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BAŞKAN - 71, 82, 139, 134, 283, 391, 66, 201, 691, 699 ve 798 sıra sayılı kanun tasarı ve
teklifleri ile ilgili olarak, Genel Kurul salonunda, komisyon başkanı veyahut herhangi bir komis
yon temsilcisi var mıdır efendim? Yok.
Bu kanun tasarı ve tekliflerinin müzakereleri ertelenmiştir.
12. - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met
ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı :
861 ve861'i> 1 inci Ek) (1)
BAŞKAN - Alınan karar gereğince, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin
ikinci görüşmelerine, kaldığımız yerden devam ediyoruz..
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
v

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, dün, Komisyon, 3 üncü maddeyi geri almıştı.
Sayın Komisyon, 3 üncü maddeyi getirdiniz mi efendim?

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Sayın Başkanım, dün, ya
zılı talebimize istinaden, sadece önergeler üzerinde Komisyonumuzun temayülünü belirlemek için
gerekli toplantıyı yaptık, bu konuyu yazılı olarak da bilgilerinize sunduk. Önergeler üzerinde gö
rüşmeye başlanınca, temayülümüzün sonucu olarak, görüşlerimizi arz edeceğiz efendim.
BAŞKAN - Metinde bir değişiklik yapmadınız.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Yapmadık efendim.
BAŞKAN - Peki efendim.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, önce dün, 4 üncü maddeye geçtiğimize dair za
bıtlarda kayıt vardır; bunun hakkında bir muamele yapın.
BAŞKAN - Efendim, dün, onun için gruplar anlaştılar; şimdi Komisyon da 3 üncü maddeyi
getirdiğine göre, sıradan görüşüyoruz.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Tamam, okuttunuz maddeyi...
BAŞKAN - Efendim, tamam; onun müzakeresine başlamadık.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İşlem yapılması gerekir; bunu hatırlatmaya çalışıyorum.
BAŞKAN - Yok efendim; biz, şimdi doğru yapıyoruz.
Buyurun, okuyun.
MADDE 3. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
C. Sendika hakkı
Madde 51. - Çalışanlar ile emeklileri ve işverenler, iktisadî ve sosyal hak ve menfaatlerini ko
rumak ve geliştirmek amacıyla önceden izin almaksızın kendi sendikalarını ve bunlar da üst kuru
luşlarını kurma hakkına sahiptirler.
Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. İşini kaybetmekten dolayı çalışanla
rın sendika üyeliği son bulmaz.
Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
(1) 861 S. Sayılı Basmayazı, 14.6.1995 Tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına;
861 'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayan 5.7.1995 Tarihli 134 üncü Birleşim Tutanağına eklidir.
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