nasıl çalışacağımı ben düzenleyeyim, başka bir kuruluş düzenleyip de bana yön verme
sin. O zaman demokrasi olmaz, o zaman diktatörlük olur. İhtilaller yapılıyor; ihtilal hükümetleri 
devleti yönetiyor, biz de mecburen uyuyoruz. Yani, şu madde, neredeyse 1960 İhtilalini, 12 Mart 
Muhtırasını, 12 Eylül İhtilalini aratacak bir maddedir. O zaman bile, partiler kuruldu, kendi tüzük-, 
lerini yaptılar, bakanlık tasdik etti, çalıştılar. Yani, sivil anayasa yapıyoruz diye kimi kandırıyoruz; 
böyle sivil anayasa olur mu?.. Partiliye, vatandaşa güvenmeyen devlet olmaz, anayasa da olmaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, bağlayalım.' 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Arkadaşlar, gelin, partilere, parti mensuplarına, vatandaşa 
güvenelim; tek taraflı Anayasa çıkarmayalım veyahut da belli kimselerin istediği şekilde, belli kim
selerin isteğine uygun; yarii, istemediği partiyi kapatmak için anayasa çıkarmayalım; gelin, bu 
önergemizi destekleyin. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Vah Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin, 8 inci 
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maddesiyle değiştirilen 69 uncu.maddesinin sekizinci fıkrasındaki "beş yıl" ibaresinin "bir yıl" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ' 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, buyurun efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sekizinci fıkradaki te
mel espri, Anayasa Komisyonundaki tartışmalarda bir yasama yılı olarak belirlenmişti ve bir yasa
ma yılının da beş yıl olduğu düşünülerek "beş yıl süreyle başka partinin üyesi, yöneticisi ve denet
çisi olamaz" ibaresi fıkra metninde yer almış oldu. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî faaliyet, sadece parlamenter olmak değildir; siyasî faaliyet, bir 
partinin içerisindeki her türlü faaliyetlerdir. Beş yıl gibi çok büyük bir süre -insan ömrünün altmış 
yıl olduğunu düşünecek olursak ve bu altmış yılın ilk otuz yılı sonrasında siyasete başlanıldığı için-
demek ki, siyasî hayatın altıda birlik kısmını hemen silip atıyor. Bu ise, ne vicdana sığar ne de de
mokratik teamüllere sığar. 

Bizim teklifimiz, bu "beş yıl"ın "bir yıl" olarak düzeltilmesidir. Eğer, benim önergeme destek 
verirseniz, katılımcılığı artıracağız diye iddia edilerek ortaya konulmuş olan bu anayasa değişikli
ğinin de temel esprisine uygun olur düşüncesindeyim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve önergemin desteklenmesini is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. , 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "Anayasa Mahkemesi" ibare
sinden sonra gelmek üzere "düruşmalı olarak kesin karara bağlanır" ibaresinin ilave edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bekliyorum ama... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Ayakta bekliyorum burada... 

BAŞKAN - Buyurun efendim, buyurun... Sizden kapıp kaçtığım yok... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, yerime bile gitmedim; burada ayakta durdum Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN - Efendim, tereddüdüm, önergenin, Sayın Asiltürk'ün olmasından... 
Buyurun Sayın Erbaş. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 69 uncu maddenin dör
düncü fıkrasında aynen şöyle deniliyor: "Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır." Peki, siya
sî partinin savunması hiç alınmayacak mıdır? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - İleride, 19 uncu maddede var. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Bu maddeden, siyasî partinin, sorgusuz sualsiz, savun
masız kapatılması gibi bir anlam çıkıyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Hayır beyefendi... Bu, 19 uncu maddede var. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Onun için, bir siyasî parti kapatılmadan önce, o siyasî 
partinin avukatı mı olur, genel başkanı mı olur, temsilcisi mi olur, en azından, bunlar, bir duruşma
da - her şeyden önce, şeffaflaşıyoruz diyoruz- bir şeffaf duruşmada dinlenir, konunun haklı veya 
haksız tarafları incelenir, siyasî partinin savunması alınır; bundan sonra, yine de, o siyasî parti ka-
patılacaksa, kapatılır; kapatılmayacaksa da, bu suretle kamuoyunun vicdanı tatmin olur. 

O açıdan biz bu önergeyi verdik ve desteklenmesini istirham ediyoruz sizlerden. Şimdiye ka
dar hiçbir önergemizi desteklemediniz; inşallah bunu desteklersiniz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - 19 uncu maddede var 
efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bir arzım var efendim; bir dakika müsaade buyu
run. ' • - . . * • ' - . ' • ' ' 

Efendim, o önergenin meali 19 uncu maddede var. Zatı âlinize... 
BAŞKAN-Oylamaya geçtim efendim; sizi sonra dinleyeceğim. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Efendim, sizi dinliyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, beyefendinin verdiği önerge, 19 un

cu madde de sarahaten yazılı. Binaenaleyh, zait iş yaptınız; arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bana da bir söz verir misiniz. 

Efendim, zatı âlinizin işi bir an evvel tamamlama gayretinizi anlıyorum; ama, siyasî partiler 
üzerinde bir çalışma yapıyoruz, siyasî partilerin hayatiyetiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu arka
daşımızın vermiş olduğu önergenin müteakip maddelerde mevcut olduğu ifade edildi; ama, bir üye 
arkadaşımız tarafından ifade edildi. Ben, Sayın Komisyon Sözcüsüne veya Başkanına "arkadaşımı
zın bu konuşmasının arkasından bir açıklama yaparsanız faydalı olur" dedim. Siz hemen oylama
ya geçtiniz. Sayın Sözcü de söz istemişti. 

Siyasî partilerle alakalı bu safahatta, biraz dikkatli hareket edersek daha iyi olur görüşünde
yim. 
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Arz ederim. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 Sıra Sayılı, 7.11.1.982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 nci 
maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının "üyeleri" ibaresinin fıkra metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 

Maddenin 8 nci fıkrasında, "bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriy
le sebep olan -kurucular dahil- üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin ka
rarının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka 
partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamaz" deniyor. 

Şimdi, dikkat edecek olursanız, kapatılan bir siyasî parti var. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi, 
siyasî partilerin, kurucuları var, yöneticileri var, bir de üyeleri var. Şimdi, herhangi bir mahalde 
yapılmış olan yanlış bir suç uygulaması... Orada, birçok üyeleriyle beraber bulunduğunu göz önün
de bulunduracak olursak; bu üyelerin, böyle bir eylemle karşı karşıya kalmaları doğru değil. Suç
larda, şahsîlik esastır. Suçu işleyenin, suçun sorumlusu olması esas kaidedir. Bunun dışında, istis
naî durumları, hiçbir zaman, genelin içerisine kural olarak koymak doğru değildir. Onun için... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - İstifa etsin efendim! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, istifa etsin diyorsunuz da. Kayseri -

Develi'nin bir köyünde bir vatandaş... Size soruyorum -seçmen bölgelerinizden siz de çok iyi bile
ceksiniz- bir üye, kendisinin o toplantıda bulunmasından sonra meydana gelen hukukî prosedürü 
takip etme şansına sahip değil. Aynı zamanda, orada işlenen suçun bile farkında olmayabilir. Do
layısıyla, siz, böyle bir hükmü, anayasaya koymuş olmakla, bir nevi, siyasî partilere üye olmanın 
da önünü kapatıyorsunuz; bir nevi, çoğulculuğa ve katılımcılığa mani oluyorsunuz. Dolayısıyla, 
suçların sorumluluğunu, mutlaka, şahsileştirmek mecburiyeti hepimizin görevlerindendir. Biz, 
önergemizde diyoruz ki; kurucular bulunsun, sorumlular mutlaka olsun; ama, üyeleri bunun dışın
da tutalım. Herkes -kurucu dahil- üyedir. Orada kurucularda zikredildiğine göre, iiyelerin,oradan 
mutlaka, çıkarılması lazım. Biz, önergemizde, bunun çıkarılmasına talep ediyoruz. Özellikle, Tür
kiye'nin eğitim seviyesini, coğrafî şartlarını, Türkiye'deki hukukî prosedürün devamını göz önün
de bulundurarak, bunun zarurî olduğuna, biz, kaniiz. Bugün, Türkiye'de, her iki kişiden biri mah
kemelik; 10 milyondan fazla dava dosyası mahkemelerde bekliyor. Siz, sürekli, böyle bir atmosfer 
içerisinde, siyasî partilere gönül vermiş, siyasî katılımda bulunmak isteyen üyeleri, şayet, böyle ya
saklayıcı hükümlerle korkutmaya kalkarsanız, siyasî partilerin gelişmelerine de bir nevi mâni ol-
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muş olursunuz. Ondan sonra da çıkıp "efendim, biz, sivil anayasa yapıyoruz; yaptığımız sivil ana
yasada asıl gayemiz demokratikleşmedir" derseniz, olmaz. Peki, kardeşim, sen, üyeleri yasaklama 
ve suçlu konuma itme noktai nazarından, şayet, böyle hükümleri buraya yerleştirirsen, bu vatan
daşlar, bu demokratik ortama katılımı nasıl sağlayabilecekler? Onun için, bizim, bu önergemizle 
istediğimiz şey, açık ve nettir. Mutlaka, suçlular cezalandırılsın; buna karşı değiliz; kim suç işliyor
sa, cezasını çeksin; ancak, siyasî partilerin temsilcileri ve özellikle yöneticilerinin dışında bütün 
üyelerini kapsayan bir hükmün burada yer alması, hem hukukî değildir hem de adil değildir. Onun 
için, şayet, bu önergemize oy verir de bu değişikliği temin ederseniz; hatta, Komisyon Sözcüsü da
hil, bu konudaki yanlış anlayışı ve birtakım yanlış uygulamaları da göz önünde bulundurdukları yö
nünde, başlangıçtaki, madde üzerindeki açıklamasında işaret buyurmuşlardır. 

Sonuç olarak, şayet, anayasanın -ki, çıkardığımız kanun değil anayasa olduğuna göre- ruhuna; 
yani, insanın temel hak ve hürriyetlerini korumak üzere kurulan, yapılan ve asıl gayesinin de fert
leri ve toplumu en iyi noktaya taşımak olan anayasaları, böyle, yasakçı hükümlerle ve genelleme 
içerisinde üyeleri de dahil ederseniz yanlış yapmış olursunuz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki "bir başka partinin kurucusu" 
ibaresinden sonra gelen "üyesi" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN - Önerge sahibi söz istiyor mu? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Hayır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "girişemezler" den sonra gelmek 
üzere "üye aidatları ve yasa ile düzenlenen miktarlardan fazla bağış alamaz ve herhangi bir menfa
at elde edemezler" olarak ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu önerge, 

68 inci maddenin konusuna girmektedir; bu itibarla burada oylanması mümkün değildir. 
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BAŞKAN - Önergenizi geri alıyor musunuz efendim? 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet efendim, geri alıyoruz... 

BAŞKAN - Geri alıyorsunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN - Evet, ne soracağınızı biliyorum; ama, Sayın Erbaş, daha evvel "alıyorum" dedi. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasanının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 nci 
maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi "Anayasa Mahkemesi
nin, partinin savunması alındıktan sonra vereceği karar kesindir" olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, bu 

önerge de 19 uncu maddeyle ilgilidir; oylanacağı yer burası değildir efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) -? Tamam efendim, geri alıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, önergeyi geri aldıklarını söyledi. 
Diğer önergeyi okutuyorum: ' 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasanının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddenin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesindeki "...bu dene
tim sonunda vereceği kararlar, partinin savunması alındıktan sonra kesinleşir" olarak düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bu önerge de 19 un

cu maddeyle ilgilidir efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bu önerge 19 uncu maddeyle alakalı değil. Ana

yasa Mahkemesinin malî denetimiyle alakalı bir önerge olduğu için burada verilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Doğru efendim, doğru... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Komisyon Sözcüsü de kabul ediyor efendim. 

BAŞKAN - Komisyon kabul ediyor. 

Önerge sahibi söz istiyorsa vereceğim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi 

saygıyla selamlarım. 
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Görüşülmekte olan, Anayasanın 69 uncu maddesini değiştiren, teklifin 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası üzerinde verilen değişiklik önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. 

Bu maddede, siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olarak harcanması, bu 
harcamaların kanunla ne şekilde düzenleneceği hakkında bir hüküm tespit edilmiş; Anayasa Mah
kemesi bir denetim göreviyle yükümlü kılınmış ve de bu denetim sonunda karar vereceği, bu kara
rın da kesin olacağı ifade edilmiştir. Biz, verdiğimiz değişiklik önergesiyle, bu karar verilmeden 
önce partinin savunmasının alınmasını derpiş eden bir ek talep ediyoruz; çünkü, adalette savunma 
esastır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Alınacağı yazıyor efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Savunma alınacağına dair bir kayıt yoktur efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bakıyorum efendim; burada, 19 uncu maddede, "...genel 
başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler" deniliyor; istirham ederim... . 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Şimdi, adalette "savunma" esas olduğuna göre ve de te
mel hukuk kaidesi olan "beraatı zimmet" esas olduğuna göre, buradaki denetleme nasıl olacaktır?.. 
Denetleme, bizatihi bir karar değil; bir hususu tespit eden bir çalışmadır. Nitekim, ortada bir iddia 
olacaktır veya sıradan bir denetleme olacaktır; yapılan inceleme, belki bilirkişi raporuna da istinat 
edecektir, sonra bir kanaat hasıl olacak ve bunu Yüce Mahkemeye, raportör, arz edecektir. 

Şimdi, sanık veya muhatap ortada yok. Belki inceleme sırasında, partinin muhasibi gelip bir
takım'belgeler verecektir; ama, bu savunma değildir. 

Şimdi, fıkrada, "kanuna uygunluğunun tespiti ve kanuna uygunluk hususunun denetim yön
temleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunla düzenlenir" denilmekte; ayrıca, dene
tim görevini yerine getirirken, Anayasa Mahkemesinin, Sayıştaydan yardım sağlayarak inceleme 
yapacağı da söylenmekte "bütün bunlardan sonra verilecek karar kesindir" denilmektedir. Bu ka
rar, bir kaziyedir, mahkeme kararıdır, Bunun kaziyei muhkeme olması için; yani, kesin olması için, 
tam ve kâmil bir esasa oturması lazımdır. 

Mesela, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu rje yapar; bir konuyu denetler, rapor verir. 
Karar kime aittir; karar, eğer bir suç varsa; idarî veya adlî mahkemeye aittir. Şimdi, denetim, biza
tihi hele hele kesin bir karar olmadığına göre, Anayasa Mahkemesi, denetim görevi sonunda;, yar
gı organı sıfatıyla karar vermeden önce, savunma almak durumundadır. Bütün usul kanunlarında, 
adi bir suçta veya basit bir sulh, asliye ve ceza davasında, mutlaka, savunma esas alınmıştır. CMUK 
diye, yırtındınız, getirdiniz bir esası, burada da savunma, taa karakoldan itibaren yapılması gerek
li bir müessese olarak ortaya çıkarılmak istenmektedir. Şu halde, yargıda, savunma esastır; bu, hu
kukun temel prensibidir. Anayasamızın 68 inci maddesine göre, siyasî partiler, demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurları olduğuna ve siyasî partilerimiz, millî irademizin temsilcileri bulun
duğuna göre, böyle önemli, olmazsa olmaz temel bir kuruluş olan siyasî partilerin gelir ve giderle
rinin amaçlarına uygun olaraktoplandığının ve harcandığının tespitinde -ve de, denetim sonucu ve
rilecek olan karardan bir kapatma kararı dahi çıkabilir- önce savunma almak, en demokratik karar
dır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlayalım. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla)-Bağlıyorum efendim. 
Öyleyse, savunma alınmadan verilecek karar, kamu vicdanını rahat ettirmez; bilakis, gölge dü

şürebilir. Vergi mahkemeleri, esas itibariyle, savunma almadan karar vermezler. 
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TCıikyaşa Mahkemesinin yaptığı bu iş de bir hesap incelemesidir. Siyasî partiler ticarî faaliyet
lere girişmiş mi, gelir ve giderleri amaçlarına uygun mu, siyasî parti edindiği mallan nasıl edinmiş
tir, gelir ve giderleri kanuna uygun mudur; tıpkı bir vergi mahkemesi gibi, bu incelemelerde titiz 
davranılır -bunlar yetmez- bir de Sayıştayı devreye sokar, incelemeyi ona yaptırırsa, -tıpkı vergi 
mahkemeleri gibi, mutlaka savunma temin edilmeli- bu, hak ve nasafet ilkelerine uygun bir iş ola
caktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen efendim... Size verdiğim 1 dakikalık süre de bitti. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Binaenaleyh, verdiğimiz değişiklik önergesinin Yüce 
Meclis tarafından dikkate alınmasını istirham eder, hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve BazrMaddelcrinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 nci 
maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "siyasî partiler ticarî faaliyette bulu
namazlar, kâr amaçlı işler yapamazlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

BAŞKAN - Sayın Komisyon'?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ahmet Derin, söz istiyorsunuz... 

Buyurun. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mlletvekili arkardaşlarım; görüşül

mekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 inci maddesiyle 
değiştirilen 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "siyasî partiler, ticarî faaliyetlerde bulunamazlar, 
kâr amaçlı işler yapamazlar" olarak değiştirilmesini arz ve talep ettik; çünkü, değiştirilen madde in
celendiğinde görülecektir ki, madde sadece şu kadarcık bir cümleyle geçiştirilmiş: "siyasî partiler. 
ticarî faaliyete girişemezler." 

Madde incelendiğinde; devamında: "siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun ol
ması gereklidir" deniliyor ve "partilerin finansmanında, memleketimizde öteden beri mevcut olan 
ve kamu ahlakının gerilemesine yol açan kötü uygulamaların önlenmesinde, böyle bir yasağın 
önemli bir katkısı vardır" şekliyle de bir gerekçe konulmuş. Bu kadar ehemmiyet arz eden, gerek
çede, hakikaten tecrübeleri yaşanmış olan kötü bir uygulamanın, sadece "siyasî partiler, ticarî fa
aliyette bulunamazlar" şekliyle, bu hükmün, bunu sağlayacak kapsamı ihtiva etmeyeceği kanaati
mizle "kâr amaçlı işler de yapamazlar" cümlesini de buraya ilave ettik; çünkü, ticarî faaliyet, alım 
satım işi şekliyle algılanır. Halbuki, rant geliri elde etme, repo, hisse senedi, biletle gelir elde eden 
gece tertip etme, müzik şöleni, piyango tertibi gibi veya gayrimenkul sermaye iratları gibi gelirler. 
de, gayelerinin dışında ve partilerin finansmanında, memleketimizde öteden beri mevcut olan ve 
kamu ahlakının gerilemesine yol açan kötü uygulamaların meydana gelebileceği düşünülerek, kap
samını biraz daha geniş tutarak, efradını cami ağyarını mani bir hüküm olabilmesi açısından; ayrı-
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ca, ticarî faaliyette bulünamamanın ötesinde "kâr amaçlı işler yapamazlar" olarak değiştirilmesini 
arz ve talep ettik. 

Bu vesileyle,.Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum ve önergemizin kabulünü istirham 
ediyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, bir şey sormak istiyorum... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Siyasî partiler ticaretle uğraşamazlar; ancak, bazı siyasî par
tiler, bazı ticarî bankalara ortak olabilirler mi? Bunu, sizin aracılığınızla, Komisyondan öğrenmek 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Evet efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anasayasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 in
ci maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki "maddî yardım" ibaresin
den sonra gelmek üzere "ve her ne suretle olursa olsun, emir ve direktif alamazlar" ibaresinin ila
ve edilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Komisyon istiyorsa, deminki soruyu da cevaplandırabilir. Şimdi soruyorum: 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz bu maddeyle ilgili, dokuzuncu fıkrada bir değişiklik istiyoruz. 
Dokuzuncu fıkrada "Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olma
yan gerçek ve tüzel kişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır" deniliyor. 

Şimdi, olayı -âdeta, materyalist bir gözlükle bakıp- sadece maddeye indirgemek, bence, doğ
ru değildir. Dolayısıyla, olayı, bir bütün olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, özellikle Gümrük Birliğinin gündeme gelmesiyle Avrupa Birliğinin çokça konuşuldu
ğu bir dönemde, Batılıların, özellikle bizim Parlamentomuzdan birtakım yasaların çıkmasını talep 
etmeleri, birtakım kanunlarda değişiklik istemeleri gibi, hoş olmayan uygulamalarla karşılaşıyoruz. 
Dolayısıyla, şayet bunu da biz, anayasa hükmü olarak, iyi bir şekilde, bu maddeye yerleştirebilir-
sek, Türkiye'nin gündemine bu tip talepler gelmez kanaatindeyim. 
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Dolayısıyla, biz, ne yapmışız; bu fıkraya bir ilave yapmak istemişiz. Fıkradaki "maddî yar
dım" ibaresinden sonra gelmek üzere "her ne suretle olursa olsun, emir ve direktif alamazlar." iba
resini eklemişiz. 

Hatırlarsınız, fikir ve sanat eserleriyle ilgili kanun üzerinde görüşmeler yapılırken de arz ettik. 
Orada da, maalesef, bir maddenin gerekçesinde, yine bu Parlamentoya yakışmaz bir ifade kullanıl
mış ve "Batılıların direktifi" şeklinde bir ibare yer almıştı. Bunu, o zaman da tenkit etmiştik. Do
layısıyla, bütün bunları göz önünde bulundurunca, galiba, bizim, bu teklifimizin buraya girmesinin 
faydalı olacağına sizlerin de inanacağınız kanaatindeyim. 

Bakıyorsunuz, Türkiye'ye, dışarıdan birtakım heyetler geliyor. Heyetlerin birçok talepleri olu
yor; Türkiye, âdeta yol geçen hanı!.. 

Değerli arkadaşlar, egemen, bağımsız bir ülke olan, asırlar boyu şerefiyle, haysiyetiyle hep yü
celerde bulunan bir millet, bir devlet olarak bizim, dün, vilayetimiz mesabesindeki birtakım dev
letlerin tavırları karşısında, onlardan gelen heyetlerin karşısında el pençe divan durur bir pozisyon
da olmamız, kati surette, hepimizi rencide eder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Arabistan'dan da geliyor Beyefendi... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sosyalist Enternasyonalden tutun da, Bilderberg Toplantıla
rına varıncaya kadar, uluslararası birtakım kuruluşlar var; bakıyorsunuz, birçok siyasî yetkili, bun
ların toplantılarına iştirak ediyorlar; hatta, bu iştiraklerinden sonra, kamuoyunu ve kamu vicdanını 
tatmin edici net bir açıklama yapmıyorlar. Bunu da göz önünde bulunduracak olursanız, anamuha-
lefetiyle, iktidarıyla ve siyasîler olarak biz, bu konuda, elbette, Parlamento olarak, onların da bir 
yerde disiplinizc edilebilmesi açısından, böyle bir hükmün, mutlaka, bu Anayasa maddesinde yer 
alması, bizim tarihimize ve milletimize çok daha yakışır kanaatindeyim. 

Şayet, ille de bizim bu teklifimizi kabul etmeyecek olursanız, 82 Anayasası bile aynen kalabi
lir. Onun için, her ne kadar, küreselleşmenin, globalleşmenin, dünyanın küçülmesi gibi birtakım 
ifadelerin altında, hiçbir zaman, bağımsızlık, egemenlik ve şahsiyetimiz konusunda hiçbir fedakâr
lıktan kaçınmayacağımız konusunda hemfikir olduğumuz kanaatindeyim. O halde, biz, bunu fiilî 
olarak da Anayasamızda gösterebilmemiz açısından ne yapalım; bunu, mutlaka buraya monte ede
lim. 

Sadece maddî yardım almak, üç kuruş para karşılığı birçok şeyi değiştirmek belki mümkün ol
mayabilir; ama, birtakım etkilenmelerin sonucu çok daha zararlı ve yanlış yollara girebiliriz. Dola
yısıyla, yine hatırlatacağım, Atatürk'ün gençliğe hitabesinde de var "birtakım yanlış yola girmiş 
olanlar da bulunabilir" diyor. 

Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde, mutlaka "her ne suretle olursa olsun, 
emir, direktif alamazlar" konusunun buraya monte edilmesini, galiba, Genel Kurulun da tasvibine 
ve üstlenmesine havale edeceğimiz bir konu olarak görüyor, bu konuda önergemize destek verece
ğinizi ümit ediyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.,. Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Son önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 inci 
maddesiyle değiştirilen 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının "siyasî partiler, tüzük ve program
ları dışında faaliyette bulunamazlar, Anayasanın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıka
mazlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) - Efendim, bununla ay
nı mahiyetteki bir önergeyi daha evvel oyladınız. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilen önergelerin işlemi tamamlanmıştır. Yalnız, bir 
diğer önerge vardır -maddeyi, fıkra fıkra oylama önergesi- onu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.1.1. 1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 8 
inci maddesinin on fıkrasında yer alan ifadeler birbirinden farklı olduğu gibi, sayıca da fazlalık 
vardır. Fıkraların ayrı ayrı oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fethullah Erbaş MustafaÜnaldı 
Van Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
. Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Musa Demirci 
Sivas 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

BAŞKAN - 15 imza yeterlidir; İçtüzüğün 84 üncü maddesine göre gereğini yapıyor, Genel 
Kurula soruyorum... 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA "(İstanbul) - Efendim, yazıma mü
teallik kısa bir açıklama yapmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, benim de çok önemli bir sorum vardı. 

BAŞKAN - Efendim, demin, sorduğum zaman, gerekiyorsa, Komisyon size de cevap verir de
dim. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Soruyu anlamadıysa, tekrar edebilirim. 

BAŞKAN - Bunu zabıtlara geçirmek istiyorsanız, maddenin bitiminde soracaktınız; ama, ha
kikaten bilgilenmek istiyorsanız, Komisyonla aranızdaki mesafe zannederim 4,5 metre!.. 

Sayın Komisyon, sizi dinliyoruz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, muhtelif 

müracaatlar üzerine şunu belirtiyorum ki "odak" kelimesinin anlamı "mihrak" tır. 
Teşekkür ediyorum. . 
BAŞKAN -Sayın Abdüllatif Şener, bir kere daha, zabıtlara geçmesi için söylüyorum: Bu 84 

üncü maddenin ikinci fıkrasına göre, defalarca, fıkra fıkra oylanması teklifi yapılmıştır, dün de bu 
teklif yapılmıştı. Dünkü önergeyi, 15 imza olmadığı için muameleye koymadım; ama, koymazken 
de zabıtlara geçirmiştim: Burada "15 kişi fıkra fıkra oylanmasını teklif ederse, madde fıkra fıkra 
oylanır" demiyor madde "gereği yapılır" diyor. Bu "gereği yapılır" sözünden hareket edenler -1970 
yılından itibaren, bu, buraya 16 defa gelmiş, 5 inci defa, benim yönettiğim oturuma denk gelmiş, 5 
inci uygulamam da böyle olmuş - benden evvel Sayın Hatiboğlu, Sayın Genç, Sayın Kalemli, Sa
yın Genç, Sayın Hatiboğlu, Sayın -Allah rahmet eylesin- Hocaoğlu, Sayın Işıklar, Sayın Oral, Sa
yın Cenap Ege, Sayın Gürbüz, Sayın Kunter, Sayın Ekşi ve 1970 senesinde Sayın İsmail Arar, bu 
usulü, teamül haline getirmiştir. Arkadaşlarımız, bundan sonra, lütfen, bunu buraya getirme'sinler. 
Uygulama budur; gereği yapılır, oylamayla. Ben de size sordum, gereğini yaptım. 

Şimdi, maddenin gizli oylamasına geçeceğiz. 
Sayın Asiltürk ve Sayın Kazan yok; ama, Sayın Abdüllatif Şener, ısrar ederseniz, size söz ve

receğim. . 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Oylamadan sonra... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Henüz, oylama hazırlığı yapılıyor; boşluğu dolduruyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Oylamaya geçildi efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylama hazırlıkları tamam değil, zarflar hazır değil. 
Sayın Coşkun Gökalp, konuşması içerisinde, kendisinden evvel söylenilen "camileri ahır yap

tınız" sözüne cevap verirken; "Anavatan Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer, diğer partililer... 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden bugüne kadar, din ve 
vicdan özgürlüğü insanlarımıza geniş bir şekilde tanınmıştır; ibadet etmişlerdir. Bu yalan dolan
larla nereye varmak istiyor bu zihniyetin insanları" demiş. Burada, A partisi, B partisi filan deme
miş; ama, siz "sataşma var" dediniz ve bütün bir burada işgal oldu, zabıtları getirttim ve burada hiç
bir kişiye ve hiçbir partiye sataşma yoktur; onun için, Sayın Asiltürk -zabıtlara siz de bakın- bir-
sataşma olduğunu kabul etmiyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bu söylediği sözleri kendisi... 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Sayın Başkan, kabul ediyorlar mı?.. Kabul ediyorlarsa, ce

vap versinler. 
BAŞKAN - Hayır, onlar da kabul etmiyorlar; yeni bir tartışma doğurmayalım. 

Oylamaya başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 
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BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 

Kutular kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 8 inci maddenin oylamasına 385 sayın üye katılmış olup, 
270 kabul, 110 ret, 2 çekinser,) 3, geçersiz oy kullanılmıştır; böylece, 8 inci madde, Anayasada ön
görülen kabul oyuna ulaşmıştır. ' 

Sayın milletvekilleri, grup başkanlarının rızasıyla, bugünkü yemek arasını biraz fazla 
vereceğim. 

Saat 20.30'da toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.06 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

.. _ © . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

12. - 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. 
Komisyon?.. Burada. ' , . . ' • 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci mad
desi 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. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, Hükümet yok, nasıl görüşeceğiz? 

BAŞKAN - Efendim, biliyorsunuz, onu ta başlangıçta bağladık. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Toplantı yetersayısı yok, karar yetersayısı da yok. 
BAŞKAN - Efendim, devam ediyoruz; ara vermedim. Rahatça enine boyuna konuşsak daha 

iyi değil mi? 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kapusuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda görüşmekte olduğumuz 861 sıra sayılı, anayasa değişikliğiyle ilgili teklifin 9 uncu 

maddesi üzerinde söz aldım; Grubumuzun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 
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Teklifin, Anayasanın 75 inci maddesini değiştiren 9 uncu maddesi, "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur" hükmünü içeren birinci fıkra ve "Bu 
milletvekillerinin yüz adedi ülke çapındaki seçim çevresinden seçilir" hükmünü içeren ikinci fıkra 
şeklinde tanzim edilmiştir. 

; Bu konu, başından beri Türkiye kamuoyunu ilgilendiren, Parlamento çalışmalarından tutun da 
Parlamentodaki hareketlerimize varıncaya kadar, herkesin ilgi alanında olan bir kurumdaki millet
vekilleri olarak bizlerle ilgili önemli bir kararı ihtiva etmektedir. Şu anda, 450 milletvekili olarak 
Parlamentoda görev yapıyoruz; bu sayının 600'e çıkarılması, özellikle Refah Partisi olarak bizim 
kesinlikle karşı çıktığımız bir husustur. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Yalnız siz değil, Anavatan Partisi de karşı çıkıyor. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Özellikle, burada ikinci bir husus daha var ki; o da, ülke ça
pında seçim çevrelerini ilgilendiren "Türkiye milletvekilliği" adıyla maruf milletvekilliğidir. Her 
şeyden önce, bu çatı altında, milletvekilleri ve senatörler olarak hizmetler verilmiştir; şöyle veya
hut da böyle, tenkit edilmiştir, kurumlar değiştirilmiştir, yerler değiştirilmiştir; ama, geçmiş dö
nemlerdeki uygulamalar da göstermiştir ki, bugün geldiğimiz yer itibariyle, dünya genelinde mey
dana gelen değişmelerle birlikte Türk siyasî hayatında da önemli değişiklikler yapılması bir mecbu
riyettir. 

Merkezî bir anlayışı, İttihat ve Terakki dönemi de dahil olmak kay d ü şartıyla, bugüne kadar 
devam ettirdik geldik, otoriteyi hep merkezde tuttuk, bunun tabiî sonucu olarak da, bu merkeziyetçi ya
pıda -bugün dünyada olduğu gibi- artık Türkiye'de de bir değişikliğe doğru gitme zarureti ortaya çıktı. 

Hükümetleri kurarken, programlar yapacaksınız, protokoller yapacaksınız, mahallî yönetimle
ri güçlendirmeyle ilgili kararlar alacağınızı vaat edeceksiniz; ondan sonra da, tutacaksınız, merkez
deki yoğunlaşmayı biraz daha artıracaksınız. Dolayısıyla, bu, bu Parlamentoda, bir tezattır; hem 
merkeziyetçilikten ayrılmayı teklif edeceksiniz hem de milletvekili sayısını 600'e çıkarmayı geti
receksiniz... Belki "Türkiye'nin nüfusu 40 milyon iken, 50 milyon iken, bugün 62 milyona çıktığı
nı kabul edecek olursak, bu kadar nüfus yoğunluğuna 450 milletvekili yetmez" diyeceksiniz. Böy
le bir gerekçeyi de, burada kabul etmek doğru değil. Onun için, artık, Türkiye'de, mümkün merte
be, bu merkeziyetçilikten uzaklaşma zarureti ortadayken, devleti küçültme sözleri her platformda 
konuşulurken, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasının tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Sonra, 
biz, bunu kamuoyuna da anlatamayız. Zaten, maaşından, emekliliğinden birtakım sosyal haklarına 
varıncaya kadar bütün meselelerde hücuma uğrayan bu müesseseyi, âdeta, kendimiz için sayının 
600'e çıkarılmasını istemek gibi bir konuma getirmek, bir yerde, Parlamentoyu küçültmek demek
tir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şayet, demokrasi halkın istediğini yerine getirmekse, halkın 
istekleri doğrultusunda yönetim modelini uygulamaksa, bugün halka sorsak, yarın belki bu madde 
için -ümit ediyorum ki sizler de katılacaksınız; önergelerimiz de vardır- ne yapılacak; belki refe
randuma gitme durumu ortaya çıkabilecek. Belki de, bu durumda, anayasa değişikliğinde halktan 
en çok tepki alacak madde ne olacaktır; bu madde olacaktır. 

O halde, biz, parlamenterler olarak, bu Meclisin saygınlığını savunmakla mükellef olan mil
letvekilleri olarak, bu yanlışa düşmeyelim. Onun için, özellikle Refah Partisi olarak biz, bu sayının 
600'e çıkarılmasına kesenkes karşıyız. 

Aynı zamanda, eğer, bir de burada söylediğiniz -Türkiye genelinde ister 100 yapın ister 150 
yapın; ne yaparsanız yapın- 100 Türkiye milletvekilliğini getirecek olursanız, Parlamentoyu bu se-

•' ' - - 4 7 4 - . 



T.B.M.M. B:128 2 3 . 6 . 1 9 9 5 0 : 2 

fer başka bir sıkıntıya sokacaksınız; birinci sınıf milletvekilleri, ikinci sınıf milletvekilleri... Birin
ci sınıf milletvekilleri neyle muhatap olmayacak; seçmenle muhatap olmayacak; özel seçilmiş in
sanlar olacak. 

Yeri geliyor, demokrasiyle ilgili birtakım yanlışlıkları tenkit ederken deniliyor ki: "Efendim, 
bu memlekette, partilerde, liderlerin tahakkümü var." Bu Türkiye milletvekilliğini, bir yerde parti
lerin yöneticileri tespit edecekler. Peki bunun sonucu ne olacak; o zaman, bir yerde, parti liderleri
nin bir kat daha güçlenmesi temin edilmiş olacak. 

Efendim, yine birtakım çevrelerin, milletvekillerine, âdeta hakaret gibi gelen yaklaşımları söz 
konusudur; "efendim, Parlamentonun seviyesi düşüktür" diyorlar. Ben, bir milletvekili olarak, böy
le bir ithamın, bu Parlamentoya yakışmadığını savunuyorum; kati surette!.. Buradaki milletvekille
rinin, hiçbirinin seviyesi düşük değildir. Böyle bir iddia doğru olursa, bu, halka indirgendiği tak
dirde, denilebilir ki, halkın seviyesi düşük. Efendim, kati surette; ne milletimizin ne de Parlamen
tomuzun seviyesinin düşük olduğunu kabul etmemiz doğru değildir. 

Onun için, Türkiye milletvekilliği konusuna, mutlaka ama mutlaka, ittifakla karşı çıkmak 
mecburiyetindeyiz. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Biz de karşıyız. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, Doğru Yol Partisi Grubundaki arkadaşlarım da tas
dik ediyorlar "biz de karşıyız" diyorlar. İnşallah, oylarınızla bunu göreceğiz. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Biz de karşıyız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ederim. İşte, uzlaşma dediğiniz mesele budur. 
Komisyon, belki, teknik bir çalışma yapabilir; siyasî partiler, birtakım tekliflerle gelebilirler; 

ama, Parlamento olarak biz, kendimize, kendi kimliğimize, kendi değerlerimize sahip çıkmak mec
buriyetindeyiz. Milletvekilleri olarak biz, bu ithamların, bu yanlışların karşısına çıkmalıyız. "Efen
dim, sizin, yarın, seçimlerde, daha rahat seçilebilmeniz için, milletvekili sayısının 600'e çıkarılma
sı isteniyor. Kendiniz için olan böyle bir maddeyi, nasıl oybirliğiyle kabul ediyorsunuz" dedirtme
mek için, mutlaka, bu 600 rakamına da karşı çıkmalıyız. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayı kaç olsun?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Onun için, değerli arkadaşlar, özellikle Hükümet ve Parla

mento olarak biz, Türkiye'de, idarî bir reform olarak bazı adımlar atacaksak, şunu arz etmek iste
rim: Türkiye'de, merkezî otoriteyi rahatlatabilirle açısından, merkezî idareden -demokrasiyi yay
gınlaştırma doğrultusunda- mahallî yöneticilere, idarecilere yetkiyi yaymak, onların yetkilerini ar
tırmak mecburiyetindeyiz. O zaman, belki, milletvekillerinin sayısının 450 olması bile çoktur. Bel
ki, o şartlar muvacehesinde, Parlamentonun üye sayısını 300'e düşürmek bile mümkün olabilir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY(Afyon) - Doğru... Fevkalade... Bravo... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bunları söylerken, sadece inandı

ğımız doğrulan söylemek istiyorum. Eğer, bir ilin bir köyünde, bir ilçesinde var olan bir problem 
orada tespit edilip, kâğıtlar üzerine kaydedilip, ondan sonra, postayla Ankara'ya gönderiliyorsa, 
masa başında oturan bir yetkili de, oradaki canlı bir problemi, kâğıda, âdeta, ölmüş şekliyle dökül
müş olarak gönderdiği takdirdeolur mu?!, bölgesel özellikler nedir, o mahallin ciddî ihtiyaçları ne
dir, öncelikleri nedir; bunların tespitini, merkezde bulunanlardan daha çok kim bilir; mahallinde 
bulunanlar bilir. O doğrultuda, biz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. , 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Salih, hangi sayıda anlaşacağız, onu da söyle. 

.'.'.' SALİH KAPUSUZ (Devamla)-450 dedim, Sayın Başkan. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Anlaşalım, 400 daha iyi... " 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, sözlerimi toparlarken, şunu arz 

etmeye çalışıyorum: İşte, mahallindeki problemleri, mahallindeki yetkililere tevdi edip, çözümünü 
onlardan beklediğimiz takdirde, birçok lüzumsuz görevle muhatap olan bu Parlamento, gereksiz iş
galden de kurtulacak. Buraya gelme mecburiyetinde kalan milletimiz, burayı aşındırma mecburi
yetinde kalan seçmenlerimiz, probleminin mahallinde çözüldüğünü gördüğü takdirde ne yapacak; 
Ankara'ya niye gelsinler; elbette yerjnde çözeceklerdir. O halde, son olarak şunu arz etmeye çalı
şıyorum ki, bu maddedeki 600 milletvekilliğine, Refah Partisi olarak, biz, kesinlikle karşıyız. Bu
nun 450'de kalmasını... ' 

ADİL AYDIN (Antalya) - 350 olsun! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer, önergelerinizle ittifak edip de, sayıyı 350'ye düşürme

yi istiyorsanız, biz, ona da varız. Hele hele, Türkiye milletvekilliği gibi, milletvekilleri arasında bir 
ayrıcalık yapmaya ise tamamen karşıyız. > 

HACI FİLİZ (Kırıkkala) - Biz de karşıyız. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O halde, değerli arkadaşlarımız; burada, Komisyonun getir
miş olduğu bu maddeyi beraberce değiştirelim, bir konsensüs meydana getirelim, en azından, eski 
haline getirelim diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Oy verecek misiniz o zaman?!. 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ural Köklü; buyurun! (CHP sırala
rından alkışlar) -.•. ' 

CHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; anayasa değişikliği teklifinin Komisyondan gelen 9 uncu maddesi, esas olarak, Anayasamız
daki 75 inci maddenin değiştirilmesi hakkında. Madde üzerinde Grubum adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı sunarım. . 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur. 
Bu milletvekillerinin yüz adedi ülke çapındaki seçim çevresinden seçilir" şeklinde metne geç

miş olan bu madde, gerçekten, ekonomik mi değil mi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ihtiyaçla
rına uygun mu değil mi, faydalı mı değil mi açısından baktığımız zaman; biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 600 tane milletvekiline ihtiyacı olduğu kanısında 
değiliz. En azından, her getirilen yasal değişiklikte, ölçek, tek kelimeyle, memleket faydasıdır. 
Memleket faydası açısından baktığımız zaman, niçin 600 milletvekiline ihtiyaç duyulmuştur; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin işlerini yapabilmeye, görevlerini yapabilmeye 450 kişi yetişememek
te midir; gerçekten böyle ihtiyaçlar vardı da, onun için mi 600 milletvekiline ihtiyaç duyulmuştur 
diye bir soruyu milletvekilleri olarak veya partiler olarak kendimize sorduğumuz zaman, sorunun 
cevabını hepimizin aynı tarzda bulacağımıza inanıyorum. 

Şimdi, bir kere, vatandaşı ekonomik tedbirlerle seferberliğe, devleti de tasarruf yapmaya ça
ğırdığımız bir dönemde 600 milletvekiline ihtiyaç var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinin iş
leri, 600 milletvekili olunca, gerçekten de şu ankinin üçte biri oranında daha hızlı yürüyecek mi
dir? Bu ölçekten baktığımız zaman, biz yanılıyoruz. 
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SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Kaç olsun; rakam söyleyin... 300 olsun mu 300?..Biraz fazla di
yorsunuz, 300 deyin, rakam verin. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Lütfen... Dinlerseniz, kaç olacağını, mevcudun yetip yetmeye
ceğini de söyleyeceğim. 

Böyle bir ihtiyaç nereden kaynaklanmıştır; ilk bakışta, "efendim, işte, gelecekte il sayısı arta
cak da, artan il sayısına göre milletvekili sayısının da artması doğaldır; bu açıdan 600'e çıktığı za
man vatandaşımızın iradesi Parlamentoya daha demokratik bir şekilde yansıyacaktır" gibi bir sa
vunmaya girilebilinir. Bu mümkün değildir; çünkü, şu an memleketimizde ilçelerimizin il yapılma
sı yönündeki girişimlerin gerek memleket ekonomisi açısından, gerekse memleket idaresi açısın
dan hiçbir faydası ve katkısı olmadığını hepimiz gözlemliyoruz. İlçelerimizi il yapmakla, o ilçele
rimize sadece ve sadece istihdam olanağı açısından "işte, iyisiniz iyisiniz; sizlere birtakım iş alan
ları açacağız" gibi bir mesaj vermiş oluyoruz, bu yanlıştır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sizin Hükümetiniz yaptı onu Ural Bey. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)-Sayın arkadaşım!.. 

Diğer taraftan, her parti temsilcisi bu kürsüye çıktığı zaman diyor ki "efendim, devleti küçül
telim." O, küçültme lafını da ben pek anlayamadım; ama, devleti demokratikleştirelim şeklinde an
lıyorum. Yani, merkezden yönetim, 60-70 milyona cevap verememektedir; daha demokratik bir yö
netime geçebilmek için, halkımızın daha katılımcı olabilmesi için, vilayetler bazında, yöresel baz
da, yerel bazda, mini parlamento düzeyinde yerel yönetimlerimizi etkin kılalım, idaremizi etkin kı
lalım ve vatandaşımız, kendi derdine kendisi merhem olacak şekilde, başı dik, onurlu bir tarzda, 
katılımcı bir tarzda memleketin sorunlarına çare bulsun şeklinde anlıyorum, devletin küçültülmesini. 

Bu ölçekten baktığımız zaman da, efendim, 450 milletvekili olarak, hepimiz elimizi vicdanı
mıza koyalım, sabahtan akşama kadar, memleket açısından, gerçekten yoğun ve stresli bir iş haya
tı geçiriyoruz; ama, görevimiz yasama. Yasama açısından baktığımızda, biz, zamanımızın ancak 
yüzde 10'unu bu hizmete verebiliyoruz; yüzde 90'ını da -yanlış anlamayın- seçmenlerimizin sorun
larıyla ilgilenebilmek için, onlara ayırıyoruz. Buna itiraz eden var mı?!. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Gelmeyecekler mi?! 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Hayır; şunu söylemek istiyorum: Bakın, merkezî yönetimde, be
nim Uşakımda, benim Karsımda, Adanamda, ayağına -afedersiniz- diken batan vatandaş dahi, ça
reyi, milletvekilinde aramaya çalışıyor; bundan memnun musunuz; memur tayinlerinden memnun 
musunuz; bir memur gece yarısı telefonla sizi aradığı zaman "beni şef yap, beni müdür yap" de
diği zaman memnun musunuz; hayır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Bizi arayan falan yok; hep sizi arıyorlar. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Hiç bağırmayın... 

Yalnız, bu sorunda, hepimiz kesinlikle dürüstçe konuşalım. Bu anlamdan baktığımız zaman 
da, buradaki 450 milletvekili sayısını 600'e çıkardığımızda, memleketin sorunlarını gerçekten hal
ledebilecek miyiz; halledeceksek 600'e çıkaralım. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Deneyelim. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) -Ama, halledemeyeceksek, 600'e çıkarmanın hiç bir anlamı yok
tur ve kesinlikle... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz karşısınız, öbür taraf karşı; anlamadık ki... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Kim getirdi bu teklifi?.. 
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URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bakın arkadaşlar, millet, bizi, buraya seçip, gönderirken diyor 
ki: "Ey, benim vekilim, benim kanunlara ihtiyacım yar, benim çağdaş olmaya ihtiyacım var; bana 
yasa üret." Bu açıdan baktığımız zaman, bizler, bu görevlerimizi tam yapacaksak, her şeyden ön
ce, Meclisin İçtüzüğünü, en çağdaş anlamda, en verimli anlamda ve de Mecliste zaman israfına 
meydan vermeyecek şekilde kesinlikle değiştirmeliyiz, üçbuçuk-dört yıldır, görebildiğim kadarıy
la, gerek komisyonlarımızda gerekse Genel Kurulda, çalışmalarımızın daha etkin olabilmesi için, 
İçtüzüğümüzün, gerçekten, çağa cevap verecek bir düzeyde değiştirilmesi gerekir; ben bunu yadır
gamıyorum. O zaman, şunu söylüyorum: 450 milletvekili yeter de artar bile. 

SÜLEYMAN HÂTİNOĞLU (Artvin) - Vur; o tarafa vur, o tarafa !.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - 600 milletvekili teklifini kim getirdi, onu merak ediyoruz. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, konu hepimizin konusu; dinleyelim... Ba
kın, kesinlikle, politik bir malzeme konusu yapmıyorum. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Yapıyorsun... 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - İkincisi, ülke çapındaki seçim çevrelerinden, 100 milletvekilinin 
seçilmesi konusuna gelince, vatandaşın, seçme, seçilme ve denetleme haklarını, özgür ve demok
ratik olarak kullanabilmesine, bu teklif göjge düşürecektir. 

Nasıl gölge düşürür : Böyle bir teklifle, seçmen iradesi değil, her partinin yöneticileri kesin
likle kendi sultalarını daim kılacaklardır; çünkü, böyle bir anlayışta, varlıklı olanlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Rahat konuşun efendim. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - ...etkin olanlar ve aynı zamanda Ankara'da devamlı oturup, par
ti başkanlarına en yakın olabilen, onlara nüfuz edebilenler, partilerin bu kontenjanlarından, kesin
likle, yararlanacaklardır. 

Burada ne zaafa uğrayacaktır; halka dayalı, demokratik işlerliği olan bir particilik anlayışına 
zarar gelecektir. Çünkü, vatandaş her ne kadar partiye oy veriyor da, bunun yanında, partinin gös
termiş olduğu adaya da, şahsa da oy veriyor; bu gerçeği gözden ırak tutmamamız gerekir. 

YÜCEL SEÇKİNER ((Ankara) - Ural, 600 var mı yok mu? 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Seçmen, bu tür bir uygulamayla, tanımadan, bilmeden ve farkı

na varmadan, verdiği oylarla 100 milletvekili seçmiş olacaktır: Burada, sözlerimin burasına dikkat 
ediniz. Vatandaşın görevi, yalnız seçmek değildir, dört beş yılda bir sandık başına gitmek değildir; 
seçtikten sonra, dört beş yıl da, o seçtiği üyeyi kesinlikle gütmek ve denetlemektir. Bu açıdan bak
tığımız zaman, böyle bir uygulamanın, seçim bölgesi olmayan bir milletvekilinin seçilmesiyle, va
tandaşımızın, seçme, seçilme ve denetleme özgürlüğüne engel getirdiğine inanıyoruz. Bu tür se
çimlerle milletvekili seçilmesi, Türkiye'deki demokratik anlayışa ve seçimlere gölge getirecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
Sonuç olarak, memleketimize kesinlikle, 450 milletvekili yeter. Hepimizin de, her partinin de 

söylediği gibi, çağdaş bir idarî yapılanmaya gidelim, yerinden yönetime ağırlık verelim diyoruz. 
Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kesinlikle görüşümüz budur. 
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Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, konuşan sözcü Cumhuriyet Halk Partisi adına 
konuştu zannediyorsam ve zannediyorsam, 301 imzada, Cumhuriyet Halk Partisinin de imzası ve 
desteği var. Buraya imza atıyorlar, sonra da karşısında konuşuyorlar!.. 

BAŞKAN - Zaten karıştı efendim; biraz sonra, bunu kimin istediği belli olmayacak. (Gürül
tüler) 

Sayın Maruflu, Anavatan Partisi Grubu adına, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşmekte olduğumuz 861 sıra sayılı anayasa değişikliğiyle ilgili teklifin 9 uncu maddesi 
üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini sunmak üzere söz aldım; sözlerimin başında hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Bu 9 uncu madde, 7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci 
maddesini tadil etmek isteyen bir maddedir ve şu şekilde ifade edilmiştir: 

"A) Kuruluşu 

Madde 75 - Türkiye Büyük Millet Meclisi milletçe genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden 
oluşur." 

Değerli arkadaşlar, benden evvel konuşan hatipleri de dinledikten sonra, ben, biraz şaşırıyo
rum; bu madde buraya nasıl geldi diye hayret ediyorum. Anavatan Partisinin, Anayasa değişiklik-

. lerine ilişkin ilk önerilerine baktım; böyle bir öneri yok. Daha sonra, buraya her nasılsa girmiş. Be
nim de samimî kanaatim, 600 milletvekilliğinin olması doğru değil ve Anavatan Partisi olarak, bu
nun doğru olmadığını burada ifade etmek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu, İ6 madde
lik ilk teklifte yok; demek ki, biz öyle düşünmemişiz. 

Tabiî, anayasalar, ve anayasa değişiklikleri, bir partinin tek başına yapabileceği düzenlemeler 
değildir. O bakımdan, bir metin üzerinde böyle bir uzlaşma olabilir; fakat, günün şartlan, günün 
koşulları çerçevesinde, durumu bir değerlendirmek istiyorum. 

Denilebilir ki, bugün, Türkiye'de yeni iller kurulmuştur; bu illere de yeni milletvekillikleri ve
rilecektir ve 60 milyon nüfusu olan Türkiye, benzer ülkelerle karşılaştırıldığında, 450 milletvekil
liği azdır. Mesela, bir oran yapmak gerekirse; İngiltere'nin nüfusu hemen hemen Türkiye kadar; 
ama, orada 637 milletvekilliği var. 10 milyonluk Yunanistan'da, 300 milletvekilliği var. Tabiî, böy
le bir oransal karşılaştırma yapmak doğru değil; böyle bir şey yapıldığı takdirde, bizim de 1 800 
milletvekilliğimiz olsun diye, çok komik bir sonuç ortaya çıkar ki; tabiatıyla, bunun üzerinde dur
mak doğru değildir. 

Değerli milletvekilleri, asıl üzerinde durmak istediğim konu şudur: Ülkemizin, bugün, karşı 
karşıya bulunduğu şartlar muvacehesinde, milletvekilliği sayısının 600'e çıkması fevkalade sakın
calıdır. 

Bu nedenle, biz, Anavatan Partisi olarak, bu maddenin, eski şekliyle, Anayasada aynen kalma
sı gerektiğini düşünüyoruz. 

Hele hele, maddenin ikinci paragraftaki "Bu milletvekillerinin yüz adedi ülke çapındaki seçim 
çevresinden seçilir" cümlesi, baştan başa hatadır; milletvekilleri arasında bir imtiyaz, bir ayrıcalık 
yaratma manasına gelebilir. 

Esasen, Anayasamızın ilgili maddesi, her milletvekilinin, kendi seçim çevresinin değil, tüm 
Türkiye'nin milletvekili olduğuna amirdir. Bu nedenle, bu, 100 ilave ve halk arasındaki tabiriyle 
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"kontenjan milletvekilliği" veya "Türkiye milletvekilliği" sözcüğünün de, tamamiyle yanlış oldu
ğunu ve bugünkü ülke gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade etmek istiyorum. 

Anavatan Partisi olarak, bizim, Anayasada belirtilen sayının aynen kalması gerektiği düşünce
sinde olduğumuzu sizlere bildirmek istiyorum. Zannediyorum, bu konuda, eski maddenin aynen 
kalması şeklinde, Yüce Mecliste bir ittifak ve uzlaşma olacaktır. 

Düşüncelerimi bu şekilde ifade ettikten sonra, hepinize derin saygılar sunuyorum. (ANAP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Turhan Tayan; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 
uncu Dönem milletvekilleri olarak göreve başladığımız günden bu yana, aşağı yukarı, Mecliste 
temsil edilen tüm partiler, 1982 Anayasası üzerinde değişiklik arzularını ortaya koydular. Dört yı
la yakındır, çeşitli zeminlerde, mevcut Anayasanın eksikleri, boşlukları, yanlışları, antidemokratik 
hükümleri ifade ediliyor, dile getiriliyor; sonuç itibariyle, ülkemize, çağdaş, millî, demokratik ve 
seçilmişlerin yaptığı bir Anayasanın nasıl sağlanacağı üzerinde çaba sarf ediliyor. 

Bizim Meclisimiz gibi, çok parçalı, bölünmüş meclislerde, merî Anayasamızın 175 inci mad
desine dayanarak Anayasa değiştirmenin ne kadar zor olduğu da bir gerçek. Azamî müşterekleri 
bulmak, hayli yüksek oranda uzlaşı sağlamak ve dolayısıyla Anayasada değişiklik yapmak zor. 

İşte, dört yıla yakındır, partiler arasında süren temaslar belli bir noktaya gelebilmiş, şimdilik, 
üzerinde uzlaşma sağlanan 21 maddenin değiştirilmesine karar verilmiş, daha doğrusu, bu istika
metteki irade, niyet, 301 imzayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir. 

Mevcut Anayasamızda, milletvekili sayısıyla ilgili olarak düşünülen değişiklik, teklifin 10 un
cu maddesinde, 450'den 600'e çıkarılmaktadır. Bu teklifin altında imzası bulunan -şimdi, bizi yü
ce milletimiz dinliyor- Anavatan Partisi Grubu sözcüsü çıktı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu söz
cüsü çıktılar "zinhar, böyle bir şey istemiyoruz, 450 milletvekili yeter" dediler. 

Bu teklifin altında kimlerin imzası var bakınız: Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri; Oltan 
Sungurlu, Hasan Korkmazcan, Eyüp Aşık... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz vazgeçtik. 

TURHAN TAYAN (Devamla) - ...Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri; Seyfi Ok
tay, Ercan Karâkaş, Adnan Ekmen. (CHP sıralarından "onlar değişti" sesleri) 

Siyaset, dürüstlük ister; siyaset, samimiyet ister; siyaset, mertlik ister.'Bu milletin gözünün içi
ne baka baka, burada başka türlü konuşmak, komisyonlarda başka türlü konuşmak riyakârlıktır. 
(RP, MHP, DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Böyle davranmak ucuz politikadır, böyle 
davranmak ikiyüzlülüktür, milleti aldatmaktır. (RP, MHP, DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi Grubu tarafından, bu maddenin görüşülmesine geçil
meden evvel, gerek Türkiye milletvekilliği konusunda gerekse milletvekilliği sayısı konusunda ve
rilmiş önergemiz vardır. Şimdi, sanıyorum, Anayasa Komisyonu Sözcüsü de, bu konuda, Genel 
Kurula bilgi verecektir. Doğru Yol Partisinin, milletvekiliği sayısının 450'den 600'e çıkarılması 
konusunda, hiçbir yerde, somut teklifi ve önerisi olmamıştır. Bu öneri, bizim dışımızdaki partiler
den gelmiş, üzerinde değerlendirme yapılmış ve Komisyon da, bunu, böylece kabul etmiştir. 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Bu da ikiyüzlülük, bu da riyakârlık... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Bu da riyakârlık... 
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TURHAN TAYAN (Devamla) - Komisyonun raporundaki imzalar da açıkça ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu, Komisyonda tekrar müzakere edilecek ve görüşülecektir. Yal
nız, hiçbir parti, bu konuda, samimî niyetlerini gizlememelidir; açık konuşmalı, niyetini açıkça ifa
de etmeli ve bu kürsüye çıkan her arkadaş da, gerçek niyetini ifade etmelidir. Doğru Yol Partisinin 
gündeminde, milletvekilliği sayısıyla ilgili bir düşünce, bir plan, bir proje ve bir hedef yoktur. 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - İkiyüzlülük... 

TURHAN TAYAN (Devamla) - Bu konuda ortaya konan, diğer partilerden gelen öneri say
gıyla karşılanmış, bunun müzakeresinde mahzur görülmemiş ve teklif verilmiştir. 301 imzayı atan 
arkadaşlar olarak, bu teklifte hiçbir zaman ısrarlı olmadık. Komisyon, konuyu tekrar müzakere 
edecektir. 

Bu duygularla Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - İstanbul Milletvekili İsmail Cem'in, DYP Grup Sözcüsü Turhan Tayan 'in, ileri sürmüş ol

dukları görüşten farklı bir görüşü Gruplarına atfetmesi nedeniyle konuşması. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ateş. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, sayın sözcü, bu teklife imza atan ar
kadaşlarımızı, Grubumuzu, Grup yöneticilerimizi riyakârlıkla suçladı... (RP sıralarından "Kürsü
den konuş" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Anladım efendim; buyurun. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Cem konuşacaklar. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Cem. 

Lütfen, yeni bir sataşma doğurmadan... (DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Buradan okudum. Bu sataşma mı?!. 

İSMAİL CEM (İstanbul) - Sayın Başkan, Partimize ilişkin, Sayın Doğru Yol Partisi Sözcüsü
nün konuşmasını cevaplamak üzere... 

BAŞKAN - Sataşmadan dolayı söz vermedim efendim; sataşma doğurmasın dedim "Grubu
muzun temayülü yanlış aksettirildi" dedi. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Nasıl yanlış aksettirildi; açık açık buradan okudum. 

İSMAİL CEM (Devamla) - ...Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım; çok kısa konuşma
ya çalışacağım. 

Önce şunu belirteyim: Eğer, bizim arkadaşlarımızın, bu 301 imza arasında imzası varsa, bu
nun temel nedeni, bu Anayasa değişiklikleriyle, halkımıza, memurumuza, üniversite öğretim üye
lerimize, öğrencilerimize ve işçilerimize iyi bir iş yapabilme umuduyla vardır. (CHP sıralarından 
alkışlar) Bugün, maalesef, geldiğimiz noktada görmekteyiz ki, kamu çalışanının, memurun hakkı
nı, üniversite öğretim görevlisinin hakkını hiçe sayabilenler ve attıkları imzadan, o noktada, o 301 
imzadan dönebilenler; şimdi kalkmış, milletvekillerinin sayısını artırmak için, imza sahipliğiyle de
vam etmekteler; bu anlayışı kabul etmiyoruz. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - İşte, onlar, Doğru Yol Partisinden... 
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İSMAİL CEM (Devamla) - ikincisi, riyakârlık, mertlik... Biz, kime karşı mert olacağız; insaf 
buyurun. Milletvekili sayısını 150 daha artırmak... Sayın Doğru Yol Partisi Sözcüsü ve hatta Sayın 
Komisyon, Meclisin, millete olan maliyetini herhalde bilmckteler; herhalde bütçeyi inceledik. Bir 
yıl için, şu bizim topluluğumuzun millete maliyeti 4,5 trilyon liradır. Milletvekili sayısının yüzde 
30 oranında artması demek, 4,5 triyon liraya -hemen, 1,5 trilyon lira artacağı anlamında değildir; 
bazı masraflar sabit masraflardır- yaklaşık 1,5 trilyon lira eklemek demektir; bu millet, Meclisimi
ze 150 arkadaşımızın daha gelmesi için 1,5 trilyon lira daha ödeyecek demektir. Bunu, hakikaten 
biz düşündük mü? Yani, 1,5 trilyonun, Türkiyede, bugün, örneğin; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
nın -yatırımcı bir Bakanlıktan örnek vermek istiyorum- bir yılda... 

BAŞKAN - Sayın Cem, bu lafları, Grubunuz söyleyecekti; ama, sözünüzü kesmiyorum, de
vam edin. 

İSMAİL CEM (Devamla) - Efendim, riyakârlık denildi; onun için... 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının toplam yatırım ka-
lemindeki tutarı 1,8 trilyon liradır. 

MEHMET GEDİK (Bursa) - O eskidendi, şimdi öyle bir şey yok efendim. 
İSMAİL CEM (Devamla) - Efendim, bu bilgileri, Meclisten aldığım belgeden okuyorum. Ta

biî, siz daha iyisini gelir, söylersiniz. 
Bu memlekette, bakanlıklara ayırdığımız toplam bütçelere -madem yatırımı konuşmak istemi

yoruz- baktığımızda, 150 milletvekilinin maliyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının top
lam bütçesine eşittir. 

MEHMET GEDİK (Bursa)-O eskidendi, şimdi yatırım yok. 
İSMAİL CEM (Devamla) - Bugün, 1,5 trilyon lira dediğimiz paraya lojmanlar dahil değil. 150 

yeni milletvekili, 150 tane lojman yapımı anlamına gelir. O 150 lojmanın maliyeti -müteahhit ar
kadaşlarımız benden daha iyi hesaplar- herhalde 1-1,5 trilyon liranın çok üzerindedir. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Bu imzalar kimin?.. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlayın, süreniz bitti. 
İSMAİL CEM (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan, lafı çok uzattım. 
Bana göre, riyakârlık -herkesi tenzih ediyorum, bu sözü kullananı da tenzih ediyorum- bugü

nün Türkiye koşullarında, böyle bir maliyeti, aslında çok da ihtiyaç yokken, Türkiye'ye getirmek
tir. Buna hakkımız yoktur. Kalkıp, burada, işçinin, memurun hakkını sakınacağız; ama, sıra kendi
mize geldiğinde, biz, hemen milletvekili sayısını 600'e çıkacağız ve ondan sonra da, halka, seçim 
bölgelerimize gideceğiz...(CHP sıralarından alkışlar) Bu, yanlıştır. 

Bize yöneltilen iddiaları, bu nedenle reddetmekteyim, saygılar sunmaktayım. Sağ olun efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA(İstanbul) - Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
AHMET HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - O laflar söylenir mi terbiyesiz adam!.. Mil

letvekilliğini rezil ediyorsun... (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Bir dakika... Oturun efendim... Size bir söz hakkı doğmadı. 

AHMET HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sen, milletvekilini kime şikâyet ediyorsun... 
Yok 1,5 trilyon, biİmem ne... Bu millet, size az yapıyor, az... 
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Ayıp be!... Ayıp!.. Kendi kendini şikâyet ediyorsun, rezil ediyorsun. Milletvekilliğinin itibarı
nı siz düşürüyorsunuz. 

2. - Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'in, İstanbul Milletvekili İsmail Cem'in Grubuna sa
taşması nedeniyle 

BAŞKAN - Sayın Saraçlar, Grubunuza sataşma olduğu nedeniyle mi söz istiyorsunuz? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, çok kısa... Yeni bir sataşma doğmasın lütfen; çünkü, Komisyon-da söz 
istiyor. 

Sayın Saraçlar, buyurun efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; söz almak mecbu
riyetinde olduğum için üzgünüm. Bu vesileyle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, ötede beride, Yüce Meclisin itibarının bazı merciler tarafından de
vamlı surette istiskale maruz bırakılarak düşürüldüğünü şikâyet eder dururuz. En başta, bunun gü
nahını, bunun sebebini kendimizde arayalım. Sayın Cem gibi, çok müeddep tanıdığım, görmüş ge
çirmiş bir insanın, okumuş yazmış bir insanın, Yüce Meclisimizi böylesine tezyif edecek şekilde, 
tahkir edecek şekilde konuşmasına, doğrusu kırıldım ve gücendim. 

MEHMET GEDİK (Bursa) - Bravo!.. Ortaklara bak! ' 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) -Zannediyorum ki, çok değerli Cumhuriyet Halk Partili mil
letvekillerini de, bu hitaplara, bu haksız hücumlara layık değillerdi. Onlar adına ve sizler adına da 
kendisine rica ediyorum, bir daha böyle şovlara girmesinler. 

Bilhassa, kendileri gibi, belli bir yetişme tarzından gelmiş insanların, hele de bu kürsülerde, 
başkalarından şikâyetçi olduğumuz, Meclisi küçük düşürüyorlar diye şundan bundan şikâyetçi ol
duğumuz konularda, bizleri müdafaasız durumda bırakmaya asla hakları yoktur. Kendisinden rica 
ediyorum, bizden değil, Cumhuriyet Halk Partililerden özür dilesin evvela. 

Muhterem arkadaşlar, bu teklif, 301 imzayla verilmiştir. Dilerdim ki, Yüce Meclisimizin di
ğer üyeleri ve partileri de bu teklife katılmış olsalardı; fakat, bu teklife, Doğru Yol Partisi, Cumhu
riyet Halk Partisi ve Anavatan Partisi üyeleri katılmıştır ve benimsemiştir. (Gürültüler) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Refah katılmadı. 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla)-Lütfen, efendim... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla).- Biz, bu teklifi benimsedik. Bu teklifle ilgili olarak, Değer

li Genel Başkanımız ve Grup Başkanvekillerimiz, diğer partilerin genel başkanlarıyla ve grup baş-
kanvekilleriyle görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonunda aramızda mutabakat sağladık ve Komis
yon çalışmalarında da birbirimizi destekledik. O itibarla, bütün bunları unutarak, imzalarımızı da 
unutarak, Yüce Meclisin çatısı altında, birbirimize böyle hakaretamiz sözler söylemek, doğrusu ya-, 
kısmadı. 

Muhterem arkadaşlar, ben sözü uzatmak istemiyorum; ama, lütfedip kabul ederseniz, bir tek
lifte bulunacağım: Komisyon, bu maddeyi geri çeksin, yeniden değerlendirsin ve huzurunuza,ge
tirsin. 

Sizleri, saygıyla selamlıyorum efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, Anavatan Partisine sataşma var. 
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BAŞKAN - Yok efendim, hiçbir şey yok... Lütfen, oturun... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, Anavatan Partisini riyakârlıkla suçladı. 
BAŞKAN - Size söz verdim mi efendim? Kimse riyakâr değil. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Olur mu efendim?!. Anavatan Partisini riyakârlıkla suçluyor burada. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, oturun yerinize, söz vermiyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, Anavatan Partisini riyakârlıkla suçladı. 

BAŞKAN - Efendim, oturur musunuz... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hakaret ediliyor... 
BAŞKAN - Edilmedi diyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, Anvatan Partisi itham ediliyor, riyakârlıkla suçla

nıyor, Anavatan Partisi Grubu adına konuşma hakkımız var. Onun altında imzamız var. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Beni, ceza vermeye zorlama. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, biz, Anavatan Partisi olarak itham ediliyoruz, riya

kârlıkla suçlanıyoruz, bunun altında imzamız var. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Altında imzanız var. İmzanız yok mu? 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, altında imzamız var. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

12. - 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 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 Kânun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, şahısları adına, Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Vehbi Dinçerler 
konuşacaklar. Sizin de konuşma talebiniz var. Bunları dinledikten sonra mı konuşmak istersiniz? 

ANAYASA.KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Son konuşma Sayın 
Dinçerler tarafından mı yapılacak? 

BAŞKAN-Evet efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - O zaman, Sayın Ece-

vit'ten sonra... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, burada imzası olan insanlar itham ediliyor, Ana

vatan Partisi itham ediliyor; bunu yapmaya hakkınız yok. Burada, Anavatan Partisi riyakârlıkla it
ham ediliyor; imzası olan bir milletvekili olarak söz alma hakkımız var. 
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BAŞKAN - Siz Grubu temsil edemezsiniz; lütfen oturun. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Yanlış yapıyorsunuz... Lütfen... Taraflı idare ediyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Ecevit; buyurun. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çok hayret verici, 
üzüntü verici bir tartışma yer alıyor Büyük Millet Meclisinin çatısı altında. 

Gündeme gelmiş olan, bu sırada görüşülmekte olan maddenin; yani, milletvekilliği sayısını 
450'den 600'e çıkarmayı öngören değişiklik önergesinin sahipleri, bu, önergeyi imzalamış olanlar, 
nedense, şimdi, kamuoyu önünde farklı bir düşünce içerisine girdiler; olabilir, kamuoyundaki tar
tışmaları göz önünde tutarak veya olası tepkileri göz önünde tutarak düşüncelerini değiştirebilirler
di; bu saygıyla karşılanırdı; ama, sanki, bu önergede, hiç payları, sorumlulukları yokmuş gibi ko
nuşmaları, bende, biraz hayret ve üzüntü uyandırdı. 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Sol Partili milletvekili sayısı, bu çatının altında, şu sırada 
10'dur; 10 milletvekiliyiz. Her ne kadar, Anayasa değişikliği oylamaları gizli yapılıyor da olsa, bi
zim, Demokratik Sol Parti olarak gizlimiz saklımız yoktur. Bu Anayasa değişiklikleri paketi için
de, onaylamadığımız, yeterli bulmadığımız bazı maddeler bulunduğu halde ve bunlarla ilgili deği
şiklik önerilerimizin şimdiye kadar tümü reddedildiği halde, biz, değişiklik maddelerinden biri, 
eğer, Türkiye'yi daha gerçek bir demokrasiye kavuşturma yolunda en küçük bir adım getiriyorsa, 
bazen yüreğimize taş basarak da olsa, olumlu oy veriyoruz. (DSP, SHP, MHP sıralarından alkışlar) 
Bugüne kadar, buradan geçen maddelerin hepsinde, Demokratik Sol Partili 10 milletvekilinin ak 
oyları, beyaz oyları vardır. 

Zaten, Demokratik Sol Partili bu 10 milletvekilinin oyları olmasaydı, şu ana kadar kabul edi
len Anayasa değişikliklerinin hemen hemen hepsi, barajı aşamayacağı için, reddedilmiş duruma ge
çecekti. Ancak, şimdiden söylüyorum; biz, bu Anayasa değişiklikleri paketi içinde yer alan mad
delerden sadece ikisine mutlaka kırmızı oy, ret oyu kullanacağız. Bunlardan biri; milletvekilliği sa
yısını 450'den 600'e çıkarılmasını öngören maddedir; ikincisi de, milletvekillerine, sınırı belirlen-
meksizin, sınırsız tazminat ödenmesi hükmünü getiren maddedir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Öyle birşey yok Sayın Ecevit, öyle birşey yok... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Rejimi, daha demokratikleştirmek amacıyla hazırlandığı ile
ri sUrülen Anayasa değişiklikleri paketi içinde, milletvekilliği sayısını 450'den 600'e çıkarmayı, 
milletvekillerine, sınırsız tazminat ödemeyi öngören iki maddenin ne aradığını, şu ana kadar anla
yabilmiş değiliz. 

Bunları söyledikten sonra, şunu belirtmek istiyorum: Eğer, ille de milletvekilliği sayısı 450'ye 
çıkarılacak ise... 

MEHMET GEDİK (Bursa)-450 zaten!.. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Özür dilerim. 
İlle de milletvekilliği sayısı 450'den 600'e çıkarılacak ise, milletvekilliği sayısına 150 millet

vekilliği daha eklemek yerine, 12 Eylül 1980 döneminde çok haksız bir kararla ve önyargıyla ka
patılan Cumhuriyet Senatosu yeniden kurulmalıdır. (DSP ve DYP sıralarından alkışlar) 

• M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - O, bedava mı olacak! 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Ben, Cumhuriyet Senatolu Büyük Millet Meclislerinde de ça

lıştım ve Cumhuriyet Senatosunun, rejime, yasama çalışmalarına ne kadar olumlu katkıları olduğu- < 
nu yaşayarak gördüm. Genellikle, bizde, bazı yasalar, âdeta gözden kaçırılmak istenirmiş gibi ace-
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leye getirilir ve toplum, kamuoyu, o yasalardan bazılarındaki sakıncaları sonradan fark eder, tepki
sini gösterir; fakat, Cumhuriyet Senatosu varken, bu durumlarda, biz milletvekilleri olarak Sena
toya başvururduk "şurada bir yanlışlık yapmışız, bir hata yapmışız; eğer kabul ederseniz, siz lütfen 
bunu düzeltin" derdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün ilgili hükmüne göre, ivedi du
rumlarda, 15 gün içinde, Senato, eğer gerekli görürse ilgili düzenlemeyi yapardı, düzeltmeyi yapar
dı. Böylelikle, Cumhurbaşkanlarının veto yetkilerini kullanmalarına, şimdikinden çok daha az ge
reksinme duyulurdu ve Meclisten çıkan yasalar aleyhinde Anayasa Mahkemesine başvurulmasına 
da, şimdikinden çok daha az gereksinme duyulurdu. 

Dediğim gibi, biz, 450 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin 600'e çıkarılmasına kesinlik
le karşıyız; fakat, ille de böyle bir niyet varsa, bize rağmen böyle bir niyet varsa, bu vesileyle, Cum
huriyet Senatosunun yeniden kurulmasını öngörüyoruz, öneriyoruz. Fakat, en doğrusu -belki de- bu 
gece, huzurunuzda öksüz bırakılan bu önergenin, Komisyonca geri alınması olacaktır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Meclisimiz içerisinden hiç duymadığım; ama, kendisine hukukçu diyen meclisdışı 
bazı çevrelerde ileri sürülen bir nazariye var. Bu nazariyeye göre, eğer, anayasanın değiştirilmesi 
hususundaki bir teklif asgarî 300 imzayla verilmiş ise, o zaman, Anayasa Komisyonu, Genel Ku
rul, hatta, Anayasanın metnine göre, Genel Kurulumuzda yeterli sayıyla kabul edilen bir anayasa 
değişikliğini, dahi Meclise geri gönderme hakkına sahip olan Curnhürbaşkanı, aslında, bu haklara 
sahip değildirler. Mademki, 300 ve üzerinde imzalı bir kanun teklifi, anayasayı değiştirmeyi hedef 
tutarak verilmiştir, bütün bu mercilerin yapması gereken şey; bu metni olduğu gibi kabul etmekten 
ibarettir. 

Şimdi, Mecliste bugün yaşadığımız bu hadise, böyle bir nazariyenin, Meclisimiz tarafından as
la kabul edilmediğini göstermektedir. Bunu, bu sözde hukukçu çevrelerine bir hatıra olarak ithaf 
etmek isterim; çünkü, bir yasama süreci içerisinde, bir teklifi imzalayan kişi veya kişiler, sayın mil
letvekilleri, fikir değiştirme hakkına sahiptirler. Bir yerde fikir değiştirilince, bu, merdût; diğer bir 
konuda fikir değiştirilince, bu, meşru... Böyle bir düşünce olamaz. İçtüzüğümüz -eğer, baştan aşa
ğıya dikkatli okunursa- her safhada, fikir değiştirme hakkını, sayın milletvekillerine teker teker ta
nımıştır; hatta, bir kanun teklifi, anayasa değişikliğini istihdaf etse bile, sahipleri tarafından geri alı
nabilir. Niçin; kişiler fikir değiştirebilir. Her fikir değişikliğini "merdût" telakki etmek de yanlıştır. 
Neden burasının adı Parlamentodur, neden burasının adı konuşulan yerdir; çünkü, burada, insanlar, 
birbirlerini ikna ederek, konuşma sayesinde sonuçlara varabileceklerine inanırlar; parlamento mü
essesesinin dayandığı temel felsefe budur. 

Şimdi, böyle olunca, ben, bu müzakerelerin ve bundan evvel yapılmış, naçiz şahsımı da pek 
çok ilgilendirdiğini, ilgilendirildiğimi gördüğüm bazı münakaşaların, şu anda, parti gruplarının ko
nuşmalarına bakılırsa, Meclisin aşağı yukarı ittifakla kabul ettiği hukuk nazariyesi açısından ge
çersiz olduğunu görmekle, hakikaten mesut ve bahtiyarım. 

Demek ki, Anayasa Komisyonunda farklı teklifler ortaya çıkabilirmiş... Hatta, bir mutabakat 
metnini imzalamış olan partiler, çok geçerli mülahazalarla; ondan sonra bu teklifin değiştirilmesi
ni isteyebil iri ermiş... Bütün bunlar son derece geçerli davranışlar; birbirimizi itham etmeyelim; bu
rası Parlamento; konuşarak anlaşacağız. . 
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Eğer, değişik fikirler konuşularak ortaya konurken bir neticeye varmak ümidi yoksa, bu ümit, 
neden yoktur; birbirimizi ikna edeceğimize inanmamaktan. Birbirimizi ikna etmek nasıl olur; fikir
leri, icabında tashih ederek olur, değiştirerek olur; başka türlü olmaz, başka türlü uzlaşmalara da 
varılamaz. 

Bu münakaşalardan çıkan -tatsız tarafı bir tarafa- müspet unsurun, bu gerçek hukukî nazariye
nin Meclisimizce teyit ve tescil edilmiş olmasıdır; böyle olduğuna inanmaktayım. 

Şimdi, bir iki söz söylemek istiyorum. Bir yasama meclisinin üye sayısı ne olmalıdır; bu ko
nuda, hukuk teorisinin getirdiği kesin bir kural yoktur; bu, bir siyasî tercihtir. Elbette ki, parlamen
tonun üye sayısı çok artıyorsa, bu, belirli şartlar içinde malî yük getirir mi getirmez mi; bu da bir 
mülahazadır; ama, başka mülahazalar da vardır. Bu mülahazalardan bir tanesi nüfus kıstasıdır. 

Mesela, İngiltere'de - Lordlar Kamarasını bir tarafa bırakıyorum- Avam Kamarası, şimdi 650 
kişiden oluşuyor. Fransa'da, Senato ve Millî Meclis bir arada mütalaa edildiği zaman, yanılmıyor
sam :şu anda kitap yanımda değil- 800'ü aşan parlamenter sayısına ulaşılıyor. 

Şimdi, bizim nüfusumuz bu memleketlere yaklaşmaktadır. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Nüfusumuz fazla... 

ANAYASA.KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Binaenaleyh, bizim 
parlamenter sayımızın artması da bu açıdan düşünülürse; bu, bir günah değildir. Bunu daha evvel 
düşünmüş olan parti temsilcileri de bir günah işlememişlerdir. Bu parti temsilcilerinin siyasî terci
hini aynen benimsemeyi uygun görmüş olan bu naçiz Komisyon da.günah içinde değildir. Bütün 
bu değişik mülahazalar Mecliste görüşülür ve bir sonuca varılır. 

Şimdi, belirli bir sayıyı tespit ederken, nüfus ölçüsü açısından dikkat edilmesi gereken husus
lardan birisi şudur: Parlamenterlerimiz, dünyanın her yerindeki parlamenterler gibi, idare edilenler 
ile idare edenler arasında köprü vazifesini yerine getirirler. Parlamenterin başlıca vazifesi, yöneten
lerin niçin belirli kararlar aldıklarını, yönetenleri eleştirenlerin niçin eleştirdiklerini yönetilenlere 
anlatmak, yönetilenlerin eleştirilerini, dilek ve şikâyetlerini yöneticilere iletmek işlevidir. 

Bu, anayasalarda böylece yazılmaz; ama, bu, siyaset biliminin de anayasa hukukunun da te
mel taşlarından biridir. Eğer parlamenter, bu köprü işlevini göremiyorsa, o zaman, yasama faaliye
tini de denetleme faaliyetini de yeterince yerine getiremez. Bu açıdan da, bu sayıyı düşünmek la
zımdır. 

Nitekim, Sayın Ecevit'in de mükemmel surette belirttiği gibi, 1961 Anayasası, seçilmiş parla
menter sayısını 600 olarak tespit etmişti. 

Sayın Ecevit diyorlar ki: "Bunu yine 600'e çıkaralım; ama, yine, 150 kişilik bir senato kura
rak yapalım." Bu, muhterem bir fikirdir, üzerinde durulabilir; Kendisi, senatonun çok faydalı oldu
ğu kanaatindedir; fakat -darılmasınlar, herhangi bir gerçeği ketmetmek amacıyla konuşmuyorum; 
inansınlar ki, hayatımda, hiçbir zaman böyle bir küçüklüğün içerisine düşmedim- mesela, benim 
şahsî deneyimim farklıdır. Kendisi, benden çok daha fazla milletvekilliğinde bulundu. Ben, 1961 
döneminde sekizbuçuk sene milletvekilliği yaptım ve bu milletvekilliğimin hemen her anı, komis
yon sözcülüğüyle geçti. Bendeniz, gedikli bir komisyon sözcüsüyüm efendim.(DYP sıralarından 
alkışlar) 

Komisyon Sözcüsü olarak, kanunların teknik mükemmeliyetinden, naçizane, mesul bir kişi 
olarak şunu söyleyebilirim ki, hiç değilse, benim dönemimde, Senato, kanunların mükemmeliyeti
ni sağlamış olmaktan çok uzak kalmıştır ve eğer mekik usulü olmasaydı, kanunlar Senatoda kabul 
edilmiş olduğu gibi olsaydı, Meclisin ve onun komisyonlarının tekrar müdahaleleri olmasaydı, pek 
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çok kanun, mükemmeliyetten bir hayli uzak olarak çıkacaktı. 

Tabiatıyla, bu konu, değişik görüşlere açıktır; bu, tartışılabilecek bir konudur. 

Şunu da belirtmek istiyorum: Anayasa edebiyatında üzerinde durulan bir husus vardır, bu da 
kesin bir kural değildir... Zaten, bütün bu ilimler, hiçbir zaman, kesin gerçeği ifade edebilecek olan 
normlar getirmezler; bunlar müspet ilimler değildir. Zaten, onun için, bazen, mühendisler, anayasa 
hukuku gibi konulara baktıkları zaman, yanılırlar; çünkü, onu, müspet ilim sanırlar. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Vehbi Bey mi? (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Sözümüz meclisten 
dışarı efendim. 

Bunu belirttikten sonra; benim kanaatimce, benim deneyimlerime göre, Senato başarılı olma
dı? Bakınız, neden; gerek Senato gerek Meclis, aynı seçim sistemiyle seçilen, aynı önseçim siste
mi içerisinde her partiden aday gösterilen kişilerden teşekkül edince, parti grupları, her iki unsur
dan teşekkül ediyordu ve eğer, bağlayıcı karar alınacaksa, bu karar, konu, Senatoya gitmeden ev
vel, zaten alınmış bulunuyordu; yani, parti sistemimizin geleneksel yapısı, siyasî tercihler açısın
dan, Senatoya pek büyük bir rol tanımıyordu. Mükemmeliyet ise, dediğim gibi, pek o kadar Sena
tonun başardığı bir çaba olmamıştır; ama, buna rağmen, bu konu düşünülebilir. Yalnız, şunu takdi
rinize sunmak istiyorum ki, Cumhuriyet Senatosunu tekrar kurmak kolay bir iş değildir. Mekik sis
temi nasıl işleyecek, süreler nasıl olacak... Bu konu, her halükârda, ilerde, elbette dikkate alınabi
lir; ama, çeşitli mülahazalarla, özellikle, insan haklarına müteallik hükümleri, Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesinin gereklerine uydurmak mülahazasıyla, Komisyonumuzun, bu hususlar üzerine 
eğilecek vakti olmadıktan başka, böyle bir husus üzerine, İçtüzük açısından da eğilemezdi; çünkü, 
böyle bir teklif yoktu. 

Şimdi, bütün bu sözleri ileriye sürdükten sonra, şunu da belirtmek istiyorum: Bir doğruyu söy
lemek açısından, bir sistemi savunmak açısından değil, milletvekilleri, bütün yurt çapında olsun, il 
çapında olsun, daha küçük seçim çevreleri çapında olsun, hangi seçim çevresinden seçilirlerse se
çilsinler, kendilerini seçenleri, kendilerinin seçildiği seçim çevrelerini değil, bütün milleti temsil 
ederler ve bu açıdan, nereden seçilirlerse seçilsinler, eşittirler. Bakınız, ikinci sınıf, birinci sınıf mil
letvekilliği diye bir şey yoktur. Bazı vilayetlerimizde, bir milletvekilini seçenlerin sayısı ile -yine-
tek bir milletvekilini, başka bir vilayette, başka bir seçim çevresinde seçenlerin sayısı, birbirinden 
çok farklı olabilir. Bundan ötürü, acaba, milletvekilleri, temsil açısından, biri diğerinden daha 
önemlidir diyebiliyor muyuz, hayır,, hepsi, aynı derecede, milletin tümünü temsil ederler. Şimdi, 
bu demek değildir ki, yurt çapında seçim çevresi sistemi kabul edilsin, Komisyonumuz, daha bu 
çalışmaların başlangıcından itibaren, çeşitli gruplara mensup arkadaşlarımızın tepkilerini almıştır; 
birçok önerge vardır; Grupları bugün, burada dinlemiştir. Bu sebepten dolayı -Komisyon Başkanı
mızın bir önergesi vardır- Komisyonumuz bu maddeyi, önergelerle birlikte, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesi gereğince geri çekmektedir. Bu arada, herhalde, gerekli görüşmeler yapılacaktır ve müş
terek bir siyasî tercih ortaya çıkacak ve Komisyonumuzun raporuna girecektir. 

Teşekkür ederim efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Vehbi Dinçerler, buyurun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, ben, arabamla bir yere gi
derken, vatandaşlar telefonla -arabamın telefonundan- bana Meclis müzakereleri hakkında bilgi 
verdiler. Burada olmadığım bir esnada, ismim zikredilmek suretiyle, Anavatan Partisine ve bana 
bazı sataşmalar olmuş. İzninizle sataşmalara cevap vermek istiyorum. 
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MEHMET GEDİK (Bursa) - DYP konuştu, bütün partiler konuştu; ANAP konuşmadı. 

BAŞKAN - Sayın Grup Başkanı, Sayın Vehbi Dinçerler'i dinleyelim, ondan sbnraı.efendim. 
Buyurun Sayın Dinçerler. (DYP sıralarından alkışlar) 

M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beni alkışlayan 
mühendis arkadaşlara teşekkür ediyorum efendim, sağ olsunlar. (DYP sıralarından alkışlar) 

Efendim, sözlerim, kesinlikle, hiçbir kimseyi, hiçbir partiyi bağlayacak ve Meclisin manevî 
şahsiyetine en ufak bir incitme veya bir özür getirecek nitelikte olmayacaktır; fakat, bazı gerçekle
ri bütün arkadaşların bilmesinde fayda var. Ondan, sonra da, müsaade ederseniz, bazı hükümleri 
bunlarla birlikte vermek istiyorum. 

Birinci söyleyeceğim mesele şu: Sayın Başbakan Çiller ile Sayın Genel Başkanımız Yılmaz'ın 
görüşmelerinde, hasbelkader bulunanlardan birisiyim; zaten, epey geniş bir grup vardı. O görüşme
de, Sayın Genel Başkanımız, 600 milletvekili sayısının, çeşitli sebeplerden dolayı, pek kabulkâr bir 
sayı olmadığını, diğer partilerle birlikte, hatta, temsil edilen tüm partilerle birlikte, ortaklaşa bir ka
rarla, mümkün olan seviyede aşağıya çekilmesini, hatta gerekirse yerinde tutulmasını önerdiler ve 
sanıyorum, o görüşmenin temel, zımnî mutabakatı, yazılı olmasa bile, bu merkezdeydi. 

Dolayısıyla, şunu tespit edelim ki, baştaki görüşlerimiz, tek tek milletvekilleri olarak veya par
tiler olarak veya partilerin yönetimleri olarak, ne olursa olsun, gelişen olaylar karşısında, genel mu
tabakat zaten bu noktadaydı; evvela bunu bir tespit etmek istiyorum. Bu işin öncülüğünü almanın 
kimseye ne bir zararı ne de bir faydası vardır. 

İkincisi, Sayın Kırca, büyük bir ustalıkla, en güzel şekilde belirttiler; eğer, bir milletvekilinin 
veya bir partinin, değişen şartlar altında, gerekçesini göstererek görüşünü değiştirmeyeceğini kabul 
ediyorsak, o zaman, çok aşırı benzetmeler yapılabilir; yani, insanları robotlaştırırsınız, millet adına 
konuşma hakkından mahrum edersiniz; çünkü, milletin ihtiyaçları değişiyor, günlük meseleler de
ğişiyor, genel meseleler değişiyor. 

Dolayısıyla, burada sarf edilen-sarf eden arkadaşın ismini bile söylemeyeceğim; çünkü, ger
çekten son derece saygı duyduğumuz değerli bir arkadaşımızdır- "riyakâr" kelimesinin söylenme
diğini farz ediyorum. Hiç kimse buna layık değil, söyleyen arkadaşımız da herhalde bir sürçülisan
la bunu söylemiştir. * 

Efendim, şimdi gelelim 301 meselesine... Benim de bu konuda söyleyeceklerim var. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ve İstanbul Barosu Başkanının daveti üzerine, Anayasa Komisyo
nu Alt Komisyonu üyelerinden bir kısmımız, bir toplantıya katıldık. Sanıyorum, orada, 50'ye ya
kın öğretim görevlisi vardı. O görüşme, saat 10.00'dan 18.00'e kadar devam etti, hemen hemen 
kimse ayrılmadı. 

Ogörüşmenin ana konularından -üç ana konu varsa- bir tanesi şuydu; bunu söyleyenler de, 
şüphesiz, hukuk âlimleri ve kendi görüşlerini söylüyorlar: "301 imza, bir iradedir; bu varken, Ana
yasa Komisyonu, hele hele Anayasa Alt Komisyonu, bu 301 imzanın, yani, bu iradenin üzerinde 
nasıl bir işlem yapar?.." 

Hatta, dün akşam, bir televizyon programında, bir baro başkanı, oradaki görüşlerini tekrarla
yarak buyurdular ki, Alt Komisyondaki üç kişi... Hangi üç kişi, onu da bilmiyorum ya... Birincisi 
Sayın Kırca'dır, onu biliyorum; ikincisi ben; olmaktan da şeref duyarım; çünkü, o toplantıda -şu
rada, müsaade ederseniz, böyle şeyler konuşuluyor- efendim, bu Alt Komisyon raporuna "Kırca ra
poru" diyoruz dediler; itiraz ettik, dedim ki, ben kendi adıma diyorum ki, hiç olmazsa "Kırca ve 
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Dinçcrler raporu" deyin, sevabını da günahını da beraber yüklenelim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Evet... Ama, orada, diğer Alt Komisyon üyeleri de vardı, onlar da aynı şekilde bu görüşü paylaştı
lar. 

SABRÎ YAVUZ (Kırşehir) - Sayın Kırca sizinle paylaşmak istiyor mu bakalım?.. , 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - İtiraz edeceğini zannetmiyorum. 

Efendim, şimdi, orada söylediğimizin özeti şudur: İfade ettik ki, bu 301 imza, bir uzlaşmanın 
sonucunda verilen bir niyet mektubudur; yani, 301 kişinin -450 kişinin veya 420 kişinin değil- 301 
milletvekilinin, Anayasanın şu, şu, şu maddelerini şöylece değiştirmek istiyoruz niyetinin açık ve 
resmî ifadesidir. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bir niyettir, karar değildir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Bir niyettir bu, niyetten başka bir şey değildir... İşlevi 
nedir -orada, Sayın Bahri Savcı vardı, tabiî, onların en eskileri, son derece değerli bir hocamız, 
onunla uzun münakaşalar ettik ve şunu anlatmaya çalıştık- gerek 175 inci madde gerekse İçtüzü
ğün kelamı ve İçtüzüğün ruhu çok açık bir şekilde söylüyor ki, herhangi bir anayasa değişikliği tek
lifinin bu Mecliste işleme konabilmesi için bir önşarttır, önşart olmaktan başka da bir bağlayıcılığı 

. yoktur. Dolayısıyla, ister bir imzayla önerge verirsiniz,, ister beş imzayla, ister otuz kişiyle, ister yü-
zelli kişiyle... Bü, sınırı geçmek için, görüşmelerin başlaması için bir önşarttır, bundan daha başka 
bir şey değildir. Nitekim, memnuniyetle huzurunuzda ifade ediyorum, Sayın Bahri Savcı Bey, so
nunda, uzun münakaşadan sonra dediler ki, "Sayın Dinçerler, siz haklısınız." Bunu da huzurunuz
da ifade ediyorum. 

Bu Mecliste", bugüne kadarki görüşmelerde, bunun dışında görüşler sarf edildi; ben şahsen ka
tılmıyorum; tabiî, sarf edilen görüşlere de saygı duyuyorum. Efendim, demek ki 301' in anlamı bu
dur. Ondan dolayı... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Yapma... Yapma... 301 'in anlamı başka bir şey... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Eğer, Sayın CHP kanadından, 301 'in anlamının bun
dan daha başka'bir şey olduğunu söyleyenler varsa, şunu soruyorum; bunu sormayacaktım; ama, 
sorayım, müsaade ederseniz: İşte, şurada imzalar var. Bu, rapor. Eğer, siz, bu teklifi herhangi bir 
maddesinden dolayı kabul etmiyorsanız, tümünden imzanızı çekiyorsunuz demektir. Evet, şimdi, 
CHP Grubu adına konuşan arkadaşımızın imzası var burada... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Hayır efendim... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla)-Ama, bir şey söyleyeceğim, benim imzam yok. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Tahrifat yaptığınız noktalarda çekiliyoruz. 

M.VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Şimdi, ben, 600 rakamının aleyhinde konuşacağım; 
ama, imzam olmadığının da rahatlığıyla konuşacağım; hukukî dayanağıyla değil. İmzam olsa da iti
raz ederdim, imzam olmasa da itiraz ederdim. / 

Bakın, bir şey daha söyleyeyim... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - İkinizin de imzası yok... r 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Efendim, bazı tespitler yapıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Dinçerler, vaktiniz daralıyor; lütfen... 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Devamla) - Daralıyor efendim. 

Efendim, şu da Alt Komisyon raporu. Müsaade ederseniz, bu Alt Komisyon raporundan bir. 
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cümle okuyayım: 

"TBMM üye sayısının 400'e indirilmesi hakkındaki teklifimiz kabul edilmemiştir. 400 üye 
önerimi yineleme hakkımı saklı tutuyorum. 

Vehbi Dinçerler " 

Şu Ana Komisyon raporundan bir cümle okuyayım... Yani, bunlar, bugün oluvermiş de hemen 
kendiliğinden gelişmiş değil. Bu raporda da açık ve seçik bir şekilde 450 rakamına itiraz ettiğimi 
söylüyorum... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-ANAP'ın teklifi ne? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Ama, 301 imzayla verilen teklifin gerekçesinde 
"...600'e çıkarılmaktadır. Ülkemizin artan nüfusuna paralel olarak temsilcilerinin sayısında bir ar
tış olması gerekir" diyor. Biz itiraz etmişiz. 

Bir şey daha söyleyeceğim; Sayın CHP temsilcisinin verdiği muhalefet şerhinde -okumakta 
fayda var galiba- 600 rakamına bir itiraz yok -müsaade ederseniz, okuyayım da herkes bilsin- ama, 
neye itiraz var; okuyacağım. Bakın, bu, Sayın Seyfi Oktay'ın muhalefet şerhidir, elinizdeki rapor
lara bakabilirsiniz, sayfası da 51. Diyor ki: "Raporun 9 uncu maddesiyle Anayasanın 75 inci mad
desinde yapılan değişiklikle, milletvekilerinin 100 adedinin ülke çapındaki seçim çevresinden se
çileceği öngörülmektedir. Böyle bir ayırım pratikte milletvekilleri arasında şunu şunu yapar..." di
ye devam ederek "O nedenle bu hükme karşıyım" diye bitiriyor. Hani 600 sayısına itirazınız? Ama, 
Anavatan Partisinin bir temsilcisi orada itiraz etmiş... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Çok doğru bir şey söylemiş. 
M.VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Hayır, bir tespit yapıyorum; kimseyi suçlamıyorum, 

yanlış anlamayın, kimseyi suçlamıyorum... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Dinçerler, Refah Partisininkini de okur musunuz. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Söyleyeceğim. 
Burada itiraz eden iki arkadaşımız daha var; Sayın Esengün ve Sayın Ali Oğuz. Bunlar, açık

ça itiraz etmişler. Şimdi, itirazın orada veya burada yapılması önemli değil, onu söylemeye çalışı
yorum. Tekrar söylüyorum, kimseyi de itham etmiyorum. Orada da itiraz hakkımız var, burada da 
itiraz hakkımız var. Dolayısıyla, 600 sayısından vazgeçmek büyük bir mesele değil, korkulacak bir 
mesele değil; zaten Komisyona geri çektiler. 

Şimdi, ikinci önemli noktaya; yani, Türkiye milletvekilliği veya Türkiye çevresinden seçilen 
milletvekilleri konusuna geliyorum. İki basit olay söyleyeceğim. Birisi, Sayın Ecevit'in buyurduk
ları senato meselesidir. Ben de Sayın Kırca'ya katılmıyorum, Sayın Ecevit'e katılıyorum. Burada, 
partim adına konuşmuyorum, şahsım adına konuşuj'orum; senato fikrinin doğru olduğu kanaatin
deyim. 

Yalnız, Türkiye milletvekilliği meselesinde. Sayın Ecevit'in görüşüyle bizim görüşümüz ara
sında ince bir fark var. O da şudur: Biraz sonra önergemiz okunacak, lütfedip, dinleyeceksiniz; di
yoruz ki, 450'de kalsın, 50 tane, Türkiye çevresinden seçilen milletvekili olsun; bu da senatoya ge
çiş için bir geçici çözüm olsun. Dayanağı çok basit... Beyefendiler, zaten 50'den fazla kontenjan 
var. Bu kontenjanlara itiraz etmiyorsanız, seçim sistemine itiraz etmiyorsanız, Türkiye çevresinden 
seçilecek olan, Türkiye kontenjanı diye adlandırabilcceğiniz bir seçim şekline de -tutarlı olmak 
için- itiraz etmemeniz lazım. Dolayısıyla... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) - Çok farklı bir olay. 
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M.VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Tamam, olabilir; ben böyle düşünüyorum, takdir Yüce 
Meclisindir. 

Efendim, mesele şu: Komisyon geri çektiğine göre, bazı sözlerimi orada tekrarlamak istiyo
rum, burada vaktinizi almak istemiyorum; dolayısıyla, 400 milletvekili sayısı, bence, Türkiye'nin 
ihtiyacına kâfidir; 50 tanesinin de, Türkiye çevresinden seçilen milletvekili olmasında fayda oldu
ğunu arz ediyor; saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - 9 uncu madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, görüyorum ben sizi; ama, ben de bir muamele yapıyorum... Lütfen; ri
ca ediyorum... Sayın Oktay, oturur musunuz; gördüm ben sizi... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Bir talepte bulunmayayım mı yani Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, ben gördüm sizi; ama, muamelemi bitireyim. 
9 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Önergelere geçmeden önce, Komisyon 

Başkanının bir teklifi vardır. Komisyon Başkanı, İçtüzüğün 89 uncu maddesi hükmü gereğince, 
maddeyi, önergeleriyle beraber geri istiyor; madde geri verilmiştir. 

YASİN HATİBOGLU (Çorum) - Sayın Başkan, izniniz olur mu efendim; çok özür diliyorum, 
benim âdetim değildir buradan konuşmak; ancak, bu 89'la, 83'ün arasındaki farkı iyi kavramamız, 
uygulamaları iyi gözetmemiz lazım. Zatı âlinizin malumlarıdır, 83'ün işlevi ile 89'un işlevi birbi
rinden farklıdır. 89'da geri isteme hakkı, hem hükümetin hem komisyonundur. Bunun anlamı şu
dur: Çok kısa bir tezekkür için istenebilir -olabilir ki redaksiyon, olabilir ki düzenleme- bunun için 
89 düzenlenmiştir. Halbuki, ben, Komisyonun Sayın Sözcüsünün ifadesinden anladım ki, Komis
yona alacaklar, müzakere edecekler; orada, önerge sahipleri haberdar edilecek, çağırılacak, müza
kere yapılacak ve belki, yeni bir metin hazırlanacak. O halde, hiçbir mani de yoktur, engel de yok
tur; yalnız, Tüzük ihlal edilmemiş olsun. Bence, Genel Kurulun reyini almak suretiyle Komisyona 
verilmeli ve düzgün bir muamele yapılmalıdır. Ben, bunu arz etmek istedim efendim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, bana bir yazı geliyor; 89'a göre diyor. Komisyon, bunu, düşündü taşındı "89" 
dedi. Benim, buradan "hayır, 83'e göre veririm" diyebilme hakkım var mı?.. 89'a göre istemiştir, 
veriyorum. 

Lütfen; rica ediyorum Sayın Oktay, ne olur... Ben yönetiyorum efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Ne söyledim ki Sayın Başkan; sadece ayakta duruyorum! 
BAŞKAN - Vermem öyleyse efendim... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, sizden evvel, Sayın Sungurlu söz istedi; rica ettim, oturdu. Onunla bir 
konuşayım, sonra da sizinle... 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

3. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, DYP Grup Sözcüsü Turhan Ta
yan'in Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, bir dakikanızı rica ediyorum. 
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Sayın Sungurlu, isminiz, şu şekilde geçti; ben, gayet iyi takip ettim: Sayın Tayan'in, buradaki 
gruplar adına konuşan arkadaşlarımıza hitap ederken söylediği bu "riya" lafı, başka laflar, sizi ve 
buradaki imza sahiplerini hiç ilgilendirmez. Konuşan arkadaşlara bunu gösterdi ve "bakın, bu, si
zin gruplarınızın başkanlarının imzası değil mi" dedi. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - "Riyakâr" dedi efendim. 

BAŞKAN - Efendim, Sungurlu dursun, siz konuşun gelin burada!.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - "Riyakâr" dedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bakın, size, bir kere daha konuşursanız ceza veririm. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Verin efendim... Hakaret ediyor... 

BAŞKAN - Şimdi, benim bu konuşmama karşılık, illa, hakaret edildi diyorsanız, size söz ve
receğim; ama, geçen olay budur. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Şimdi, efendim, ben, Grup Başkanvckili-
yim. Bu sözün şahsıma ait olmadığını anlıyorum; ama, en azından, Grubuma söyleniyor ve benim 
bir fiilim bahane edilmek suretiyle söyleniyor. Ben, o hususu izah edeceğim; kimseye bir şey söy
leyeceğim yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 2 dakika içerisinde sizi dinliyorum. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa müzakereleri, bazı gruplar ve bazı şahıslar arasında âdeta, 
bir söz düellosu haline dönüşmüş bulunmaktadır. Bu şartlar altında, hakikati bulmamız, doğruyu 
temin etmemizin imkânı yoktur. 

Şimdi, 600 milletvekilliğiyle ilgili bu maddenin müzakeresinde, Doğru Yol Grubundan arka
daşlarımız sinirlenmişler ve diğer grupların sözlerini tutmadığını beyan etmişler. 600 milletvekilli
ği için yapılan öneride, Anavatan Partisinin imzası yok veya bir başkasının imzası yok gibi bir id
dia yok; ama, izin verirseniz, ben, bu hadisenin nasıl geliştiğini anlatayım: 

Arkadaşlar, bu, hem imzalarla birlikte içeri verilmiş hem de Komisyondan geçmiş. O halde, 
kimsenin birbirini bunun dışında suçlaması doğru bir şey değil; ama, nasıl olduğunu da bir bilelim. 

Bizim verdiğimiz ve Anavatan Partisi milletvekillerinin imzaladığı 16 maddenin içinde, bu 
madde yok. Bunun gibi, 6 madde daha yok. Biz, bu maddeleri verdik; Meclis Başkanlığına takdim 
ettik; diğer siyasî parti gruplarına iletildi. O diğer siyasî parti grupları da, bu maddeleri uygun gör
düklerini söylediler ve 5 maddenin daha buraya ilave edilmesini istirham ettiler. Bunlardan birisi 
de bu 600 milletvekilliği meselesiyle ilgili maddeydi. Biz, o talebe itiraz etmedik ve ilave ettik. Ye
niden imza da almadık. Bizim, ilave edip yazdığımız bu metni, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupları kabul etmedi. Ben, bu 600 milletvekilliği teklifi Doğru Yol Partisinden mi 
geldi, Cumhuriyet Halk Partisinden mi geldi; bilmiyorum; ama, onlardan gelince, biz de itiraz et
medik. 

Bizim yazdığımız metni de kabul etmediler. Kendileri yeni metin yazdılar. Biz de, kendileri
ne dedik ki: Biz, arkadaşlarımıza kefiliz; attırdığımız 90 küsur imzayı, bu metin için de geçerli ka
bul ediyoruz. Gittik; bunu, Grubumuzda arkadaşlarımıza ilan ettik; dedik ki: Arkadaşlar, Cumhu
riyet Halk Partisi ve Doğru Yol Partisi yeni teklifler getirdi; merak eden arkadaşlara bunları vere
biliriz; biz, sizin adınıza kefil olduk; Meclis Başkanına, bu imzalar geçerli dedik; sizin içinizde, 
bunlara, itirazı olan olursa bildirsin. Bizim verdiğimiz bu metinler kabul edilmedi -bilhassa, sen-
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dikalarla ilgili maddede, derneklerle ilgili maddelerde bizim verdiğimiz metinler kabul edilmedi-
yeni metinler yazıldı ve bu metinleri, Anavatan Partisi Grubu görmedi. Yeni müzakerelere sebep 
olmamak için, orada da söyledik; bu iş nasıl olsa Anayasa Komisyonuna gidecek, Yüce Meclise 
gelecek; biz, bunları değiştirmek istiyoruz. Bizim metinlerimiz burada, elimizde; kısacık metinler, 
her şey serbest. Bütün mesele kanunlara bırakılıyor; ama, nedense, Doğru\Yol Partisi ve Cumhuri
yet Halk Partisinden arkadaşlar böyle kısa metinlere razı olmadılar ve yeni metin yazdılar ve bu, 
Meclisteki komisyona gitti.... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Yapma yahu!.. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Müsaade buyurun; hadise bu. 
Meclisteki komisyon bunu gerçekleştirdi. "Bizim 90 küsur imzamız... Biz bunun altına imza 

atmadık, biz bu 600 milletvekilliğini imzalamadık, komisyonda bunları kabul etmedik" diye Ana
vatan Partisinin bir fikri yok; ama, bakınız, kamuoyu bunları hoş görmedi. Sizin partileriniz üze
rinde de ve her parti üzerinde de baskı oldu. Millet bunları hoş karşılamayınca, yapılan bir toplan
tıda, bizim Genel Başkanımız, diğer parti genel başkanına "bu 600 milletvekilliğine tepki var, bir 
daha gözden geçirelim" dedi, onlar da "bir daha gözden geçiririz" dediler. Şimdi, bütün bu hadise
ler meydandayken, niye birbirimize kızıyoruz, niye birbirimize çirkin söz söylüyoruz; maksadımız, 
bu meseleyi götürmek değil midir arkadaşlar? 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Efendim, siz onu Selçuk Beye söyleyin. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, izin verirseniz bir başka kav
gayı da önlemek istiyorum... 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayalım efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, izin verin; bakın, biz burada 

kaç gündür, Cumhuriyet Halk Partisi ile Refah Partisi Grupları arasındaki kavgayı dinliyoruz. Bu 
kavga nedir; efendim, Osmanlı İmparatorluğu mu daha çok İslama hizmet etti, cumhuriyet mi hiz
met etti? Yani, bu kavgayı şimdi yapmanın bir âlemi var mı? Osmanlı İmparatorluğu, bizim atala
rımızın imparatorluğu değil mi? Cumhuriyetin ilk dönemi, bizim dönemimiz, bizim babalarımızın, 
atalarımızın dönemi değil mi? Kusur varsa hepimize ait. Yani, şimdi, Refah Partililerin hepsinin 
babası, dedesi Cumhuriyet Halk Partisinin karşısında mıydı; Cumhuriyet Halk Partililerin hepsinin 
babası, dedesi, Cumhuriyet Halk Partisinde miydi? 

Sayın Başkan, şimdi müsaade buyurun... (RP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaade edin... Bir defa, Osmanlı Devletinde 
hizmet yapılmadığını söyleyen Sayın Ecevit'tir. , 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Bırak canım, kendini mi aklıyorsun? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, biz burada kaç gündür... Sayın 

Başkan.... (RP sıralarından gürültüler) Sayın Başkan, kavga için söylemiyorum 
BAŞKAN-Efendim, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, kaç gündür, yalnız ve yalnız, 

bir Anayasa değişikliği meselesini görüşmüyoruz; günde on defa da bu mesele gündeme geliyor. 
Şimdi, biz, elbette ki, arkadaşlarımızın bütün bu söylediklerini dinliyoruz; ama, aynı sözleri 

dinliyoruz ve aynı sözler dcfaatle, defaatle ediliyor. Ben, burada, bütün milletvekili arkadaşların fi
kirlerine saygı gösteriyorum; ama, bu kavganın şu anda yapılmasının bize ne faydası olduğunu bil
miyorum. Kusurlarımız da varsa ilmî olarak bunlar söylenecektir; meziyetlerimiz de varsa söyle
necektir. Bugünkü Anayasa çalışmalarında bunların bu kadar gündeme getirilmesinin doğru oldu-
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ğu kanaatinde değilim ve bütün bu kavgaların, bu işi çıkmaza götürmenin ötesinde bir faydasının 
olmadığını da ifade ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

4. - Ankara Milletvekili M. Seyfî Oktay'ın, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in konuş
masında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben, yerinden kalkan bir sayın üyeye, lütfen oturunuz dedi
ğim zaman, onun ne söyleyeceğini peşinen reddetmiş olmuyorum. Lütfen, beni anlaşıyla karşıla
yın. Ben, sayın üyeye duyduğum saygıdan dolayı, karşımda, böyle, ayakta durmasından üzüntü 
duyduğum için, buyurun oturun diyorum. (Alkışlar) 

Sayın Oktay, size de o üzüntüden dolayı dedim. Şimdi, sizi dinliyorum; çünkü, Sayın Sungur
lu'yu dinlemek için sizi ayakta tutmam lazım gelirdi. Ben, bunu kabullenemem. 

Buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; her şeyden 
evvel, Sayın Başkanın göstermiş olduğu nezaket dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasası gibi, bütün siyasal partilerin ve bütün toplum katman
larının sürekli yakındığı ve eleştirdiği bir anayasada, belli ölçüde de olsa, değişiklikler yapma ça
lışmalarını sürdürüyoruz. Bence, bu yönüyle, yaptığımız iş, her zamankinden daha çok ulusal nite
likli ve ulusal boyutlu bir iş. O nedenle, eğer, bu konuda başarı düşünüyorsak, böylesine ulusal bo
yutlu bir işte siyasal hesapları ön plana çıkarmamak gerekli, partisel çıkarları ön planda tutmamak 
gerekli ve hele hele, her zamankinden daha çok dürüst davranmak gerekli. Ahlakî ilkelerin böyle 
zamanlarda çok daha etkili olması gerekli diye düşünüyorum. 

Şimdi, Sayın Dinçerler, her ne hajse, milletvekili sayısının 600'e çıkarılması konusunda her
hangi bir muhalefetimiz olmadığını ifade ettiler ve benim muhalefet şerhimden de pasajlar okumak 
suretiyle, bu hususu kanıtlamaya çalıştılar. Bu, temelden yanlış bir olay, temelden hatalı bir görüş 
tarzı. 

Bakınız, zamanınızı çok kısa alacağım. Muhalefet şerhinde diyoruz ki: "Ülkemizde çağdaş bir 
demokrasinin tüm kurumları 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 görülmektedir. 

Buna karşın, Anayasa değişikliği konusundaki siyasî partilerce yürütülen çalışmalar, uzun sü
re sonuçsuz kalmış ve bugüne kadar, Anayasada köklü değişiklikler gerçekleştirilememiştir. 

Nihayet, 3 partinin mutabakatıyla, Anayasanın belli maddelerinde köklü değişiklikler yapıl
ması konusunda önemli bir adım atılmıştır. 

Kuşkusuz, bu mutabakat metni, her partinin kendi görüşlerini tümüyle içermemektedir. 

Demokratik yöntemle anayaca 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-
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dik kalmakla mümkün olacaktır. Bu nedenle, Komisyon çalışmalarında, CHP üyeleri olarak, 3 par
tinin üzerinde uzlaştığı metne sadık kalma konusunda özen gösterilmiştir. 

Oysaki, Komisyon, bu mutabakata uymamış ve teklif metninde önemli sayılacak değişiklikler 
yapmıştır. 

Bu anlayışla, karşı görüşlerim, Komisyon tarafından yapılan değişikliklerle sınırlı tutulmuştur." 

Ne diyoruz; 3 parti bir araya gelmiş ve bir metin üzerinde uzlaşmışlar; bunu da, 301 milletve
kili imzalamış. Şimdi, bu metinden dönersek biz -Komisyon aşamasında veya başka aşamalarda-
bu işi çıkmaza sokanz; önemli bir adım atma durumundayken, maalesef, bu çalışmalar sonuçsuz 
kalır. 

Bu kaygıyla, bu düşünceyle, biz, oluşturulan ilk metne, 300 milletvekilinin imzaladığı metne, 
Anavatan Partili, Doğru Yol Partili ve CHP'li milletvekillerinin imzaladığı metne sadık kalma, gö
rüşlerimize uymasa da hiç olmazsa bu metne sadık kalma ve Anayasa değişikliğini çıkmaza sok
mama gayretiyle, ilk metindeki bizim görüşlerimize uymayan ilkelere itiraz etmedik ve bunu bu 
metinde belirttik, yani karşı oy yazımda özellikle bunu belirttim. 

Şimdi, Anavatan Partili arkadaşlarımız yok muydu; 600 milletvekili olması konusundaki ilke
nin, hükmün altında Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarımızın imzası yok mu; var tabiî, diğer 
arkadaşlarımızın da var, CHP'lilerin de var. Bu bir mutabakat metnidir. O nedenle, burada olay 
saptırılarak "karşı çıkmadınız" şeklinde söylemek..; 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, bağlayın. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) - ...tümüyle gerçek dışıdır. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, eğer biz Anayasa değişikliklerinde gerçekten sonuca varmak isti
yorsak, bu konuda içtenlikli isek, siyasal hesaplara, partisel çıkar hesaplarına uymamamız ve hele 
hele dürüstlüğü terk etmememiz gerekli. 

Bunu açıklamak durumunda kaldım; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Kazan, Sayın Oltan Sungurlu'nun konuşmasında ne sizin adınız geçti... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Zahmet buyurmayın efendim, söz istemiyorum! 

BAŞKAN - Sadece, Partinizin karşılıklı konuşma halinde olduğunu söyledi. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Siz kime söz vereceğinizi kime vermeyeceğinizi çok iyi bilir
siniz! 

V.-KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

12.- 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 nçi Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın-
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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, 211110, 211312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

BAŞKAN - 10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. - 7.11,1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 nci mad
desi 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 sağlama irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
lik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, ticarî amaçlı kaçakçılık, hileye dayalı vergi kaçırma, res
mî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ye Devlet sırlarını açığa vurma gibi yüz kızartıcı suçlar
dan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. Bu fıkrada açıkça belirlenmiş 
olanlar dışında hangi suçların yüz kızartıcı olduğu kanunla tespit edilir. 

Hâkimler ve savcılar, Radyo-Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, 
yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim ve araştırma elemanları, memurlar ve işçi niteliği,taşıma
yan diğer kamu görevlileri-ve Silahlı Kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe milletve
kili adayı olamaz ve milletvekili seçilemezler. Bunlardan hâkim ve savcılar ile Silahlı Kuvvetler 
mensuplarından aday olup seçime katılanlar bu mesleklerine geri dönemezler. Bunların ve bunlar 
dışındaki diğer memur ve kamu görevlilerinin aday olup seçilememeleri halinde kamu görevine 
dönmelerine ilişkin kural ve usuller kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şahısları adına, şimdiye kadar, Sayın Uluç Gürkan, Sayın 
Muharrem Şemsek, Sayın Seyfi Şahin, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Abdüllatif Şener, Sayın Cevat 
Ayhan, Sayın Lütfi Doğan söz istediler. 

Gruplar adına şu ana kadar müracaat yok. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - ANAP Grubu adına Sayın Halil Orhan Er-
güder konuşacak. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Halil Orhan Ergüder; buyurun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üye

ler; 64 saattir, Yüksek Heyetiniz devamlı olarak çalışmaktadır ve Yüksek Heyetinizin bu çalışma
larının değişik bir tarafı da şu: Kanun koyucu olarak devam ediyordunuz; şimdi, anayasa kanun ko-
yucususunuz. Binaenaleyh, arada büyük fark var; fark da şuradan kaynaklanıyor: Her milletvekili
ne, bulunduğu dönem itibariyle, anayasayı değiştirme şerefi nasip olmaz. Bu bakımdan, sizleri, 
anayasa kanun vazıı olarak, kanun koyucu olarak ayrıca selamlıyorum. 

Muhterem üyeler, dünya ortamı içinde neyi paylaşırsanız paylaşınız, hissenize düşen miktar 
küçülür; ama, paylaştığınız halde büyüyen tek şey bilgidir. 66 saat evvel, çantasını almış, vazifesi-
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ni müdrik bir milletvekili olarak yerime geldiğim zaman, anayasa çalışmalarının, Riyaset tarafın
dan, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından organize edilmediğini, hiçbir vasıta
nın milletvekillerine verilmediğini; hatta, kanun tasarısının dahi, zor zahmet, kavaslar vasıtasıyla, 
elde edildiğini gördüm 

Şimdi bakınız, Meclis Başkanlığına -kusura bakmayın- bu hususu öğretmek mecburiyetinde
yiz. Değişecek olan kanun yazılır buraya; onun karşısına, değişen kısım yazılır; kırmızı harflerle, 
mavi harflerle, değişen cümleler ilave olunur. Burada, soru sorulmaya başlansa, inanın, 10 arkadaş
tan-bendeniz de dahil-9'u bu işi bilmez. 

Sonra, Anayasanın usulü müzakeratı, özel bir yasaya bağlı, özel bir şekle bağlı. Giden Kon
sey, değişmemesi için labirent yollara girmiş ve zor anlaşılır meseleleri koymuş. Bu konuda ne ya
pacaktı Sayın Riyaset -Komisyonu suçlamıyorum- bunun usulünü, en fena ihtimalde -bayram na
mazına gittiğimiz zaman, her defasında, hoca, namazın usulünü tekrar eder; çünkü, değişik bir na
maz sistemidir- şuraya yazacaktı "şu maddeye göre ayağa kalkacaksın, şu maddeye göre şunu ve
receksin" diye. Ne olur yani, bunu yapabilsek de... Hani, demokratikleşme, Avrupalılaşma filan di
ye laflar işitiyorum; bayılıyorum bu sözlere ben. Avrupa'da, bu meseleler çok iyi hallediliyor; mil
letvekili yorulmuyor, milletvekili rahatsız olmuyor. 65-66 saattir çalışıyoruz, büyük bir savaş ya
pıyoruz -beni mazur görün- koskoca bir dağ, acaba ne doğuyor diye merak ediyorum; cebime, kal
bime ve kafama ne giriyor diye düşünüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Grubumun vazife taksiminde, benim, savunma yahut eleştiri yapmakla 
mükellef olduğum 76 ncı maddede en enteresan nokta; seçilen 30 yaşındaki adaya, 25 yaşında se
çilme imkânı veren bir yasa teklifi geliyor. Demek ki, milletvekili olmak için, halen yaşayan kanu
na göre, 30 yaşında olmanız lazım; ama, Komisyon ve partiler, müştereken imzalarını atmışlar 
"25'e indirelim" diyorlar. 

Bakıyoruz dünya literatürüne, acaba nasıl yapmışlar Batılılar bunları: Mesela, İngiltere'de, 
seçmen yaşı 18, seçilme yaşı 21. Mütemeddin devletler; yani, sanayileşmiş, doymaya başlamış, 
dünya meselelerini halletmiş memleketler. 

Öbür tarafta, İran'a bakıyoruz, seçmen yaşı 16, seçilme yaşı 26. Enteresan, tabiî, doğuda ol
duğu için buluğ çağı çabuk oluyor; birden gençleşiyor. Malumu âliniz, bizde de, evlilik, kişiyi rüşt 
kılar, reşit kılar; biraz yakınız İran'la, hududumuz var. 

Diğer memleketlere bakıyoruz: İrlanda, seçmen yaşı 18, seçim yaşı 18. İspanya, seçmen yaşı 
18, seçim yaşı 18. 

Şimdi, tabiî, bizim içimizde şöyle bir duygu var: Bize göre, 26 yaşındaki, bir delikanlıdır. Bu
na, devletin ve memleketin mesuliyetini tevdi etmek olur mu acaba? Ama, öyle de, 60 yaşında, 70 
yaşında adamlar vardır ki, Allah muhafaza, hiçbir zaman onlara da vermeyeceksin! Bu bir denge 
meselesi; bu nasıl bir denge meselesi; cumhuriyetin kanunlarını, cumhuriyetin menfaatlarını koru
ma duygusu, o asalet, o erdem. 

Allah'a şükür, yeni devrimizde, gençlerimiz, çantasını kapan, dünya ticareti yapıyor. Bugün, 
çok genç yaşta delikanlılar, hem Batı dillerini konuşuyorlar, hatta Türkiye'nin yeni açılan devlet
lerinin dillerini konuşuyorlar. ' 

Binaenaleyh, bendenize pek ters gelmiyor; 26 olabilir. Bunun bir faydası var. Biz, inhisar al
tında tutuyoruz politikayı; politikayı inhisar altında tutuyoruz, başkalarının girmesini istemiyoruz; 
tekrar milletvekili olalım diye; ama, bu imkânları tanımamız lazım, yeni gençlere bu imkânları ta
nımamız lazım. Mesala, çok arzu ederim ki, bazı muzip arkadaşlar "65 yaşını dolduranlar bir daha 
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milletvekili olmaz" diye bir kanun teklifi verebilirler; olur mu böyle şey!.. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, 25 yaş, bendenize güzel geliyor; ama, tahsilini yeni bitirmiştir, yeni doktor olmuştur, 
yeni mühendis olmuştur, yeni avukat olmuştur; hayatını kazanması lazımdır; ama, şunu da kabul 
etmek lazım ki, politikaya giren insanın biraz azığı olması lazım; yani, çok fukaralık da iyi bir şey 
değil. En aşağı, giriş harçları, seyahat harçları, partilerin aldığı inseription haçları; bunlar da mü
him bir mesele. Çok genç yaşta da girmek iyi bir şey değil, ikinci dönem seçilemediğiniz zaman, 
Allah muhafaza, felaket olur. Ankara'nın sokaklarında, ikinci sefer seçilmemiş hiçbir iş de tuta
mamış, milletvekilliğinin zevkine varmış çok delikanlılar görüyorum; tekrar milletvekili olmak 
için gayret ediyorlar; ama, zaman ilerliyor, kolay bir iş değil. Bu görüş, bendenize ters gelmiyor; 
ama, tabiî, parti başkanlarının, parti kurullarının çok iyi seçim yapması şartıyla; o zaman mümkün 
olabilir. 

Aynı madde içerisinde, milletvekillerinin seçilme yeterliği yanında, kimdir milletvekili... Ar
kadaşlar, sizinle konuşmaktan iftihar ediyorum; Türkiye'de muhtelif imtihanlardan geçmiş, namu
sunu, haysiyetini, bilgisini kanıtlamış insanlar burada bulunuyor; çünkü, 60 milyondan 450 kişi ge
liyor buraya; çok zor bir iş bu; elli yerden laf atarlar insana. Allah muhafaza, hele genel başkan, 
başbakan yardımcısı, bakan olduğunuz zaman, ertesi günü, medya, sizin otuz sene evvelki şeyini
zi ortaya koyuverir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Ne demek istiyorsun!.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - O halde, sizler ve gelecek olanlar ve bizden evvel 
gelmiş olanlar da, dürüst ve namuslu insanlar. Bazı suçlar var ki, onlara hiç ellememek lazım. Ben
denizin, hemen hemen on küsur senedir üzerinde durduğum ve içtihat haline getirdiğim bir mese
lem var: "Eline, beline, diline sahip olacaksın." Öyle zannediyorum ki, Alevîlerin sözüymüş bu ve 
bundan da çok mutlu oldum. 

AVNİ AKYOL (Bolu) - Hacı Bektaş Veli'nin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Hacı Bektaş'ın, tamam. Güzel bir felsefe. Çünkü 

başkasını idare edenin en aşağı başkası kadar namuslu olması lazımdır. Maalesef, Türkiyemizde 
politikada birinci şart fizik; hayır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Efendim, batı dilleri; hayır. Peki ne; evvela namus. 
Entresandır; namus, Türkiye'de bir sermaye. ' 

Şimdi, yeni tasarıda güzel sözler var; hileli iflastan tutunuz, sahteciliğe, dolandırıcılığa varın
caya kadar hükümler konmuş. Doğru şey bunlar. Hatta, mümkün olsa, daha başka şeyler koyabil-
sek; ama, belki, hissî olur. Bunun yanında da, bir milletvekilinin bir yere gittiği zaman itibar gör
mesi lazım. 

Kusura bakmayın, beni sevmezlik etmeyin, 19 uncu Dönemde çok yaralar aldık biz; ama, bu 
yaraların yanında, Meclis, 8 Haziranda, Hükümeti filan dinlemeden, Yunanistan'ın, devletler hu
kukuna aykırı, fevkalade yanlış bir Ege ipoteğine -bunu söylemek mecburiyetindeyim- Anavatan 
Partisinin teşebbüsüyle ve bütün partiler de katılarak kınama kararı almıştır. Bu, sizin değerinizi 
çok yükseltmiştir. İlave olarak ne yapmıştır biliyor musunuz; Hükümete, sana harp hakkı veriyo
rum, askerî müdahale yapabilirsin denmiştir ve bu karar, ayakta alkışlar arasında alınmıştır. Bun-
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lar güzel şeyler. Yani hükümetsiz de, parlamentonun yapacağı çok güzel jestler vardır. Bu bakım
dan, sizlerle iftihar ediyorum. Yunan'ın kan akan ağzına tıpayı soktunuz; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bunun cevabını verdi. Bu bakımdan, yapılan bu hareketler, insanı, müesseseleri daha da gü
zelleştirmeye başlıyor. 

Muhterem milletvekilleri, zamana riayet etmek istiyorum; Sayın Başkanım çok yoruldu; çok 
da üzülüyorum, yardım etmem lazım. Ne kadar vaktim var beyefendi?.. 

BAŞKAN - Buyurun efendim, devam edin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Şimdi, demokratikleşmeden bahsedenlerin, batılı
laşmadan bahsedenlerin, hukukun üstünlüğünden bahsedenlerin, evvela kendi hukukuna da saygı
lı, başkasının hukukuna da saygılı olması lazım. Biz, ancak, bu şekilde dünyanın medenî milletle
ri hizasına geleceğiz; ama, rica ediyorum, hiçbir zaman şundan ayrılmayınız; dünya ortamı içinde 
neyi paylaşırsanız paylaşınız, hissenize düşen miktar küçülür; ama, paylaşıldığı halde büyüyen bir 
tek şey var; bilgi. 

Saygı ve sevgilerimle. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Daha 2 dakikanız vardı; vaktinden önce bitirdiniz, çok teşekkür ederim. 

Sayın Fethullah Erbaş, RP Grubu âdına, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

861 sıra sayılı 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifinin 10 uncu maddesi üzerinde, Refah Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; şahsım ve Grubum adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

" Teklifin 10 uncu maddesiyle, Anayasanın 76 ncı maddesi yeniden düzenlenmektedir; bazı ila
veler ve bazı kısımlarda da çıkarmalar yapılmıştır. Yapılan değişiklikleri inceleyecek olursak; bi
rincisi şudur: 1982 Anayasasında "otuz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir" denilmek
teydi; bir değişiklik teklifiyle "her Türk" kelimesi yerine "her Türk vatandaşı" denilmek suretiyle, 
esasen, faşist bir kafa ile yapılan ve ülkemizde yaşayan diğer ırk ve etnik kökenli vatandaşlarımızı * 
inkâr eden ve varlığını kabul etmeyen dayatmacı görüşten ayrılınmış, ırkçılık yerine vatandaşlık 
kavramını getirmekle çok büyük bir değişiklik yapılmıştır. Bu konuda Komisyonu tebrik ediyorum. 
Bu husus, birçok problemin çözümünde yardımcı olacaktır. Bu değişiklikle, ırkçı devlet politika
sından ayrılınmakta, modern, yenilikçi, vatandaşlığı esas alan devlet modeline geçilmektedir. Bu, 
Anayasa için büyük bir devrimdir; ayrıca, Türkiye Cumhuriyetinin dışarıdaki imajının değişmesi
ne de katkısı olacağı görüşündeyim. 

İkinci önemli değişiklik ise, seçilme yaşını 30'dan 25'e indirmekte; ancak, bu yaşı, yasayla 
çok daha yukarılara çıkarmayı da yanında getirmektedir. Görüşümüze göre, seçilme yaşının kanu
na bırakılması, bu kanunun, her gün, siyasî iktidarların yasa değişiklik teklifleriyle yukarı çıkarı
lıp, aşağıya indirilmesi gibi kişi haklarına tecavüz eden bir mahiyet arz eder. Anayasada, şu anda, 
her vatandaşın kaç yaşında milletvekili olacağını yasalara bırakmakla, bu, her gün değişebilecek bir 
belirsizliğe bırakılmış olacaktır. Halbuki, bugün, 30 yaşı iple çeken birçok vatandaşımız vardır; 
eğer, 25 yaş sınırını alta bırakıp gerisini kanuna bıraktığımız takdirde, yarın bir iktidar gelecek, bu
nun 40 yaş olacağını söyleyecekse, o zaman, durum ne olacak; bu, vatandaşlarımızın hakkına teca
vüz olur. 

Üçüncü önemli bir değişiklik şudur: Milletvekili seçilmeye engel suçlar arasına, ticarî amaçlı 
kaçakçılık ile hileye dayalı vergi kaçırma suçları da eklenmiş, zimmet ve ihtilas terimleri de, basit 
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ve nitelikli zimmet ile devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama olarak değiştirilmiştir. Bunun 
espirisini anlamakta da çok güçlük çekmekteyiz. Ticarî amaçlı kaçakçılık suçu ile hileye dayalı ver
gi kaçırma suçlarının nitelikleri nelerdir; bunlar, herhalde, şu anda, Ceza Kanununda sayılmamış
tır, bunları henüz bilmemekteyiz; ancak, bu suçların niteliklerini belirten Ceza Kanununa yeni 
maddeler eklenmek suretiyle, bunun halledileceği ümidindeyim. Keza, hangi suçların yüzkızartıcı 
suç olduğunu kanunen tespit etmek de, belki, teoride mümkün olabilir; ama, tatbikatta, bu, imkân
sız gibi görünmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türk Ceza Kanununda yeni değişiklik
ler yaparak, bu yeni maddede belirtilen hususlara işlerlik kazandıracağı tabiîdir; ama, ne zaman ya
pacağı da belli değil: Bu, haliyle, işlemeyeceği gibi, hangi suçların yüzkızartıcı suç olduğunu da, 
Ceza Kanununun sistematiği açısından tadat etmek, pek mümkün olmayacaktır. 

Dördüncü önemli değişiklik, hâkim ve savcıların ve Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarının 
aday olmaları halinde, kazanamadıklarında, eski görevlerine iade edilememeleridir. Bu, çok doğ
rudur; ancak, bu konuda bir noksanlık vardır. Mülkî idarede görev alanların da bu kategoriye ka
tılmasında büyük bir zaruret vardır. Bunun tatbikatını acı bir şekilde görmekteyiz. Bir partinin Na-
zillli Belediye başkan adayı, daha sonra, Samsun'a, emniyet müdürü olarak atanıyor. 

MEHMET CEBİ ( Samsun) - Yanlış!.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Belediye başkan adayı, Samsun'a emniyet müdürü ola

rak atanıyor. Yine, bu partinin bir milletvekili adayı, Şırnak'a, vali olarak getiriliyor; Sımak Vali
sinin durumu, şu anda, Meclisin gündeminden düşmüyor. 

Bu vali ne yapmıştır; bir partinin il başkanı gibi çalışmıştır. Bir partiye girmiştir, orada her tür
lü propogandasını yapmıştır; o partiye oy sağlamak için her şeyi yapmıştır ve partisinden de des
tek görmüştür; belediye başkanlığı adaylığından emniyet müdürlüğüne, emniyet müdürlüğünden 
de valiliğe kadar gidebilmiştir. 

Bizim anlatmak istediğimiz şudur: Eğer seçimlere girersem -sadece bir parti için söy
lemiyorum, bütün partilerin durumu aynı- benim partim yarın iktidar olursa beni vali yapar, düşün
cesiyle, bazı idarecilerin bu şekilde siyasete soyunacakları bellidir. 

Sayın Komisyon Başkanımız eğer lütfeder dinlerse, buraya mülkî amirlerin de ilavesini çok 
yararlı görüyorum. 

Bu konuyu biraz daha açarsak şunları'söyleyebiliriz: Bir vali, il başkanı gibi aday tespit ede
biliyor; oy vermek istemeyenler için ekonomik baskı uygulayabiliyor; oy vermeyenleri cezalandır
ma babında, uydurma suçlar ihdas ederek, hergün bu insanların üçünü beşini nezarete alabiliyor; 
olmadık işkenceler uygulayabiliyor. O kadar cüretkâr oluyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Komisyonu olarak gittiğimizde, bölgede yaptığımız araştırmalarda, bir parti için "ya bu vardır" 
diyebiliyor ve diğer partileri PKK olarak niteleyebiliyor. Bu insanların idareci olarak görevde 
bulunmaları ve toplumsal barışı sürdürmeleri çok zordur. O açıdan diyorum ki, buraya mülki 
idarelerde görev yapan insanların da katılmasında çok yarar olurdu. 

Anayasa değişikliği hususunda bazı parti sözcüleri "efendim, burada çok güzel olaylar var, 
katılımcılığı genişletiyoruz" diyorlar ki, doğrudur. Hakikaten, bu Anayasa değişikliğiyle katılım
cılık artıyor; ama, Refah Partisi bu katılımcılığı artıran teklife niye oy vermiyor diye bir soruyla, 
devamlı üzerimize geliyorlar. Başkanım müsaade ederse, bu konuya da iki kelimeyle cevap vermek 
istiyorum. 

Şimdi, anlamadıkları konu şu: Bir meyve düşünün, içinde küçücük bir parça sağlam kalmış; 
ama, her tarafı çürümüş. Bize diyorlar ki: "Bu sağlamın hatırına bu çürük meyveyi de yiyeceksin." 
Yani, dayatma oradan kaynaklanıyor. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)) - Hiç ilgisi yok. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Bu izah olmadı. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu değişiklik teklifinin katılımcılığı 
artırdığı doğrudur; ama, temel hak ve hürriyetlere hiç dokunmuyor. Yani, ne 14 üncü maddeye 
dokunuyor ne 24 üncü maddenin sonuna dokunuyor. 

Şimdi, diyeceksiniz ki, efendim, bu 24 üncü madde ne. Toplumumuzda yaşayan bireylerin, din 
ve vicdan hürriyetlerini düzenleyen bu maddenin son fıkrasıyla, bireylerin hürriyeti kısıtlanıyor. Bu 
maddeyle, geçmişte 80 bin kişi adliyelerde zulüm görmüştür, 5 bin kişi mahkûm olmuştur. 
Günümüzde ise, üniversitelerde binlerce kız evladımızın kaydı siliniyor; temeli 24 üncü maddenin 
sonu. Barolarda avukatların kayıtları siliniyor; yine, madde 24'ün sonuna göre düzenledikleri 
genelgelere dayandırıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayınız... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Mimar ve mühendis odalarında, sakallı ve başörtülü 

mühendislere kimlik verilmiyor. Okul bahçesinde başını örten öğrencilerin velileri, terörle 
mücadeleye şikâyet edilip, terörist gibi evinden çıkarılıp götürülüyor. Daha sayamayacağımız bir
takım zulümlerin kaynağını, biz, bu maddede görüyoruz. Sadece bireylerin düşünce özgürlüğünü 
kısıtlayan bu madddenin son fıkrasının, Anayasadan çıkarılmasının, özellikle, Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından da benimsenmesini, en fazla arzu edenlerden biriyim. 

Şimdi, diyeceksiniz ki, niçin bu Anayasa değişikliğini benimsemiyorsunuz. Biz şunun için 
benimsemiyoruz: Asgarî ücretliyi vergiden muaf tutacak, vergi sistemini düzene sokacak bir 
Anayasa değişikliğine gitmek varken, milletin bütün bu ıstırabına kulak tıkayıp, milletvekillerinin 
maaşinı düşünen bu Anayasa değişikliğini benimsemiyoruz. Ayrıca, memur, işçi, Bağ-Kur emek
lileri, İstiklal Savaşı gazileri inim inim inlerken, onlar düşünülmezken, milletvekili emeklilerinin 
özlük haklarını düşünenlerin Anayasa değişikliğini benimsemiyoruz. 450 kişilik Parlamentoda 
sıralar bomboş dururken, milletvekili sayısını 600'a çıkarmayı amaçlayan Anayasa değişikliğini 
benimsemiyoruz. Kamu çalışanları için, ILO sözleşmelerini kabul edip, Batı'ya göz kırpan; ama, 
Anayasa değişikliğinde, kamu çalışanlarına sendikal hakları tam olarak tanımayan bu Anayasa 
değişikliğini benimsemiyoruz. Seçme yaşı 18 denilerek, kesin bir çizgiye getirilirken, seçilme yaşı, 
önce 25 denildiği halde, 25'te tutulmayıp, daha yukarılara çıkaran bu Anayasa değişikliğini benim
semiyoruz. 

Millete huzur ve saadet getirmeyi değil, sadece curcunayı artırmayı hedef alan bu Anayasa 
değişikliğini bensemediğimizi arz ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Katılımcılığın karşısında olduğunuzu söylüyorsunuz!.. 

BAŞKAN - Sayın Mümtaz Soysal, CHP Grubu adına; buyurun efendim. 

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

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Anayasa değişikliğinin benimsenmesinden yana bir 
parti olarak, bu benimsemenin, aynı zamanda, daha iyiye, daha güzele ve daha özgüre gitmek an
lamına gelmesi için, bazı noktalar üzerinde durmak istiyoruz. Bizim takıldığımız iki nokta var; 
ikincisi hakkında da önergemiz var. 
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Birinci nokta, Komisyonun öneriye getirmiş olduğu belirsizliktir. 301 imzayla gelen teklifte, 
seçilme yaşı kesin olarak, 25 biçiminde belirlenmişti. Biraz önce Komisyon Sözcüsünün de belirt
tiği gibi, bunlar, dünyanın hiçbir yerinde, kesin olarak şöyle olmalıdır denemeyecek olan hususlar; 
fakat, en azından, şöyle olsun dendiği zaman, bunun daha belirli biçimde söylenmesi gerekir. 

Şimdi "25 yaştan aşağı olamaz" dediğiniz zaman -biraz önceki hatibin de söylediği gibi- bu, 
yukarıda herhangi bir yaş olabilir anlamına da gelir, "aşağı olamaz" dendiğinde, "yukarı olamazın 
da" belirtilmesi gerekir; çünkü, bakarsınız bir parlamento gelir, 40 yaşından aşağı kişiler millet
vekili seçilmesinler diyebilir. Nitekim, bundan önceki 1961 Anayasasında, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin, en az 40 yaşında olmaları gerekiyordu. Belli bir olgunluk ifadesi olarak böyle 
düşünülüyordu; ama, toplumumuzun çok güzel sözlerinden biri de "Akıl yaşta değil, baştadır" öy
le insanlar var ki, çok genç oldukları halde, çok akıllı, hatta deneyimli olabilirler; çok yukarı yaş
larda bazı kişilerin de, hiç deneyimsizmiş gibi davrandıkları görülür. Onun için, isterdik ki Komis
yon, bu konuda, hiç olmazsa, bir değişiklik yapmasın ve gelen öneriyi olduğu gibi benimsesin. 

Takıldığımız ikinci nokta, dönüş hakkına ilişkin olandır. Yani, kamu görevlilerinden, seçim
lerde, falanca partinin listesinden aday olanların kamu görevlerine geri dönme hakları. Bu konuda, 
yine Komisyon, sınırlayıcı olmaktan, yani, teklifle getirilen sınırlamaların, biraz daha ötesine git
mekten kendisini alamamıştır. Parti olarak bizim inancımız, başından beri, kamu görevlilerinin de 
parti üyesi olabilmeleridir. Bu, ilk bakışta çok çelişkili gözükür ve çok tehlikeli de gözükebilir; oy
sa, başka bir açıdan baktığınızda, hiç de öyle değildir. Falanca partiye kayıtlı olduğunu bildiğiniz 
kamu görevlisi, sizin de bunu bildiğinizi bildiği için, davranışlarında çok daha dikkatli olur. Oysa, 
hepimizin bildiği ülkenin gerçeklerinden biridir; kamu görevlilerinin bir kısmı, bir partiye kayıtlı 
olmadıkları halde, parti üyesi olmadıkları halde, atanmaları sırasında, başkaları onları öyle gördük
leri için ve kamunun gözünde de öyle görülmeye başlandıkları için, kayıtlı olandan daha partili 
gözükürler: Bu, ülkenin bir gerçeği. 

Kayıtlı olduğu resmen bilinseydi, benim kayıtlı olduğum biliniyor diye, belki daha dikkatli 
davranırdı; ama, bu kişiler, nasıl olsa parti üyesi değilim diyerek, pekala, partizanca davranabil
mektedirler. 

Bu bakımdan, bu genel ilkeyi söyledikten sonra, yani, genel inancımızı söyledikten sonra, 
bütün kamu görevlileri de partili olabilmelidirler, ülkenin parti yaşamına katkıda bulunabilmelidir-
ler. Bu konudaki inancımızı söyledikten sonra, iş, adaylığa gelince, kamu görevlilerinin de, rahat
lıkla, aday olabilmeleri ve eğer kazanamamışlarsa, görevlerine dönebilmeleri hakkının sınırsız ol
masını isterdik. 

Komisyon, doğru olan bir ilkeyi ayakta tutmaktadır; yani, birtakım kamu görevlileri, görev
lerinden istifa etmedikçe aday olamazlar. Çünkü, kampanya sırasında, hem bir partinin adayı ol
mak hem de bazı kamu yetkilerini elinde bulundurmak -açıklamaya gerek yok- çeşitli sakıncalar 
doğurabilir. Komisyonun, teklifte bulunmayan bir sınırlama getirdiğini görüyoruz. Başka kamu 
görevlileri seçime katıldıktan sonra, haklarını saklı tutarak, görevlerine döncbilirlerse de, yargıçlar 
ve silahlı kuvvet mensupları, eğer, bir defa aday olmuşlarsa, artık^ o mesleklerine dönemezler. 
Komisyonun getirdiği sınırlama bu. 

Biz, ilk bakışta çok doğru gözüken, çok akla yatkın gözüken bu kuralın, bazı sakıncalar 
taşıdığını ve kamu görevlilerinden bir kesimini, özellikle, yargıçlar gibi, bütün yaşamları boyunca 
adil davranmaya alışmış, en azından çabalamış insanların, ya da, silahlı küvet mensupları gibi, 
yaşamlarını ülkenin savunmasına adamış, kendi hayatlarıyla, ülkenin hayatını böylesine bütünleş-
tirmiş insanların, belli bir yaşa kadar bu nitelikleri kazanmış olan insanların, siyasal yaşama geç-
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melerini cesaretsizlendirici bir hüküm olarak görüyoruz. Oysa, demin, bütün arkadaşlarım üzerin
de durdular, temel amacımız, katılımcılığı artırmaktır; siyasal kadroların içine, mümkün olduğu 
kadar toplumun her kesiminden insanları çekebilmektir. Öyle ki, siyaset, bir profesyonel mesleğe 
dönüşmesin, bütün insanlarımız bunu yapabilsinler; ama, belli ilkeler çerçevesinde, belli bir ahlak 
anlayışıyla yapabilsinler. Onun içindir ki, bu kesimlerin, hâkimlerin ve silahlı kuvvet mensup
larının hiç olmazsa, acaba aday olabilir miyim, seçilebilir miyim düşüncesiyle aday olmalarını ve 
bunu kendi açılarından çok büyük bir riziko olarak görmemelerini sağlamalıyız. 

Bir hâkim düşünün ki, genç yaştadır, ya da, orta yaştadır, belli bir alışkanlık edinmiştir ve o 
niteliklerini, adalet hizmetindeki niteliklerini, daha adil yasaların yapılması bakımından da Par-' 
lamentoya getirmek istemektedir; siz, ona, aday olur kaybedersen, bir daha hiç hâkim olamazsın 
dediğinizde, o, hem kampanyası sırasında profesyonel politikacıdan daha da bir profesyonel kam
panyacı olur; çünkü, artık köprüleri atmıştır, gemileri yakmıştır hem de hayatını verdiği bir mes
leği yitirmiş olur. Tıpkı, üniversite elemanları ve profesörler konusunda söylediğimiz gibi, bu mes
leklerin de, aslında, siyasal kadroya zenginlik kazandırmasını, böylesine kesin bir kuralla engel
lememeliyiz düşüncesindeyiz. 

Onun içindir ki, şöyle bir durumu düşünürseniz, yapılan düzenlemenin eksikliğini daha açık
ça görebilirsiniz. Diyelim ki, bir hâkim, aday oldu, kampanyaya girdi; onun için bazı sınırlamalar 
koyabilirsiniz, zaten yasalarda var; bulunduğu yerde aday olamaz, başka bir seçim çevresinde aday 
olur diyebilirsiniz; fakat, o hâkim, seçimi kaybetmişse, siz, ona, artık hâkimliğe dönemezsin 
dediğinizde, eğer koşullar elverişliyse, üniversiteye geçmişse, üniversite için böyle bir yasak yok
ken, bu kez, o üniversite mensuplarının siyasî partilere girmelerini sakıncalı bulmuşken, aman gir
mesinler dediğiniz halde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) » 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Cümlemi tamamlayabilir miyim. 
BAŞKAN - Rahatça tamamlarsınız efendim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - ...birdenbire siyasal parti adayı olmuş bir kişinin, üniver
sitede öğretim elemanı olmasıyla karşı karşıyasınız. Bir taraftan, onun, siyasî partiye girmesini 
sakıncalı buluyorsunuz, dün kabul edilen bir sınırlamayla; ama, bir taraftan da, üniversiteye, kam
panya yapmış, bir partide aday olmuş kişi olarak dönmesini serbest bırakıyorsunuz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bütün sınırlamalarda olduğu gibi, bu sınırlama da, sonu gelmeyen 
birtakım kazüistik dediğimiz, öyle düşünürsek şunu da yasaklamak gerekir, onu yasaklarsak bunu 
da yasaklamak gerekir gibi bir zincirleme yasaklar silsilesine götürmektedir ve benim, başından 
beri ısrarla söylediğim nokta, Komisyon, biraz bu yasaklama, yasakları artırma alışkanlığı ile 
Anayasayı -ki özgürlükler belgesi olması gerekir- bir yasaklar belgesine dönüştürmek eğilimin
dedir; benim tehlikeli bulduğum, partimin tehlikeli bulduğu nokta da budur. Bunu belirterek söz
lerime son veriyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Grupları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, şahsı adına konuşacak olan Sayın Uluç Gürkan?.. Yok. 

Sayın Muharrem Şemsek?.. Yok. 
Sayın Seyfi Şahin, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Son konuşmacıysa 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Bir konuşmacı daha var efendim. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önce, bir şeyi baştan söy
lemekte yarar var. Osmanlı İmparatorluğunu yıkarken iki fitne ideoloji, milleti birbirine düşürmüş 
ve devletin yıkılmasını sağlamıştır. Bunlardan birincisi, Türk milliyetçiliğini veya Türkçülüğü 
bahane ederek İslama düşmanlık; ikincisi de, İslamı kendine benimseterek Türk Milletine yapılan 
düşmanlıktır. 

Bir partinin sözcüsü, "Türk" kelimesini, faşistlikle beraber cahilce söyledi. Faşistliğin "Türk" 
kelimesiyle bir ilgisi yok; ama, Türk düşmanlığını, buradan kusmak için söylediğini bildiğim için, 
partisi de Batılıların ağzıyla konuştuğu için, Batılıların da desteğiyle hareket eden bir siyasî parti 
olduğu için, Türk Milletine olan düşmanlığını kınıyorum, soysuzluğun meşrulaşmasını da 
kınıyorum. Türk Milleti, tümüyle birdir, parçalanamaz, fitneye izin verilemez. "Türk" kelimesiyle 
"Türk vatandaşı" ibaresi aynı manayı taşır. Burada, Türk yazılan birçok soysuz gelip geçmiştir; 
çoğu da geçer. 

Şimdi, konuya geliyorum. Değerli milletvekilleri, 10 uncu madde, Anayasamızın 76 ncı mad
desini değiştirmeyi teklif ediyor. Bu madde, milletvekili seçilme yeterliliğini öngörüyor, seçilme 
yaşını 30'dan 25'e indiriyor. 

Yürürlükteki Anayasanın ilgili maddesinde, ideolojik ve anarşik eylemlere katılanların, tahrik 
ve teşvik edenlerin milletvekili seçilme yasağını kaldırıyor. O halde, milletvekili olabilecek, ola
mayacak olanlar kimlerdir, bunlar belirlenmiştir, okuyorum : 

"En az ilkokul mezunu olamayanlar, kısıtlılar, yükümlü oldukları askerlik hizmetini yapmamış 
olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar dışında bir yıl veya daha fazla hapis cezasına 
veya ağır hapse kesin hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile, basit ve nitelikli zimmet, 
devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, ticarî amaçlı kaçakçılık, hileye dayalı vergi kaçırma, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma gibi yüz kızartıcı suç
lardan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. Bu fıkrada açıkça belirlenmiş 
olanlar dışında hangi suçların yüz kızartıcı olduğu kanunla tespit edilir." 

Değerli milletvekilleri, Türk Milleti binlerce yıl dünyayı idare etmiş, şerefli ve büyük bir mil
lettir. Ancak, son üçyüz yıldan beri bu gücünü kaybetmiş, son Kurtuluş Savaşında Anadoluyu zor 
kurtarmısızdır. Ancak bugün, Türkiye, ekonomik, siyasî, ilmî ve teknolojik açıdan geri kalmış, mil
letlerarası yarışta zayıf durumdadır. Devlet güvenliği ve bölünmezliği tehlikeye girmiş, gırtlağına 
kadar borçlanmış, yabancı bankerlerin ve IMF'nin tahakkümüne boyun eğer duruma gelmiş, 
pahalılık, işsizlik diz boyu olmuştur; üretim noktaları tahrip edilmiş, sanayisi durmuş haldedir; ay
rıca, yolsuzluk iddiaları, siyasî partileri ve milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır. Bu yüzden 
de, medyada partiler, milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisine saldırılar artmış, maalesef, , 
milletvekilleri itibar kaybetmiştir. 

Yine, üzülerek söyleyelim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı, hat
ta, Parlamenter Birliği eli kolu bağlı oturmaktadır, milletvekillerinin haklarını koruyamamaktadır. 

BAŞKAN - Lütfen, bağlamaya çalışalım. 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şurası bir gerçektir ki, devlet hayatımız, 

ahlak buhranı, yolsuzluk, rüşvet ve vurgunlardan mustariptir. Bazen görüyoruz ki, basında bir yol-
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suzluk ortaya çıkıyor; ucu, bir önemli devlet görevlisine, bir siyasî kişiye veya bir aileye 
bulaşabiliyor. Yurtdışında ve içinde kaynağı belirsiz büyük paralar, politik arenada dolaşıyor; 
hâsılı, bütün siyasî kuruluşlar şaibe altındadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Bu bakımdan, siyasî partiler ve vatandaşlar, ehil ve emin millet

vekili seçip, Parlamentoya göndermelidir. 
Değerli milletvekili, seçilecek kişinin geçmiş ve muamelatı önemlidir. Ticarî, sinaî, idarî ve 

hatta, aile hayatında iyiyi kötüyü, doğruyu eğriyi ayırt edebiliyor mu; kul hakkından, yani, insan 
hakkından sakınıyor mu; helali haramı ayırt ediyor mu; bunları ayırt etmesi lazım. 

Hâsılı, sonuç olarak söyleyelim ki, milletvekilleri, ahlaken mazbut ve idare sanatında ehil kişi 
olmalıdırlar. MHP, bu konuda hassastır, Türk Milletine, temiz bir yönetim vaat etmektedir. Bu 
bakımdan, seçilen milletvekillerinin ehil ve emin olmasını temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. ' 
Sayın Komisyon, söz talebinde mi bulundunuz? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Şahsım adına söz istiyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; bu maddede, eski 76 ncı maddeye nazaran gerçekleşmiş olan çok önemli yenilikler
den biri... 

(Van Millletvekili Fethullah Erbaş'ın MHP sıralarına doğru yürümesi) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
Siz devam edin Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - ...eskisine nazaran 

gerçekleştirilmiş en önemli yeniliklerden biri, kamu hizmetinden yasaklananların, taksirli suçlar 
dışında bir yıl veya daha fazla hapis cezasına veya ağır hapse kesin hüküm giymiş olanların, affa 
uğramış olsalar bile seçilemeyeceklerine ilişkin olan hükmün, kaldırılmış olmasıdır, (RP ve MHP 
milletvekillerinin birbirleri üzerine yürümesi; gürültüler) 

BAŞKAN - İdare Amirleri, lütfen... 
Sayın milletvekilleri, çok ayıp oluyor. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, konuşma yapılırken, konuşana "soysuz" diyor

lar, müdahale etmiyorsunuz. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hata sende. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kabahat sende. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Sayın Başkan, ara verin. 
BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.03 

— — e • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 23.12 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

.© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128 inci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12. ~ 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 Korhnazcan, 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 Coşkun Kırca, Komisyon adına konuşurken birleşime ara vermiştik. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Buyurun Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; evvela, bu metinde, eski metne nazaran kaydedilmiş olan önemli bir ilerlemeyi 
belirtmek istiyorum: Bundan önce, kamu hizmetinden yasaklananlar, taksirli suçlar dışında bir yıl 
veya daha fazla hapis cezasına veya ağır hapse kesin hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar 
bile seçilemiyorlardı; bu kere, bu kişiler, eğer affa uğramışlarsa, seçilebilecekler. Tabiatıyla, af 
çıkarken, ahlakî redaet konusu, ayrıca araştırılması gereken bir husustur. Ancak, basit ve nitelikli 
zimmet, devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 
suçlardan mahkûm olanlar, kesin olarak affa uğramış olsalar bile, yine milletvekili seçilemeyecek
ler. 

Şimdi, burada, son bir fıkra var. Bu son fıkrada, genellikle kamuda çalışanların -işçi niteliği 
taşıyanlar hariç- görevlerinden çekilmedikçe, milletvekili adayı olamayacakları ve milletvekili 
seçilemeyecekleri yazılıdır. Bu hüküm, 1961 Anayasasında da, 1982 Anayasasında da aynen mev
cuttur. 

Şimdi, bu fıkra şu sebepten dolayı eleştiriliyor: Deniliyor ki, katılım sağlamak için, hâkimler, 
savcılar, hatta silahlı kuvvetler mensupları, milletvekili adayı olsunlar, aday olabilmek için yine 
görevlerinden çekilsinler; ama, scçilemezlerse, geri dönebilsinler. 
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Şimdi, genelde, kamu görevi yapan kişilerin -işçi niteliği taşımayarak- seçilemedikleri zaman, 
eski görevlerine dönebilmeleri imkânını, bu hüküm tanıyor. 

Hâkim ve savcılar ve silahlı kuvvetler mensupları için, kendi meslekleri dışında bir kamu 
mesleğine dönme imkânını tanıyor. Şimdi, bir de deniliyor ki; bu, yeteri derecede katılımcı 
değildir, katılımcı olabilmek demek, bu gibi kişilerin, bu görevlilerin, katkılarından faydalanmayı 
gerektirir; Komisyon, bu görüşü paylaşmamıştır. Komisyon, hâkim ve savcının veya bir silahlı 
kuvvetler mensubunun, kesinlikle siyasî tarafsızlık içinde bulunması gereğine inanmaktadır. Buna 
karşılık, şu söylenebilir: Bir kişi, belirli siyasî eğilimlere sahip olabilir,.bu eğilimlere sahipken 
hâkimlik görevini yerine getirebilir, bunun bir mahzuru yoktur; doğrudur, eğer siyasî eğilimini -oy 
verebildiğine göre, bir siyasî eğilime de sahip olacaktır- vazifesine kârıştırmıyorsa, bu böyledir; 
ama, sadece, hâkim ve savcılar için değil, alelade yüksek kamu görevlileri için hatta herhangi bir 
kamu görevlisi için bile, Batı'da da mevcut olan bir kural şudur ki; bu gibiler, kendi vicdanlarında 
taşıdıkları eğimleri, eğilimleri dışarıya aksettiremezler. Rezerv mecburiyeti, rezerv yükümü 
denilen bir kuraldır bu ve buna, bütün kamu görevlileri riayet etmekle yükümlüdürler. Yani, aile ve 
dost çevresi dışında siyasî eğilimlerini açıklayamazlar. Niye bu hüküm konmuş, niye bir kural takip 
ediliyor; çünkü, siyasî eğilimlerini açıklarlarsa, o zaman tarafsızlıklarından şüphe edilir. Bu, sadece 
hâkim ve savcılar ve silahlı kuvvetler mensupları için değil, işçi niteliği taşımayan bütün kamu 
görevlileri için, Batı'da da uygulanan bir kaidedir. Bunlar eski mesleklerine dönebilsinler. 
Dönemezi erse, aday olmakta teşvik edilmiş olmazlar; en, azından cesaretsizliğe teşvik edilmiş 
olurlar. 

Uygar Batı memleketlerine baktığımız zaman, yüksek hâkimlik ve savcılık görevlerine erişmiş 
yahut silahlı kuvvetlerde görev yapmış kişilerin, aday olup, seçimlere girdikten sonra -hele bunu 
bir partinin adayı olarak yaptıktan sonra- geriye döndükleri pek görülmez. Bu gibi meslekler, 
devlete belirli bir adâyışı gerektirir. Bu adayışı yapan insanlar, mesleklerine devam ederler, o 
mesleğin vakarı içinde kalırlar, siyasî münakaşalara karışmazlar -hele açıktan hiç karışmazlar- ve 
bunu tekaüt oluncaya kadar devam ettirirler; Batı'daki sosyolojik davranış tarzı budur. Bunlar 
kurallarla men edilmemiş olsa bile, bu seviyelere gelmiş insanların, Batı'daki davranış tarzı budur. 
Binaenaleyh, burada, yasak konmuş-konmamış münakaşası yerine; oradaki davranışlar nedir, eğer 
oradaki davranışları model almak istiyorsak, buradaki davranışlar nasıl olmalıdır tarzında bir 
düşünce yürütmek lazımdır. 

Arkadaşlar, özellikle silahlı kuvvetler mensupları için, bugün hâlâ, o Balkan Harbinden önec-
' ki Osmanlı ordusunun hatıraları basınımızda canlıdır. Subayların şu veya bu partide yer alması, bu 

( intibaı uyandırmaları, bugün hâlâ Balkan Harbindeki yenilgimizin sebebi olarak gösterilmektedir. 
Doğrudur veya yanlıştır; ama, kamuoyumuzda bu inanç hâkimdir; önemli olan da budur: Önemli 
olan, bir kimsenin, kendi ahlakî, vicdanî anlayışı içinde, tarafsız kalabilecek, bir tür karaktere sahip 
olması değildir; önemli olan, o, bu karaktere sahip olsa bile, kamuoyunun, kendisinin 
tarafsızlığından şüphe duymasının, hele hâkimler, savcılar ve silahlı kuvvetler mensupları 
mevzubahis olduğunda, kamu vicdanını tereddüte ve kuşkuya düşüren bir tarafı olmasıdır; işte, 
burada, bunu önlemek istiyoruz .Böyle bir halde, kamu vicdanını tatmin etmek, bazı katılımcı hak
ların tahdidini gerektiriyorsa, bunu, meşru bir tahdit olarak görmek gerekir. Komisyon, bu 
görüştedir ve bu maddenin aynen kabulünü istemektedir. 

Şunu da belirteyim, muhterem arkadaşlarım, bu Anayasa "Türkiye Cumhuriyetine, 
vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür" der, Onun için "Türk vatandaşıyım" derken "ben 
Türk değilim" dçmemek mümkün değildir. "Ben Türküm" diyen herkes, Türk vatandaşıysa; Türk 
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vatandaşı olan herkes, Türklüğünü benimsemek ve Türklüğü inkâr etmemekle mükelleftir. (DYP, 
ANAP ve MHP sıralarından alkışlar) Binaenaleyh, burada, ha "Türk vatandaşı" deyimi kullanılmış 
ha "Türk" deyimi kullanılmış; Komisyon, bunun arasında hiçbir fark görememektedir ve metninin 
böylece muhafazasını, Yüce Genel Kuruldan dilemektedir. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 

Sayın Gaffar Yakın, buyurun efendim. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN - Efendim, siz, onuncu sıradasınız. 

Sayın Yakın, buyurun efendim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki haftadan beri, 
Meclisimiz, 19 uncu Dönemin, bence, çok faydalı çok verimli ve çok anlamlı bir çalışmasını, 
gecenin geç saatlerine kadar devam ettirmektedir. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, vakti iyi kullanın. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 

Türk Milleti olarak 1808 yılından itibaren başlayan, kendimize bir anayasa çerçevesi çizme ve 
hukuk devleti zeminine oturma faaliyetlerimiz, 1838, 1876, 1908 ve 1921, 1924, 1961 ve 1982 
Anayasalarıyla devam etmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin temsilcisi olan bizler, halkın seçmiş 
olduğu milletvekilleri ve halk -gönül isterdi ki, Türk Milletinin temsilcileri, Anayasanın 174 mad
desinde birden söz sahibi olsun- ilk defa Anayasanın 21 maddesini değiştirmek için bir uğraş 
içerisine girmiş bulunmaktayız. Kanımca bu maddelerin birçokları da faydalı olan maddeler. 

Fakat, ne kadar başarılıyız, bu görüşmelerde ne kadar faydalıyız, artık bu -gerçi hepimizin 
kendine ait kanaatleri var- bizi. Meclisi buradan seyreden, hâkimiyetin asıl kaynağı ve gücü olan 
milletimizin takdirlerine aittir. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Yüzyıla başlarken, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi çağının en önde en demokratik en ileri bir devlet yapısını ve 
sivil demokratik hakları halkına verebilmiş olan bir devlettir; ama, cumhuriyet idaresini 
kurduğumuzda daha sömürge olan devletler, daha millî devlet olma noktasına gelememiş olan 
devletler, maalesef, demokratik haklar açısından bizi zaman içerisinde fersah fersah geçerlerken, 
biz, ne yazık ki, 1920 yılında almış olduğumuz ivmeyle, aynı doğrultuda hareket edemediğimizden 
dolayı, demokratik haklar açısından geride kalmışızdır. 

Ben, daha demokrasiye yeni geçen Bulgaristan'ın, gazetelerden, Türkiye'de yaşayan Bulgar 
vatandaşlarına rey kullanma ilanını okuduğumda içim cız etti. Bizim, bu Anayasa değişiklikleriyle 
yurt dışında çalışanlarımıza, 18 yaşına gelmiş insanlarımıza, ülkenin kaderinde söz sahibi olma 
hakkını vermemiz ve 25 yaşından itibaren seçilebilme hakkını verme gayretlerimiz, takdirle 
karşılanması gereken faaliyetlerdir. 

Yalnız, burada benim üzerinde dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var: Türkiye'de, 
bugünkü parlamenter sistem içerisinde, icrayı, yürütmeyi ve denetlemeyi tek kuvvet ele geçirmiş 
olduğu için; İktidar tarafından, salt çoğunluk olan 226 tarafından kontrol edildiği için, Parlamento 
maalesef, gönlümüzün istediği oranda başarılı bir çalışma sergileyememektedir. Bu sistemde de, 
Türk Milleti mutlaka bunu da aşabilecek ve kendisine çok daha uygun sistemleri ortaya koyabile
cektir. 
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25 yaş meselesinde benim iki endişem var: Birincisi, bu Meclise gelen insanlarımızın, belirli 
hayat tecrübesinde ve belirli alanlarda uzmanlaşmış ve artık, milletine kendi uzmanlık sahasındaki 
deneyimini aktarabilecek seviyede insanlar olması gerekir. Yoksa, biraz önce de yaşadığımız tarz
daki olaylarda olduğu gibi, insanlarımızı, belirli fevri hareketlerden, hissî hareketlerden mümkün 
mertebe kurturma mecburiyetimiz vardır, 

Diğer bir söz de, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün devletle ilgili söyle
diği sözdür: "Ekonomik bağımsızlığı olmayan milletler ve devletlerin kendi bağımsızlıklarını 
koruyabilmeleri mümkün değildir." 

Şimdi, ben, yaş ortalaması olarak, çoğu üye arkadaşımızdan daha genç sayıldığım için, kendi 
tecrübemden tespit ettiğim bir şeyi özellikle aktarmak istiyorum: Milletvekili olan insanların, mut
lak manada ekonomik özgürlüğe sahip insanlar olması lazımdır. Yani, hayat endişesi, gelecek 
endişesi taşıyan insanların, burada, bağımsız kararlar alabilmesi, kendi vicdanının sesini dinleye-
bilmesi, devlet ve millet için kendi doğrularını ortaya koyabilmesinde zorluklar çekebileceğine 
inanıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen konuşmanızı tamamlayın... 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Yani, buraya gelen insanların, eğer ekonomik bağımsızlığı 
olmazsa, gelecek endişesini taşırlarsa ve yeterli oranda tecrübeleri olmazsa, çok faydalı ola
bileceğine inanmıyorum. 

İkinci husus: Lütfen, müesseselerle kişileri ayrı tutalım. Parlamento, bizim, milletimizin en üst 
müessesesidir; ama, milletvekilliği ayrı bir olgudur. Milletvekillerinin yapmış olduğu hatalar, 
kabahatler veya davranış bozuklukları, kesinlikle, Parlamentomuzu bağlamaz. Milletvekilleri 
olarak bize düşen, milletimize, devletimize ve bu Parlamentoya layık milletvekilleri olabilmek için 
elimizden geleni çabayı göstermektir; bilgimizle, becerimizle ve davranışımızla halkımıza layık 
olmak mecburiyetimiz vardır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. , 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakın. 

10 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, biz de söz istedik galiba! 

BAŞKAN - Efendim, söz mü istiyorsunuz? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, biz de, dilekçeyle şahsımız 

adına söz istemedik mi?!. 
BAŞKAN - İstediniz efendim; sizin dilekçeniz geldiği zaman yazdığım söz sırası onuncu 

sıradır. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa)- Söz vermiyor musunuz yani şimdi. 

BAŞKAN - Ben veriyorum da, İçtüzük vermiyor; ne yapayım. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Şahsı adına kaç kişi söz aldı; tamam, söz 
istediler de, şahsı adına kaç kişi söz aldı? 

BAŞKAN-Efendim?.. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Şahsı adına kaç kişi söz aldı; yani, şahsı 

adına kaç kişi konuştu? 
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BAŞKAN - Sayın Gazioğlu, Sayın Uluç Gürkan, Anayasa görüşmelerine başladığımız gün, 
şahsı adına söz istedi. Arkasından Muharrem Şemsek, Seyfi Şahin, Gaffar Yakın, Abdüllatif Şener, 
Cevat Ayhan, Gürol Soylu, Lütfü Doğan, Hasan Basri Eler, Hüseyin Balyalı söz istediler; sonra da 
siz istediniz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Efendim, şahsı adına kaç kişi konuştu; söz 
aldılar; ama konuşan yok ki... 

BAŞKAN - Efendim, şahısları adına Sayın Seyfi Şahin ile Sayın Gaffar Yakın konuştular. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 10 uncu maddesiyle değiştirilen Anayasanın 76 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bülent Ecevit Uluç Gürkan Atilla Mutman 

Zonguldak Ankara izmir 

Mustafa Yılmaz Nami Çağan Erdal Kesebir 

Gaziantep İstanbul Edirne 

İstemihan Talay Veli Aksoy Ender Karagül 

İçel İzmir Uşak 

Hüsamettin Özkan 

İstanbul 
Madde 10- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B. Milletvekili seçilme yeterliliği 

Madde 76-25 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 

Gerekçe: 

Anayasa Komisyonu, teklifinde, milletvekili seçilebilme yaşını 25'e indirmek çok çekingen 
davranmış, bunu yasaya bırakmıştır. Oysa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen tüm par
tilerin, bu konuda, kesin sözü vardı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 10 uncu maddesiyle değiştirilen Anayasanın 76 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bülent Ecevit H. Uluç Gürkan Atilla Mutman 

Zonguldak Ankara İzmir 

Mustafa Yılmaz ' İ. Nami Çağan Erdal Kesebir 

Gaziantep İstanbul Edirne 

M. İstemihan Talay Veli Aksoy Ender Karagül 

İçel İzmir Uşak 
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Hasan Hüsamettin Özkan 

İstanbul 

Madde 10- 7.11.1982 tarihli ve 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B. Milletvekili seçilme yeterliliği 

Madde 76- (İkinci fıkra) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü oldukları asker
lik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklanmaya kesin hüküm giymiş olanlar ile 
affa uğramış olsalar bile, basit ve nitelikli zimmet, devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak, 
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, 
ticarî amaçlı kaçakçılık, hileye dayalı vergi kaçırma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma 
ve devlet sırlarını açığa vurma gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar mil
letvekili seçilemezler. Bu fıkrada açıkça belirlenmiş olanlar dışında, hangi suçların yüz kızartıcı 
olduğu kanunla tespit edilir. Gerekçe: Yürürlükteki Anayasa, taksirli suçlar dışında, bir yıl veya 
daha fazla hapis cezasına veya ağır hapse kesin hüküm giymiş olanların milletvekili olabilmeleri
ni yasaklıyor. Bu yasak, değişiklik teklifi metninde de korunmaktadır. Oysa, dünyada pekçok poli
tikacı veya yazar, siyasal düşünceleri veya mücadeleleri nedeniyle, uzun yıllar hapis cezasına 
hüküm giymiş; fakat, zaman içinde, siyasetin en yüksek aşamalarına yükselerek, ülkelerine hizmet 
vermişlerdir. Eğer, bizim Anayasamızdaki gibi bir yasak, Güney Afrika Anayasasında yer alıyor 
olsaydı, Mandela, Cumhurbaşkanlığı şöyle dursun, milletvekili bile olamazdı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek Halil Şıvgın Mustafa Dağcı 

Çorum Ankara Kayseri 
Osman Sevimli Osman Develioğlu 

Karaman Kayseri 
. Madde 10- Kanunla belirlenen yaşı dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir. Bu yaş 25' ten 

aşağı olamaz. 

Gerekçe: 

Türkiye'de yaşayan, devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Bu, Anayasamızın 
66 ncı maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Durum bu iken "Kanunla belirlenen yaşı dolduran her 
Türk, milletvekili seçilebilir" ifadesi, daha kısa, anlaşılır ve milletimizi incitmeyecek bir metindir. 
"Türk" kelimesinin yanına bir de "vatandaşı" kelimesinin ilavesi, hem beyinde bir ilave hem de 
sanki Türk ve Türklükten rahatsızlık duyuluyormuş gibi bir imaj ortaya çıkarması bakımından 
yanlıştır. Bu yanlışlığın giderilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştir
ilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal Nihat Matkap 

Gaziantep Ankara Hatay 
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Güler İleri Timurçin Savaş Mehmet Kahraman 

Tokat Adana Diyarbakır 

Sabri Yavuz Mehmet Kerimoğlu 

Kırşehir Ankara 

10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının son iki cümlesi çıkarılmış ve yerine aşağıdaki cümle 
eklenmiştir: 

"Seçilemeyenlerin kamu görevine dönme hakları saklıdır" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 861 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu maddesinde yer alan 76 ncı mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Gedik 

Bursa 

Süha Tanık 

İzmir 

İlhan Kaya 

İzmir 

Işın Çelebi 
İzmir 

Ahmet Kabil 

Rize 

İbrahim Özsoy 

Afyon 

Hasan Korkmazcan 

Denizli 

Elaattin Elmas 

İstanbul 

Orhan Ergüder 

İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Cavit Kavak' 

İstanbul 

Feyzi İşbaşaran 

İstanbul 

Doğancan AkyUrek 

İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Refik Arslan 

Kastamonu 
Nevşat Özer 

Muğla 

Madde 76-25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü oldukları askerlik hizmetini yapmamış 
olanlar, kamu hizmetinden yasaklanmaya, taksirli suçlar dışında bir yıl veya daha fazla hapis 
cezasına veya ağır hapse kesin hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile basit ve nitelikli 
zimmet, devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, ticarî amaçlı kaçakçılık, hileye dayalı vergi 
kaçırma, resmî ihale ve alım satımlarla fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma gibi yüz 
kızartıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. Bu fıkrada açıkça 
belirlenmiş olanlar dışında hangi suçların yüz kızartıcı oluduğu kanunla tespit edilir. 

Hâkimler ve savcılar, Radyo-Televizyon Üst Kurulu Üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, 
yükseköğretim kurumlarındaki, öğretim ve araştırma elemanları, memurlar ve işçi niteliği 
taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe mil
letvekili adayı olamaz ve milletvekili seçilemezler. Bunlardan, hâkim ve savcılar ile silahlı 
kuvvetler mensuplarından aday olup seçime katılanlar bu mesleklerine geri dönemezler. Bunların 
ve bunlar dışındaki memur ve kamu görevlilerinin aday olup seçilmemeleri halinde kamu görevine 
dönmelerine ilişkin kural ve usuller kanunla düzenlenir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, bu husustaki önerge, Anayasa 
Komisyonundan gelen metinle tıpa tıp aynıdır. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Birinci fıkrası farklıdır. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Birinci fıkrada "25 yaşını dolduran" diye belirtiliyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, lütfen, birinci fıkrayı bir daha okutur 
musunuz? 

BAŞKAN - Efendim, birinci fıkra değişik; zaten, tekrar okutacağım önergeyi. 

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 10 
uncu maddesiyle değiştirilen 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının "Yirmibeş yaşını dolduran her 
Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

Zeki Ünal 

Karaman 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Abit Kıvrak 

Konya 

ibrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
. Şaban Bayrak 

Kayseri 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Şinasi Yavuz / 

Erzurum 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
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 10 
uncu maddesiyle değiştirilen 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin "Bu fıkrada açıkça 
belirlenmiş olanlar dışında hangi suçların yüz kızartıcı olduğu kanunla tespit edilir" ibaresinin fıkra 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ahmet Derin 

Kütahya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş • 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Abit Kıvrak 
Konya 

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 10 
- 5 1 4 -

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 
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uncu maddesiyle değiştirilen 76 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki "hileye dayalı" ibaresinin fıkra 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 

Van Konya 

Ahmet Derin Ahmet Remzi Hatip 

Kütahya Konya 

Hasan Dikici Bahaddin Elçi 

Kahramanmaraş Bayburt 

Tükiye 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 10 
uncu maddesiyle değiştirilen 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının "hâkim ve savcılar" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "mülkî idarede görev alan vali ve kaymakamlar" ibaresinin ilave edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 

' Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Abit Kıvrak 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
"dolandırıcılık" ibaresinden sonra gelmek üzere "ırza tecavüz, ırza tasaddi" ibarelerinin fıkraya 
ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Saygılarımızla. 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Ömer Ekinci 

Ankara 

İsmail Coşar Mustafa Baş 
Çankırı İstanbul 

Abdulilah Fırat Şinasi Yavuz 

Erzurum Erzurum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 10 uncu maddesinde geçen "inancı kötüye kullanma" ibaresinin, "emniyeti suiisti
mal" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Saygılarımızla. • • . ' _ • ' . . ' • ' 

Mustafa Ünaldı Şevket Kazan Bahaddin Elçi 

Konya Kocaeli Bayburt 

Ömer Faruk Ekinci • ' . . ' , Lütfü Esengün 

Ankara Erzurum 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, oylarınıza sunacağım. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Kanun Teklifinin 10 uncu maddesinde yer alan 76 ncı mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MchmetGedik 
• Bursa 

ve arkadaşları 
MADDE 76- 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü oldukları askerlik hizmetini yapmamış 
olanlar, kamu hizmetinden yasaklanmaya, taksirli suçlar dışında bir yıl veya daha fazla hapis 
cezasına veya ağır hapse kesin hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile basit bir nitelik
li zimmet, devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, ticarî amaçlı kaçakçılık, hileye dayalı vergi 
kaçırma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma gibi yüz 
kızartıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. Bu fıkrada açıkça 
belirlenmiş olanlar dışında hangi suçların yüz kızartıcı olduğu kanunla tespit edilir. 

Hâkimler ve savcılar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu 
üyeleri, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim ve araştırma elemanları, memurlar ve işçi niteliği 
taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe mil
letvekili adayı olamaz ve milletvekili seçilemezler. Bunlardan, hâkim ve savcılar ile silahlı 
kuvvetler mensuplarından aday olup seçime katılanlar, bu mesleklerine geri dönmezler. Bunların 
ve bunların dışındaki diğer memur ve kamu görevlilerinin aday olup seçilmemeleri halinde, kamu 
görevine dönmelerine ilişkin kural ve usuller kanunla düzenlenir. ; 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) t- Efendim, bir şey arz 
etmek istiyorum: Aynı mahiyette iki takrir daha vardır. Şimdi okuduğunuz takririn birinci fıkrası 
dışındaki hükümleri, Komisyon maddesinin aynıdır; tek fark "25 yaşını dolduran her Türk vatan
daşı milletvekili seçilebilir" deniliyor. İki takrir daha vardır; Sayın Bülent Ecevit ve arkadaşlarının, 
yine, 25 yaşı esas kabul eden ve Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının ki; bu üç takririn, usulen 
bir arada oylanması gerekir. 

BAŞKAN - Efendim, önergenin birinde "her Türk milletvekili seçilir" diğerinde ise "her Türk 
vatandaşı milletvekili seçilir" deniliyor ve bunları, okuttuğum önergeyle aynı mahiyette telakki 
ediyoruz. 

Önerge sahiplerinin itirazı var mı? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Var efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Gedik burada mı?.. Yok. 
Sayın Işın Çelebi?.. Yok. 

Sayın Ecevit'e soruyorum: Bu üç önergede "her Türk, milletvekili seçilebilir", "her Türk 
vatandaşı milletvekili seçilebilir" ibareleri dışındakiler, aynı, madde gibidir; bir arada 
oylanmasında bir mahzur görüyor musunuz? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Görüyoruz efendim; çünkü "her Türk vatandaşı" ile "her 
Türk" ibareleri ayrıdır. 

BAŞKAN - Görüyorsunuz. 

Sayın Komisyon, okunmuş önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Ecevit, bu 
yazım farkından dolayı önergesinin ayrıca oylanmasını istiyorsa, hakkı vardır; ancak, Sayın 
Erbaş'ın önergesi ile Sayın Mehmet Gedik'in önergesi aynı mahiyettedir efendim. 

BAŞKAN.- Erbaş 'in önergesi yok bizde efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Nasıl yok; bizde var 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, önergesini geri aldı efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Hayır, geri almadık efendim... 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, evet, Mehmet Gedik ile Fethullah Erbaş'ın önergesi aynıdır; 
katılıyor musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz?.. Yok. 
Önergelerin ikisini birden oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Şimdi, Sayın Ecevit'in önergesini okutuyorum: 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Madde 76- 25 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz 
efendim. 

ERDAL KESEBİR (Edirne) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 

BAŞKAN - Önerge üzerinde konuşmak üzere, Sayın Erdal Kesebir; buyurun. 
ERDAL KESEBİR (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demokratik Sol Parti 

adına, hepinize saygılarımı sunarım. 
Milletvekili seçilme yaşı konusunda, alt komisyon, aşın çekingenlik göstermiştir. Bütün par

tiler, yıllardır, milletvekili seçilme yaşının 25'e indirilmesini savundukları veya savunurmuş gibi 
göründükleri halde, alt komisyon raporunda, milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten aşağı olamay-^ 
acağı belirtmekle yetinilmişür; yani, seçilme yaşı, şimdiye kadar olduğu gibi, yine 25'in üstünde 
olabilecek, 30 yaş olarak da kalabilecektir. 
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Nüfusumuzun yüzde 70'e yakını 30 yaşın altındadır. Bir yandan seçilebilme yaşının yüksek
liği bir yandan da gençlerin parti üyeliğinin sınırlanması, politikacıların, gençlikten, gereksiz bir 
ürküntü duydukları kuşkusunu doğurmaktadır. Oysa, eğitimdeki ve iletişim teknolojisindeki 
gelişmeler, insanların, artık çok erken yaşta erginleşip bilinçlenmelerini sağlamaktadır. Böyle bir 
çağda ve Türkiye gibi çok genç nüfuslu bir ülkede, gençleri siyasetten dışlamak büyük sakıncalar 
doğurur. Gençleri, demokrasinin yasal koşulları dışında, siyasal etkinliklere kışkırtmak isteyenlerin 
işi bu yüzden kolaylaştırılmış olur ve gençliği siyasetten soğutur. 

Toprağımıza ve bu topraklarda yetişen gençlere güvenin. 25 yaşında hâkimlik, doktorluk, kay
makamlık yapan genç, milletvekilliği de yapar, hem de -alınmayın ama- bizler kadar iyi, belki, 
bizlerden daha iyi yapar. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kesebir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve Arkadaşlarının Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Madde 76- (İkinci fıkra) 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü oldukları askerlik hizmetini yapmamış 
olanlar, kamu hizmetinden yasaklanmaya kesin hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile 
basit ve nitelikli zimmet, devlet alım ve satımlarından menfaat sağlamak, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, ticarî amaçlı kaçakçılık, 
hileye dayalı vergi kaçırma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa 
vurma gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. Bu 
fıkrada açıkça belirlenmiş olanlar dışında hangi suçların yüz kızartıcı olduğu kanunla tespit edilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyonj önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, milletvekili 
seçilemeyecekler arasında, bazı hallerde, ahlakî redaeti beraberinde getiren bazı hapis cezalarını 
giymiş olanların her halükârda milletvekili olabilecekleri istihdaf ediliyor; onun için katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Çalışma süresinin, bu önergenin oylanmasına kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kesebir, buyurun. 

ERDAL KESEBİR (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yürürlükteki Anayasının 
76 ncı maddesinde çok insafsızca bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm konusunda Sayın Genel 
Başkanımın da konuşma yapmasına rağmen, alt komisyon başkanının yorumu bizimle ters 
düşmektedir. Biz, burada, demokrasilerin kısıntıya ve kesintiye uğradığı, Hamzakoyların, 
Zincirbozanların uzun sürebileceği dünyanın çeşitli ülkelerinden söz ediyoruz. Siyasî mücadele 
yapmış insanlar, bir yıl ceza bile alsalar, buraya milletvekili olarak gelemeyecekler. Buraya, 
Demircilerin, Ecevitlerin, Türkeşlerin, Erbakanların ne kadar zor geldiğini, biz, 1983'ten bu yana 
yaşadık. 
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SELÇUK MARUFLU (istanbul) - Onlar artık gelmesin. 

ERDAL KESEBİR (Devamla) - O, millete bağlı. 

Buna göre, taksirli suçlar dışında, 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına veya ağır hapis cezasına 
hüküm giymiş olanlar, ömürleri boyunca milletvekili seçilemiyorlar. Alt komisyon, bu yasağı 
aynen koruyor. Oysa, dünyada, pek çok politikacı veya yazar, siyasal düşünceleri veya 
mücadeleleri nedeniyle, uzun yıllar hapis cezasına hüküm giymiş, fakat, zaman içerisinde tekrar 
siyasetin en yüksek basamaklarına yükselerek ülkelerine hizmet vermişlerdir. Eğer, bizim 
Anayasamızdaki gibi bir hüküm Güney Afrika Anayasasında da bulunsaydı, Mandela, 
Cumhurbaşkanlığı şöyle dursun, milletvekili bile olamayacaktı. Siyasal yaşamın gerçeklerine 
böylesine ters düşen bir hükmün, Anayasa Alt Komisyon raporunda da yer almasını, Demokratik 
Sol Parti olarak yadırgıyoruz. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 24 Haziran 1995 Cumartesi günü saat 10.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.58 

; ; © 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, KİT ürünlerinin fiyatlarına ilişkin Başbakan

dan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/6219) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplanmasını 
delaletlerinize arz ederim. 15.2.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1, KİT'lerin ürettiği ürünlerin şu andaki fiyatları nedir? 
Soru 2. 1994 yılı başında fiyatları nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı 21.6.1995 

Sayı: B.02.I.HM.0.KİT-01-01-52300-26083 
Konu : Soru Önergesi Hakkında. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :a) Devlet Bakanlığının (Sayın Bekir Sami Daçe) 22.5.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-

01295 sayılı yazısı. 
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b) Devlet Bakanlığının (Sayın Bekir Sami Daçe) 16.5.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-01253 sa

yılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazıda, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Sayın Başbakana tev
cih ettikleri, 49 uncu ve 50 nci hükümetler zamanındaki KİT mal ve hizmet satış fiyatları ile ilgi
li, 7/6219 esas nolu soru önergesine cevap talep edilmektedir. 

Sözkonusu önergeye cevap teşkil edecek bilgi ekli tabloda sunulmaktadır. 
Bilgileri arz olunur. 

A. Aykon Doğan 
•• / . ; .'• • '' " ' .' • - Devlet Bakanı 

Not .-Yazılı soru önergesi ile ilgili ekli tablolar dosyasındadır. 
2. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, kamu kurumları ve KİT'lerde çalışan personel sa

yısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı cevabı 
(7/6244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu kurumları ile KİT'lerde çalışan personel ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Sayın 

Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 15.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Sorular: 

1. 49 uncu Hükümetin kurulduğu tarihte, KİT'ler hariç kamu kurumlarında memur olarak ça
lışan personel sayısı ne kadardır? 49 uncu Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 657 sayılı Ka
nun çerçevesinde işe başlatılan personel sayısı nedir? 

2. 49 uncu Hükümetin kurulduğu tarihte, Kamu İktisadî Teşekküllerinde çalışan işçi ve me
mur ve sözleşmeli personelin sayısı nedir? 49 ve 50 inci Hükümetler döneminde bu kurumlarda gö
reve başlatılan işçi, memur ve sözleşmeli personel ne kadardır? 

. ' . ' • • • ' , T C 

Başbakanlık 
' '• ' .•" Hazine Müsteşarlığı 21.6.1995 

Sayı: B.02.I.HM.0.KİT-01-01-52300-26083 
Konu : Soru Önergesi Hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Devlet Bakanlığının (Sayın Bekir Sami Daçe) 22.5.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-

01295 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının (Sayın Bekir Sami Daçe) 16.5.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-01253 sa

yılı yazısı. 
İlgide kayıtlı yazıda, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, Sayın Başbakana tevcih et

tikleri, 49 ncu ve 50 nci hükümetler zamanındaki istihdam ile ilgili, 7/6244 esas nolu soru öner
gesine cevap talep edilmektedir. 

Sözkonusu önergeye cevap teşkil edecek bilgi ekli tabloda sunulmaktadır. 

Bilgileri arz olunur. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
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K1T-YP5 
TASLOSORUON 

İŞLETMECİ KİTLER'DEKİ İSTİHDAM DURUMU 
(ADET) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
7 
3 
4 
i 
6 
7 
e 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 

K U R U L U Ş L A R 

233 SAYIU KHK KAPSAMI 
MKEK 
TAKSAN 
TUMOSAN 
ASIL CEUK* 
SEKA 
T.CIMENTOSAM.TA3. 
TDÇİ 
GERKONSAN 
ETIBANK 
T.TAŞKÖMÜRÜ K. 
T.KOMUR ISL. 
TEK 
TEAŞ — 
TEDAŞ— 
TEMSAN 
TPAO 
OOTAŞ 
ICSAS 
T.GUBRE 5AN.A.3. 
T.SEKER FABAS. 
TMO 
CAYKUR 
TEKEL 
TZDK 
TIGEM 
DMO 
TCDD 
TÜDEMSAŞ 
TULOMSAS 
TUVASAS 
PTT 
OHMİ 

TOPLAM I 

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMI 
SÜMER HOLDİNG 
PETKİM 
PETLAS 
TE5TAŞ• 
TUPRAŞ 
POAŞ 
THY 
ORÜS 
CT VE BALIK ÜAŞ. 
T.3UT E K. 
YEM SANAYİ 
T.GEMISANAS. 
TDI 
D.D.DEN.NAK. 
K BAKIR ISL. 
CINKUR 
DITAS 
HAVAB»**' 

TOPLAM II 

GENEL TOPLAM 

20/11/1891 İTİBARİYLE 
MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ 

566 3.522 11.745 
0 0 . 1.071 
0 247 291 

283 0 633 
68 1.752 9.141 
76 1.007 3.D02 

203 2.923 22.037 
11 72 219 

104 7.133 14.036 
33 2.590 34.420 

719 3.647 26.094 
857 19.893 46.594 

0 0 454 
0 0 5.058 
0 0 1.834 
0 0 681 

237 1.364 4.247 
500 4.498 30.793 
102 6.427 262 
383 1.256 25.231 

1.197 4.070 45.499 
1.787 1.714 3.020 

275 1.146 7.836 
156 ,962 680 

5.027 21.944 24.510 
252 73 2.207 
08 520 2.273 
85 358 - 1.594 

3.454 86.624 21.139 
186 3.558 0 

18.664 177.300 347.591 

20/11/1991 İTBARİYLE 
MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ 

413 6 601 29.015 
0 0 7.225 
0 0 444 
0 159 338 
0 0 4.810 

426 2149 5.300 
0 282 7.951 

171 718 3.755 
389 1215 5.21B 
277 399 949 
126 547 885 

0 0 4.438 
0 0 8.793 
0 0 2.981 

18 488 2.308 
103 0 572 

1 0 159 

1.904 12.858 85.137 

16.664 177.300 347.591 

21/11/1891-2SM/1M3 ARASINDA 
İŞE ALİNAN PERSONEL 

MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ 
16 28 166 

:':-iş; ;;.:•;•':0î o 5 
0 3 0 

12 . 0 4 
0 29 194 
5 20 '129 
0 29 6 
0 0 0 

10 169 15 
7 113 1.569 
6 67 103 

17 344 1.091 

0 0 20 
0 0 100 
0 0 123 
0 0 ' 25 
7 10 59 
0 71 1.185 

15 75 21 
2 0 6.388 

13 239 386 
6 5 92 
0 0 0 
0 25 11 

24 249 0 
0 0: 3 
6 10 3 

; 1 4 0 
0 2.973 13.001 

16 95 0 
163 4.658 24.699 

20/11/1995-25/6/1995 ARASINDA 
İŞE ALİNAN PERSONEL 

MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ 
13 162 83 

. • , . - • ' 0 •• • 0 3 5 
0 0 989 
0 57 1 
0 0 546 

11 74 87 
0 344 258 
0 1 98 
0 115 133 
2 63 13 
1 5 1 
0 0 50 
0 0 182 
0 0 188 
0 21 . 149 
0 0 2 
0 0 5 

27 842 2.820 

163 4.558 24.699 

28*1893 TARİHİNDEN SONRA 
İŞE AUNAN PERSONEL 

MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ 
30 92 40 
0 0 3 
0 1 2 

12 0 2 
0 53 255 
5 38 30 
3 12 0 
0 0 0 

13 152 8 
4 39 428 
2 26 74 

13 112 863 
6 0 0 

13 112: 863 
0 0 11 
0 0 167 
0 0 106 
0 0 71 
2 6 167 
0 264 663 

10 52 54 
0 111 413 
0 365 97 
Z 1 12 
0 0 0 
0 21 3 

15 576 375 
o - o •:•'••;..• 1 9 

1 4 18 
0 0 0 
0 9.822 1.115 

10 126 0 
141 11.9B5 6.S49 

25/6/1995 TARİHİNDEN SONRA 
İŞE AUNAN PERSONEL 

MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ 
5 2 6 - 3 3 
0 0 748 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 180 
0 82 16 
0 • 134 580 
0 0 0 
0 37 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 33 
0 0 124 
0 0 205 
0 15 52 
0 0 0 
0 0 167" 

S 294 1.974 

141 11.985 5.949 

• ASİL ÇELİKTE MEMUR KALEMİNDE VE TESTAŞTA SÖZLEŞMELİ YERALAN PERSONEL KAPSAMOIŞI PERSONELDİR. 
" 167 KİŞİNİN 166-SI BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKTİYLE İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR. 
~* HAVAS ÖZELLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN KAPSAM DIŞINA ÇIKARTILMIŞTIR. ' 
" " TEAŞ VE TEDAŞ'A PERSONEL AUMİ AYRILMA TARİHİ 25/4/1994TEN SONRADIR. 
— SÖZKONUSU TARİHLERDE PTT, POSTA İŞLETMELERİ VE TELEKOM OLARAK AYRILMAMIŞTIR. 
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3. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen 'in, olağanüstü Hal Bölgesindeki koruculuk sistemine iliş 

kinsorusuve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı (7/6522) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 30.3.1995 

Zeki Ergezen 

v Bitlis 
Olağanüstü hal bölgesinde uzun süreden beri koruculuk sistemi uygulanmaktadır. Bu uygula

maya paralel olarak korucusu olmayan köylerden, yetkililer tarafından kendi silahlarıyla, silah nu
maralarını bildirmek suretiyle köylerini korumaları gayri resmî olarak istenmektedir. 

Ancak; bölgede öteden beri sürüp gelen aşiretçilik, düşmanlık ve benzeri gruplaşmalar nede
niyle vatandaşlar birbirlerini ihbar ederek, silahlarıyla birlikte yakalatmaktadır. Daha önceki işlem
lerin gayri resmî olması münasebetiyle, sonuçta 4-5 yıl gibi cezalara çarptırılmaktadırlar. Bu du^ 
rum bölgede görev yapan hâkim ve savcıları da rahatsız etmekte, ancak uygulamadaki kanunların 
bağlayıcı olması münasebetiyle birçok vatandaşımız mağdur olmaktadır. 

1. Bütün bunlar dikkate alınarak; cezası kesinleşmiş vatandaşların ve böyle bir mağduriyetle 
karşı karşıya gelecek vatandaşların sıkıntılarının çözümü kapsamında Bakanlığınızca herhangi bir 
çalışma yapıldı mı? ' 

2. Yapıldı ise ne zaman uygulamaya konulacaktır? 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 21.6.1995 
Bakan: 1065 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11.4.1995 tarihli A.01.0. GNS. 0.10.00.02 

-7/6552-13741/49870 sayılı yazınız. , 
İlgi yazınız ekinde alınan ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen tarafından verilen ve yazılı ola

rak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Sayın Zeki Ergezen Bitlis Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından alınan 22.5.1995 tarihli ve GN.PL.P. ve 
Koor. 7130-33-95/İç. Güv. Arş. ve Değ. Ş. (2388) sayılı yazıdan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde gönüllü köy korucusu olarak görev yapmak isteyen,vatandaşların ellerinde bulunan 
ateşli silahlar için menşeine bakılmaksızın il valiliklerince ruhsat verilmesini ve haklarında takiba
ta geçilenlerin tahkikatlarının düşmesini sağlamak üzere hazırlanan "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı (S. Sa
yısı 826)"nın halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde bulunduğu anlaşıl
maktadır. V 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
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4. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, aileleri parçalanmış çocukların vize sorunlarına iliş

kin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü 'nün yazılı cevabı (7/6685) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 13.4.1995 

Saygılarımla. 

Akın Gönen 

Manisa 
Bugünkü gazetelerimizin bir çoğunda ve özellikle Hürriyet Gazetesinin 1 inci sahifesinde 

manşet olarak verilen "Sınırda Dram" başlıklı haberde yaşları 6 ile 15 arasında ön çocuğun acıklı 
macerası gözler önüne serilmiştir. 

Ailenin bir kısmı Türkiye'de bir kısmıBulgaristan'da olan bu yavruların yaşamları'yüzde yüz 
tehlikeye sokularak, çocuklar ile aileler bir araya gelme çabasındadır. İçine düştükleri durumun se
bebi ne olursa olsun yürek sızlatıcıdır. 

Pasaport Kanunu gereğince bu çocuklar hakkında işlem yapıldığını basından ve biraz evvel te
lefon görüşmesi yaptığım Edirne Valisi Sayın Koru Engin'den öğrendim. 

Bu çocukların' anne veya babaları turist vizesi veya başka bir neden ile Türkiye'dedir, ailenin 
bir kısmı da Bulgaristan'da. 

Dış Temsilciliklerimiz ve Dışişleri Bakanlığımız vize verirken ülkemizin ve hükümetimizin 
millî politika ve ve menfaatleri doğrultusunda, hareket ettikleri bildiğimiz bir gerçektir ve doğru
dur da. Ancak bu prensipler uygulanırken ve bu prensiplerin hedeflediği menfaatlerimiz korunur
ken, uygulamacılarımızın 9.12.1994 günü TBMM'ce kabul edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız ta
rafından imzalanan onay belgesi, 29.3.1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi 
edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 2, 3,4, 10, 11,22, 26, 37 nci ve diğer maddeleri ve söz
leşmenin önsözündeki ilkeler doğrultusunda, sözkonusu parçalanmış aile çocuklarının vize taleple
rinin değerlendirilmesinde, çocukların yaşam haklarının tehlikeye düşmesini önleyici, itinalı bir 
uygulama ve esnekliğin sağlanıp sağlanamayacağı, bu konuda Çocuk Hakları Sözleşmesindeki ço
cuğun yararı ilkesinin göz önüne alınacağı bir uygulamaya vesile olacak çalışmanın Sayın Dışişle
ri Bakanımızın emir ve direktifleri ile başlatılıp başlatılmadığı, başlatılmamış ise başlatılmasının 
mümkün olup olmadığı? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 21.6.1995 

Sayı :SPGY/134-6444 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 Mayıs 1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6685-13947/50414 sayıları yazıları. 
Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen'in Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru öner

gesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. , 
Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 
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Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen'in Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın ülkemize yasadışı göçünün önlenmesi amacıyla, 16.9.1992 
tarihinde Başbakanlıkça yayınlanan genelgede, parçalanmış ailelerin birleştirilmesi amacıyla Bul
garistan'daki konsolosluk temsilciliklerimizin re'sen göç vizesi veya serbest göçmen vizesi verme 
yetkisi alınmış ve bu yetki İçişleri Bakanlığımız ile Tarım Bakanlığına bırakılmıştır. 

Bu çerçevede, parçalanmış aile, eşler ile bunların 18 yaşından küçük çocuklarını ve evlenme
miş kızlarını kapsamakta olup, Türkiye'ye yerleşmek ve bilahare Türk vatandaşlığına geçmek üze
re Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelecek soydaşların göç veya serbest göçmen vizesi almak için Bul
garistan'daki ilgili konsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. 

Geçen Nisan ayında Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenilen Bulgar uyruklu 10 soydaş ço
cuğun durumu yukarıda değinilen her iki kritere de uymamaktadır. 

Nitekim, bu 10 soydaş çocuk hakkında İçişleri Bakanlığımızca yapılan araştırma sonucunda, 
bu çocukların 18 şaşından küçük oldukları, Kapıkule Hudut Kapı sı'ndan yasal belgeleri olmaksı
zın giriş yaptıkları sırada yakalandıkları, bunların çoğunun ana-babalarının Türkiye'de bulunma
dıkları aileleri Bulgaristan'da kaldığı halde Türkiye'deki yakın akrabalarının yanına gelmek iste
dikleri ve sözkonusu 10 çocuktan 2'sinin annelerinin Türkiye'ye 15 günlük turist vizesi ile 
9.4.1995 tarihinde gelmiş oldukları, 2'sinin Türkiye'deki yakın akrabalarının yanına geldikleri, di
ğer 6 çocuğun Türkiye'de hiçbir akrabasının bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle bu çocuklara 
Edirne'deki Bulgaristan Başkonsolosluğunca seyahat belgesi verilerek 12 Nisan 1995 günü tekrar 
Bulgaristan'a dönmeleri sağlanmıştır. 

Bu kategoriye giren vatandaşlarımızın Türkiye'ye girişine imkân sağlandığı takdirde, Bulga
ristan'dan Türkiye'ye yönelik yeni bir göç akımının başlamasına yol açılabilecek ve bugüne kadar 
aldığımız tedbirler başarısızlıkla sonuçlanmış olacaktır. 

Bununla birlikte, Bulgaristan'a iade edilen 10 soydaş çocuktan 7'sinin, Sayın Başbakınımızın 
talimatlarıyla bir kereye mahsus olmak ve emsal teşkil etmemek kaydıyla Türkiye'ye gelmelerini 
teminen, 4 Mayıs 1995 tarihinde Bakanlığımızca gerekli işlem yapılmıştır. Diğer 3 çocuğun Türki
ye'ye gelmeleri ise, Bulgaristan'da verilen adreslerde bulunamadıklarından, mümkün olamamıştır. 

. Sonuç olarak, gerek bu olayın parçalanmış ailelerin birleştirilmesi kapsamına girmemesi, ge
rek sözkonusu çocukların yasadışı yollardan ve tahrif edilmiş pasaport veya seyahat belgeleri ile 
gerekli vize alınmadan Türkiye'ye sokulmak istenmeleri sebebiyle, İçişleri Bakanlığımızca uygu
lanan yöntemin, çocuğun ana-babasının daimi olarak ikamet ettiği yerde daha mutlu olacağı düşün
cesinden hareketle, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmadığı takdir buyurulacakUr. 

1992 yılı Eylül ayından bu yana yürütülmekte olan uygulama çerçevesinde, Bulgaristan'dan 
ülkemize yönelik yasadışı göç akımı büyük ölçüde önlenmiş olup, parçalanmış ailelerin birleştiril
mesi kapsamında 1993 yılında 22, 1994 yılında 117 ve 1995 yılında 2.6.1995 tarihine kadar 25 ki
şi olmak üzere, toplam 164 Bulgaristan kökenli soydaşa göç vizesi verilmiştir. Bu uygulamaya de
vam edilmesinde zaruret ve yarar görülmektedir. Dolayısıyla, sözkonusu uygulamaya, Çocuk Hak
ları Sözleşmesi'nin 3 üncü maddesinde öngörülen çocuğun yararı ilkesi gerekçesiyle istisna getiril
diği takdirde, hem yasadişı yollardan çocuk kaçırma olayları teşvik edilmiş, hem de Bulgaris
tan'dan Türkiye'ye yeni bir göç akımının başlatılmasına yol açılmış olacaktır. Bu ise yurdumuza 
yönelik yasadışı göçün önlenmesine ilişkin tedbirlerin etkisiz kalması sonucunu verecektir. 

Esasen, Başbakanlığın 8.3.1994 tarihli talimatında da değinildiği gibi, 1 Ocak 1993 tarihinden 
önce göçmen vizesi dışındaki vizelerle Türkiye'ye gelerek geri dönmeyen ve ülkemizde yasadışı 
bir şekilde ikamete devam eden soydaşlara, güvenlik bakımından bir sakınca bulunmaması ve baş-
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vurmaları kaydıyla, ikamet durumlarının yasallaştırılması suretiyle önce 1 yıl ikamet izni verilme
si ve bu süre içinde Türk vatandaşlığına geçmek üzere başvuran soydaşların Türk vatandaşlığına 
alınması gibi bir kolaylık da sağlanmış bulunmaktadır. Özü itibariyle, parçalanmış ailelerin birleş
tirilmesine yönelik olan bu kolaylıktan 1995 yılı başına kadar 20 450 soydaşımız yararlanmıştır. 

5. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'mın, şike ve doping iddialarına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6688) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınız ile aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ediyorum. Saygılarımla. 

Ersin Taranoğlu 

Sakarya 

1. A.T.V.'nin "Kale Arkası" spor programında eski Sincanspor Klüp Başkanınca kamuoyuna 
iletilen şike iddiaları hepimizin malumlarıdır. Program sonucuları 10 Nisan 1995 günkü yayınla
rında Adalet Bakanlığının şike iddialarının soruşturulması için Savcılara talimat verip vermeyecek
lerini açık ve net bir şekilde ifade etmişlerdir. 

a) Spor hayatındaki yolsuzluğun kılişeleşen tabiri olan şike olaylarının ortaya çıkarılması, so
ruşturmanın başlatılması ve suçluların tespiti ve cezalandırılmasını düşünüyor musunuz? 

b) Bu konuda verilmiş emirleriniz var mıdır? 

2. Şike ve doping olayların önlenmesi tespiti açısından TUrk Hukuk sisteminde boşluk var mı
dır? Var ise bunları gidermek için yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 21.6.1995 

Bakan: 1061 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 1.5.1995 tarihli A.01.0. GNS. 0.10.00.02 
-7/6688-13950/50436 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu tarafından verilen ve yazı
lı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ek
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Sayın Ersin Taranoğlu Sakarya Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 22.5.1995 tarihli ve B.034.CBS.4060000/Basın Hz. 
1995/403 sayılı yazısından, 10.4.1995 günü özel televizyon kanalı ATV'de yayınlanan "Kale Ar
kası" isimli spor programında konu edilen şike iddialarıyla ilgili evrakın Ankara Cumhuriyet Baş
savcılığı Genel Hazırlık Bürosunun 1995/35707 numarasına kayıt edilerek tahkikata başlanılmış 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
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6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, yurt dışına çıkışıyla ilgili olarak kısıtlama ge

tirilen bir şahsa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6707) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Kamuoyuna yansıyan haberlerde Mustafa Dana isimli vatandaşımız 21 Mart 1995 tarihinde İz
mir Adnan Menderes Havalimanından Almanyaya gitmek için uçağa binmek üzereyken görevliler 
tarafından hakkında "Tahdit" bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. 

Daha sonra İçişleri Bakanlığı Genel Bilgi Toplama Merkezinden edinilen bilgiler doğrultusun
da adı geçen vatandaşımız hakkında 17 yıl önce soruşturma açıldığı, 12 yıl ceza çektikten sonra 
1991 yılında şartlı af yasasından yararlanarak tahliye olduğu ve hakkında herhangi bir kısıtlama 
kararı olmadığı öğrenilmiştir., \ 

Çok önceden verilen fakat sonradan ortadan kalkan "tahdit" kararı hakkındaki bilgi çıkış ka
pılarına bildirilmediği, yani gereken duyarlılık gösterilmediği için vatandaşımız 4 gün gözaltında 
tutulmuştur. 

1. Sözkonusu uygulama Anayasamızda da var olan hukuk devleti anlayışıyla hangi ölçüler açı
sından bağdaştırılabilir? 

2. 1995 târihi itibarıyla kaç vatandaşımız hakkında "Tahdit" kararı vardır? Bu "Tahdit" ka
rarlarının, tarih itibarıyla, geçerli olanlarını geçerli olmayanlardan ayıracak bir koordinasyon siste-. 
mi oluşturmayı düşünüyor musunuz? 

3. Mustafa Dana isimli vatandaşımız gibi, gereken duyarlılık gösterilmediği için mağdur du
ruma düşen başka vatandaşlarımız var mıdır? 

4. Mustafa Dana'nın ve aynı sebeple mağdur duruma düşen vatandaşlarımız varsa o vatandaş
larımızın da uğradığı maddî ve manevi kayıpları nasıl telafi etmeyi düşünüyor sunuz? 

T . 'C ' 
Adalet Bakanlığı , 21.6.1995 

Bakan: 1063 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 1.5.1995 tarihli A.01.0. GNS. 0.10.00.02 
-7/6707-13990/50600 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine yerilen cevap iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Sayın Bülent Akarcalı İstanbul Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
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Bilindiği üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde, 

— Yurt dışına çıkmaları mahkemelerce yasaklananlara pasaport veya seyahat vesikası veril
meyeceği ve süresi biten pasaportlarının yenilenmeyeceği, 

— Bu durumda olanların açık kimlikleri ve tahdit sebebinin ilgili daireler tarafından mahallî 
polis makamlarına bildirileceği, 

— İlgili polis makamlarının da bu bilgileri alır almaz bağlı bulundukları il emniyet müdürlü
ğü kanalıyla en seri haberleşme aracıyla yazılı olarak hudut kapısı bulunan emniyet müdürlükleri
ne, şahsın nüfusa kayıtlı olduğu il emniyet müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildire
cekleri, 

hükme bağlanmıştır. 

Tahdit sebebinin ortadan kalkması halinde de, bu durum aynı biçimde emniyet makamlarına 
iletilmektedir. 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 7 ve 22 nci maddelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak, tahdit 
konulması veya kaldırılmasına ilişkin bilgilerin zamanında ve eksiksiz şekilde mahallî emniyet mü
dürlüklerine iletilmesi ve evvelce haklarında eksik bilgi verilen şahıslarla ilgili ayrıntılı bilgilerin 
mahallî emniyet müdürlüklerine bildirilmesi hususunda azamî dikkat ve özenin gösterilmesi muh
telif tarihli genelgelerle adlî teşkilatımıza duyurulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 

7. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Ankara-Polatlı adliyesinde görevli bir hâ
kim hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı 
(7/6729) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Sorular: 

Basında çıkan haberlerden okuduğuma göre; Polatlı İlçesi Adliyesi hâkimlerinden Hasan De-
mirtaş mahkemeye davacı olarak gelen başı örtülü Müslüman bir kadına hakaret ederek başını aç
tırmış ve kendisinin Alevî ve Marksist olduğunun beyanla büyük bir adlî skandala sebebiyet ver
miştir. 

1. Hâkimin Marksist ve Alevî olduğu doğru mudur? Aleviliği Marksizmle nasıl bağdaştırmak
tadır? • 

2. Başörtülü Müslüman bir T. C. vatandaşına mahkeme salonunda yapılan baskı ve hakareti 
adalete indirilmiş bir darbe olarak görüyor musunuz? 

3. Adalet her vatandaşın başvuracağı son merci değil midir? Son merci ise, böyle davranan hâ
kimlerin adaletine vatandaş nasıl güven duysun? 

4. Bu hâkimin, başını örttüğü için bir T.C. vatandaşı kadını hakaretle taciz etmesini nasıl kar
şılıyorsunuz? Bu şahıs hakkında herhangi bir kovuşturma açtınız mı? Açmayı düşünüyor musunuz? 

- 527 -



T.B.M.M. B:128 2 3 . 6 . 1 9 9 5 0 : 3 
. T. C. v' / . ', • • 

Adalet Bakanlığı 21.6.1995 
Bakan: 1059 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 4.5.1995 tarihli A.01.0. GNS. 0.10.00.02 

-7/6729-13784/50027 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan ve Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

f Adalet Bakanı 

N Sayın İbrahim Halil Çelik Şanlıurfa Milletvekili 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge

sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

"Beklenen Vakit" isimli gazetenin 4.4.1995 ve 7.4.1995 tarihli nüshalarında yayınlanan yazı
larla ilgili olarak, Polatlı Hâkimi Hasan Demirtaş hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununa göre inceleme yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Cezaevlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Meh

met Moğultay'in yazılı cevabı (7/673İ) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 
1. Halen Türkiye'de mevcut cezaevleri sayısı nedir? Tipleri nedir? Kapasiteleri nedir? 
2. Cezaevlerinde halen mevcut hükümlü sayısı nedir? Tutuklu sayısı nedir? 
3. Keza bu cezaevlerinde görevli gardiyan kadrosu nedir? Bu kadroların ne kadarı dolu, ne ka

darı boştur? 
TC. 

Adalet Bakanlığı 21.6.1995 

Bakan: 1056 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 4.5.1995 tarihli A.01.0. GNS. 0.10.00.02 
-7/6731-14045/50851 sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde alınan ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilen ve yazılı 

olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Sayın Şevket Kazan Kocaeli Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Halen Türkiye'de 605 adet ceza infaz kurumu ve tutukevi mevcut olup, bunların tipleri, kapa
siteleri ve adetleri şöyledir: 

Tim 
E Tipi 

Özel Tip 

500 Kişilik 

A Tipi 

A 1 

A 2 

A 3 

B 

C 

K İ 

K 2 

Devlet 

Kiralık 

Hususi 

Çocuk Islahevi 

Çocuk Cezaevi 

Tarım Açık 

Yarı Açık 

Kapasitesi 

600 

150-350 

500 

24 

24 

40 

60 

' 64 • . 
164 

42 

60 

. .— 

- , 

—' 

— 

— 

— 
300 

Adedi 

42 

22 

5 

80 

82 

25 

38 

24 

*0 
131 

38 

35 

• 27 

4 

3 

1 

7 

31 . 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, 1.5.1995 tarihi itibariyle 40 725 hükümlü, 26 078 tu
tuklu bulunmaktadır. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde infaz koruma başmemuru ve memu
ru kanunî kadrosu 24 404 olup, bu kadronun 19 887'si dolu, 4 517'si boştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nm, günlük bir gazetede yeralan. "ABD 'de Çekiç Güç 
Baskını" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/6773) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
• . •' • v Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 
Sorular : 
15 Nisan 1995 tarihli Beklenen Vakit Gazetesinde yer alan "ABD de Çekiç Güç Baskını" baş

lıklı haberde ABD Dışişleri sözcüsünün "Sayın İnönü huzur operasyonu içinde yer almayı sürdü
receği yolundaki her işareti verdi." ifadesini kullanarak "Bu konuda hiç kuşkumuz yok" dediği 
bildirilmektedir. 

1. Haber doğru mudur? 
2. Çekiç Güç'ün devamına karar alınmış mıdır? Alınmışsa' nerede ve ne zaman alınmıştır? 
3. "Her işareti verdi" ifadesi neyi anlatıyor? 
4. "Bu konuda hiç kuşkumuz yok" ifadesini nasıl yorumluyor sunuz? 

T..C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 21.6. İ995 
Sayı : SPGY/137-6452 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 Mayıs "1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6773-14146/51198 sayıları yazıları. 
Manisa Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu 

yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Erdal İnönü 
Dışişleri Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
Huzur Harekatı'nın süresi konusunun açıldığı görüşmelerde muhataplarımıza söylenen, bu ko

nunun bölgedeki durum ve koşullar ışığında tarafımızdan değerlendirileceği ve nihaî yetkinin 
TBMM'ne ait olduğudur. 

Millî Güvenlik Kurulu 11 Haziran 1995 tarihli toplantısında, Huzur Harekatı çerçevesinde ül
kemizde konuşlandırılmış bulunan Birleşik Görev Gücünün süresinin 30 Haziran 1995'den itiba
ren uygun görülecek bir süre daha uzatılmasını Bakanlar Kuruluna tavsiye etmiştir. Konu bu ay 
içinde TBMM'nin huzuruna gelecek ve yapılacak görüşme sonrasında, TBMM bir karar alacaktır. 

10. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-İhsaniye-Bozöyük Köyünün gölet ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6786) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındırlık Bakanı Erman Şahin tarafından cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. H. İbrahim Özsoy 
Afyon 
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Afyon İline bağlı İhsaniye İlçesi Bozöyük Köyüne 2 gölet yapımı düşünülmüş, projesi ve tet

kikleri bitirilmiş idi. 

Bozöyük Köyü için planlanan gölete köyün ve çevre köylerin büyük bir ihtiyacı varken bugü
ne kadar başlanmamıştır. 

1. Bozöyük Köyü göletinc bugüne kadar başlanamamasının sebebi nedir? 
2. Bozöyük Köyü göletlerine ne zaman başlanacaktır? 

T. C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
• " Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23.6.1995 

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 
Sayı: B.09.1.DSİ.0.10.12.00/124.2-0111/2622 

Konu : Afyon İhsaniye Bozhöyük Köyüne gölet yapılması. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 31.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6786/51319 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan Afyon Milletvekili Sayın Dr. İbrahim Özsoy'un Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu yazılı soru önergesinde belirtilen Afyon-İhsaniye-Boz-
höyük Köyüne yapılacak gölet çalışmaları ile ilgili talebi incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu gölet etüt çalışmalarının hayvan içme suyu temini 
amacı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erman Şahin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

11. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, şeker ithalatına ilişkin Tarım ve Köy işle
ri Bakanından sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı (7/6824) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Saygılarımla. 23.5.1995 . 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

1995 ürünü şeker pancarı ekiminin tamamlanmak üzere olduğu bu günlerde ekim açığının 1.2 
milyon dekara ulaşmasının şeker ithalatını gündeme getirdiğini ve Türkiye'nin şeker pancarını faz
lasıyla yetiştirecek, hatta şeker ihracatı yapacak imkâna sahip olduğunu basın yoluyla öğrendim. 

Sorular : 
1. Şeker pancarının üreticiden üretim ve işletme giderleri artı "yüzde 30 tüketici kân" verile

rek alındığı yıllarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu konuda ne gibi önlem almayı düşünüyorsu
nuz? 

2. İçinde bulunduğumuz şu günlerde ihtiyatî tedbir olarak alınan 250 bin tonluk şeker ithal ka
rarı alındı mı? Bu ithalatı hangi şeker fabrikalarına vermeyi düşünüyorsunuz? 
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3. Pancar şekerine göre daha ucuz olan kamış şekerinin, pancar şekeri diye ithal edilmesinden 

'endişeliyim. Bunun için önlem aldınız mı? 

: • • . " ' • • ' • T . C . • • ' : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ye Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.6.1995 

Sayı :B.140.BHİ.01-506 • : '« " . 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

İlgi : 31.5.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6824-14288/51515 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, şeker ithalatına ilişkin olarak tarafımdan cevap

landırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hasan Akyol 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Cevap 1. Pancar fiyatları, üretici maliyetleri alternatif ürün fiyatları ve genel fiyat hareketleri 

göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 1994 yılında bir önceki yıla göre fiyatlar kilo başına 
500 liradan 1 000 liraya çıkarılmış % 100 artış sağlanmıştır. Ancak aşırı kuraklık yüzünden verim 
düşüklüğü üreticilerin gelirini olumsuz olarak etkilemiştir. 

1995 yılı ürününe üreticileri memnun edecek ve enflasyonun üzerinde bir fiyat verilecektir. 
Cevap 2. 27.5.1995 tarihli resmî gazetede yayınlanan 95/6819 sayılı Bakanlar Kurulunun İt

halat Rejimi kararına ek kararı ile 250 bin ton şeker için ithal izni verilmiştir. Karara göre ithalat 
izin belgesi olan özel ye kamu kuruluşları şeker ithal edebileceklerdir. 

Cevap 3. Şekerin kalitesi veya fiyatı kamış ve pancar orijinli olmasına bağlı değildir. Standart
ların altında veya kalitesiz şekerler ancak düşük fiyatla pazarlanmaktadır. TSE belgeli bütün gıda 
ürünlerinde olduğu gibi şekerin ithalatında da ithalat rejimi ve yönetmeliklerinde belirtilen stan
dartlar aranmakta bu husus girişte Tarım İl Müdürlükleri ve Atom. Enerjisi komisyonu yetkilileri 
tarafından denetlenmektedir. 

12. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, TARİŞ Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı (7/6902) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Timur Demir 
İzmir 

Soru : Kısa bir süre önce özel bir televizyon kanalında (Uğur Dündar'ın "Arena" programın
da) bakanlığınız tarafından göreve getirilen bürokrat TARİŞ Genel Müdürü Cihan Altınöz hakkın
daki yayınlar sonunda bakanlığınız herhangi bir takibat başlatmış rriıdır? Başlatmadı ise gerekçesi 
nedir? 
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T. C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.6.1995 

Sayı:B.140.BHİ.01^508 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13.6.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6902-14400/51787 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Timur Demir'in, TARİŞ Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin olarak 

tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Akyol 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
İzmir Milletvekili Timur Demir'in Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

TARİŞ Genel Müdürlüğüne atanan Cihan Altınöz, bu göreve 16.12.1994 tarihinde başlamış
tır. 

Adı geçen hakkındaki yayınlarda öne sürülen hususların, TARİŞ'in işlemleri ve bu kuruluşda-
ki görevi ile hiçbir ilgisinin olmadığı bilinmektedir. 

Bu nedenle, Bakanlığımızca, Cihan Altınöz hakkında takibat yapılması, sözkonusu olmamış
tır. 

13. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, rekabet kurulu üyelerinin atanmamasının ne
denine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'in yazılı cevabı (7/7004) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Hasan Akyol tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını rica ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Tüketiciyi koruma yasası çıkalı 5 ay olmasına rağmen 11 üyeli Rekabet Kurulu hâlâ oluşturul

mamıştır. Sizin tarafınızdan tespit edilmesi gereken isimler hâlâ tespit edilmemiştir. 

— Bu gayrî ciddî tavrınızın nedenini açıklar mısınız? 
— Yapmanız gereken atamaları ne zaman yapmayı düşünmektesiniz? 

— Kurulun işlemesini neden bu kadar geciktiriyorsunuz? 
T. C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.6.1995 

Sayı : B.140.BHİ.01-510 
, Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.6.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7004-14508/51994 sayılı yazınız. 
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İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Rekabet Kurulu Üyelerinin atanmamasının nedeni

ne ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ek-
. te takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
„ Hasan Akyol 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Bilindiği üzere, 4054 sayılr"Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" 13 Aralık 1994 tarihin
de yürürlüğe girmiştir. Kanunun 22 nci ve geçici 1 inci maddesine göre rekabet kurulunun üyele
rinin dördü Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ikisi Başbakanlığın, biri Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, kalan üyeler ise Yargıtay, Danıştay, Üniversite
lerarası kurul ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin birer olmak üzere her boş üyelik için gös
terecekleri iki aday arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Bu amaçla 27 Aralık 1994 tarihi ve 2408-
2413 sayılı yazılarla sözkonusu kuruluşlardan adaylarını bildirmeleri istenmiş, ancak cevapların 
gecikmesi üzerine 3 Şubat 1995 tarihli ve 272-277 sayılı yazılarla aday isim ve bilgilerinin 15 gün 
içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. , 

Sözkonusu yazı üzerine; 10 Şubat 1995 tarihli ve 249 sayılı yazısıyla Yargıtay Başkanlığı, 22 
Şubat 1995 tarihli ve 622 sayılı yazısıyla DPT Müsteşarlığı, 13 şubat 1995 tarihli ve 81 sayılı ya
zısıyla Danıştay Başkanlığı, 23 Mart 1995 tarihli ve 560 sayılı yazısıyla Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığı ve 27 Mart 1995 tarihli ve 6798 sayılı yazısıyla TOBB aday isimlerini bildirmişlerdir. 
Ancak bazı bilgilerin eksik olması nedeniyle 22.2.1995 tarihli, 454 sayılı ve 12.4.1995 tarihli, 899 
sayılı yazılarla Adalet Bakanlığından 1.3.1995 tarihli, 508 sayılı ve 20.3.1995 tarihli, 640 sayılı ya
zılarla DPT Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından ve 31.3.1995 tarihli, 793 sayılı ya
zı ile TOBB'den, bilgilerin eksiksiz ve ivedilikle Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir.. Ayrıca 
16 Şubat 1995 tarihli ve 807 sayılı yazısında, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlü
ğü, Rekabet Kuruluna kurum ve kuruluşlarca gösterilecek adayların Başbakanlığa bildirmesinden 
sonra Başbakanlık adaylarının tespit edileceğini belirtmiştir. 

Rekabet Kurulunun oluşturulmasına yönelik yazışmaların dışında kurumun kuruluş ve çalış
malarına yönelik harcamalar için gerekli olan ve Maliye Bakanlığı bütçesindeki yedek ödenekler
den Bakanlığımız bütçesine aktarılması talep edilen ödenek ile ilgili belgeler 20 Mart 1995 tarih ve 
639 sayılı yazı ile APK Başkanlığına sunulmuş ve 28 Mart 1995 tarihli, 125 sayılı Bütçe Dairesi 
Başkanlığının yazısı ile Maliye Bakanlığından ödenek durumu serbest ve müsait bulunan aktarma
nın yapılması istenilmiştir. Bu ödenek aktarımı talebinin ivedilikle sonuçlandırılması için 7.4-1995 
tarih ve 874 sayı ile Maliye Bakanlığına tekrar bir yazı yazılmış, gerek Maliye Bakanlığı gerekse 
Başbakanlık Başdanışmanlığı nezdinde yapılan girişimler hakkında Dışişleri Bakanlığı 24 Nisan 
1995 tarihli ve 1016 sayılı yazı ile bilgilendirilmiştir. İlgi yazılara Maliye Bakanlığından olumlu ya 
da olumsuz bugüne kadar bir cevap alınamamıştır. y 

Bilindiği üzere, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu uygulayacakbirim olarak kanunda 
rekabet kurumu öngörülmüştür. Kurumun faaliyete geçebilmesi için de öncelikle Rekabet kurulu 
üyelerinin atanması gerekmektedir. Bilahare, kurul kendi alt birimlerini kuracak ve kuruluş işlemi 
tamamlandıktan sonra, bir tebliğle kamuoyuna faaliyete geçtiğini duyuracaktır. 

Bakanlık olarak, Rekabet Kurulunun oluşması için gerekli titizliği gösterdiğimizi ifade etmek 
isteriz. Yukarıda belirttiğimiz eksiklikler giderilir giderilmez, kurul üyelerinin ataması tamam
lanacak ve Rekabet Kurulu çalışmalara başlayacaktır. 

Zaten Rekabet Kurulunun oluşması için 1 Eylül 1995 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tari
he kadar da kurulun oluşturulması tamamlanacaktır. 

•• ® — 

- 5 3 4 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE; 
128 NCİ BİRLEŞİM 23 . 6 . 1995 CUMA Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

' • . ' " • • " " ' 2 ' . • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
S E Ç İ M 

«ra38V©-«23»-—•<••• 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

«^-«Q>>o<eî!>"—**•. 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖKÜŞMELER 

îSfiSr 0 <gStgi' ' ''4H* 

SÖZLÜ SORULAR 



• 1 ^ . _ _ _ _ _ _ _ ™ ^ _ _ _ _ _ 

KANUN TASARI VE. TEKLtFLERtYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 

1. — 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 (1/20İ, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992). 

% — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Saydı 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 İşleri 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 ve 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 üe Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım 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 Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Meddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil §ıvgııı Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ilişkin 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 Hükmünde 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 (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 12. — Sakarya Mületvekili 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 ıııcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş'lerj Eski Bakanı 
Lütfullah 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: 

lan (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 Sayüı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcüik 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 İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
iddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Esiki Babanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcefoe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kam Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (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 Raporu (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 (î/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'ııin 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 işler 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 ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerj ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı :" 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 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 Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, 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 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 nci 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) 

31. — 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 
İlâve Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

:X 32. — 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 33. — 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 34. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihli: 29.3.1995) 

35. — 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) 

36. — 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: 16.1995) 

37. •— Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

38. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teldi fi 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)' "' 

39. —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) 

40. — 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) 

41. — 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) 

42. — 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) 
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43. — 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 44. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

45. — 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) 

46. — Gü) hane 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) 

47. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ye 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) 

48. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı 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) 

49. — 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 : 16.3.1995) 

X 50. — 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 Haklcmda Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal 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) 

51.—-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 : 3.5,1993) 
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52. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı 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) 

53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mlilletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvefcili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 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) 

54. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

55.;— 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 (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

56. — 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) 

57. —•' Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Saydı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici 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..: 4.3.1993) 

58. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfilc Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

59. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S, Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 
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60. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

61. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi 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 62. — 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) 

63, — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine 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 64. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (& Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

65. — 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) 

66. — 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) 

67. — 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) 

68. — Çeşitli 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) 

69. — 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 
Bütçtt Komisyonu Raporu (1/303) (S< Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

. 70. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 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) 

712 — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
İli77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
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mesı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

72. — 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 Elerin, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihli : 27.4.1992) 

73. — 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 Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

74. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiİleri 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) 

75. — 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) 

76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

77. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

78. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Degiştirilmesii Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

79. — Kırıkkale Milletvekili 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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80. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kânun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Si Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

81. — 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) 

82. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9,1992) 

83. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Süahh Kuvvet
leri İç 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) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dak Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — Çorum Milletvekili 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) 

88. — 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 Urihi : 23.10.1992) 
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89. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'unf'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) 

90. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Göndenne Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

91. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

92. — 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) 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı 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) 

94. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

95. — 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) 

96. — 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) 

97. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

98. — 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-

— 1 2 — •• '• . 



1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayıh 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) 

100. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
U. 1.1993) 

101. — 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) 

102. — 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) 

103. — 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) 

104. — Şırnak Milletvekili 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) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Saydı 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) 

106. — Şırnak Milletveküi 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) 

107. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 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) 

108, -— Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 
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109. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları 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) 

110. — 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) 

111.— Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları 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) 

112. — MugJa 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 Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

113. — 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) 

114. —-' İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri'Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

115. — 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) 

116. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artyinli'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) 

117. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

118. — Samsun Milletvekili llyas 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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119. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

120. — Türk Silahlı 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) 

121. — 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) 

122— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

123. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 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) 

124. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici tşçi 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) 

125. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Ahsîrrmmasına 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) 

126< — Ankara Milletvekili Yücel Seçkin er ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler 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) 

127. — 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) 
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128. — 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) 

129.—- Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 11 İl 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) 

130,. — 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) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

131. — 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 132. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

133. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun 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) 

134. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'in İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ye Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

135| — 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) 

136. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

137. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğraya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

138..— vŞırnak Milletvekilli Mahmut Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

139. — §ınıak 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) 

140. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raponı (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

141. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

• 142. — 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) 

143ı — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 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) 

144. — 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) 

145. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kumlusu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

148. — iş 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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149. — 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) 

İ50. •"— Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

151ı — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili' Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşlctmelerfi Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

152. — 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) 

153. — 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) 

154. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, 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 5a-

Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
komisyonları raporları {t/653, 1/2) 

155. —5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/539) (S. Sayış; : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

156. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nkj, 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) 

157. — Cırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nm 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) 

158. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldmlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve AdaJet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605} 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

160. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

161. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Halikında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

162. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Demiz 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 163. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Mili? 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

164. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : İ9.4.1994) 

165. — 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 166 — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ilo 
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) 

167. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

168. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayıh 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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169. — 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) 

i ' • ' • , ' ' ' • • 

. 170. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının. Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655)'(Dağıtma tarihi : 16.5.1994) ' 

171. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

172. — izmir Milletvekili îşılay Saygm'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), 

173. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da-; 
gıtma tarihi : 15.6.1994) 

174. — İ ş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Rapora (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

175. — 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) 

176. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu. Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları-(İ/684) (S. Sayısı: 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

177. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

178. — 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 179. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

181. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

182. — 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 183. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanm-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyışleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 184. — 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) 

185. — 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 186. — 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 187. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir, Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve işbirliği Antlaşmasımn Onay lanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 189. — 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 190. — 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 191. — 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 192. — 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 193.— Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kamun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/Î163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 
X 194. — 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 195. — 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 196. — 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 197., — Türkiye 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 198. — 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) 

199. -— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 200. — 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 201. — Ozon Tabakasını İncelten 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 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adaet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

203. — 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 204. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-ı 

smda 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 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştn-ma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 206. — 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) 

207. — İstanbul Milletvekili Sabri 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) 

208. — 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 : İ0.1.1995) 

209 — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'mın; Belediye Kanunu ile 11 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 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alınan 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 211. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Karşılıklı Büyükelçili!: 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) (Ş. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi :' 
10.2.1995) 
X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan 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 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) , ' 

214. ~ 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) (S. Sayışı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — 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) 

216 — 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) 

217. — 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) 

218. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) , 
X 219.' — 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) 

220. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
X 221. — 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) 

— 24 — 



_ ; _ . . . . 7 - • _ 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

222. — Yükseköğretim Kurumları 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) 

223. — 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 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya: Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 225. —: .Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (î/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. — 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) 

228. —-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) 

229. .— 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) 

230. — 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) 

231'.: — §ırnak 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) 

232. —• 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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233. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf va Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm 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) 

235. — 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 Maddecine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

236. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 mcı 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) 

237. — 190 Sayılı 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) 

238. — 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 Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
1-Iasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet, ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(î/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) {Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — 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) 

240. — 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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241. — Ankara Milletvekili Yücel Scçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi üe Ankara Milletvekili Yücel Scçkiner 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) 

242. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 

>< 243. — 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) 

244.| — 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 245. — 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 246.— 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) 

247. — 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 İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

248. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çclebican'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) 

249. — 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) 

250. — 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) 

251. —- 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 (1 /522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

252. — 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) 

253. — 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) 

254. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nm 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — 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) 

256. — 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) 

257. — 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) 

258. — 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) 

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'un; 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; Türle 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 Ovah'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) 

267. —• İçel Milletvekili Fevzi Arıcfnın 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'm 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya-
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pumasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (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 
Alınan 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 Alınan 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 Cindorak ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nm Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 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 Rapora (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 Kanunıa Ek Maddeler ilave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili iBahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Marufla ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişliktik Yapılması Hakkında 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 
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raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

X 274. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi: 13.6,1995) 

X 275. —• Türkiye Cumhuriyeti üo Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

276. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlıı'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

X 277. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvckilleri Gümüşhane Milletvekili 'M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vckiUeri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman. Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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