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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletve
kili Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ye Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı : 798) 

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-
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Sayfa 
gurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, 
Sosyaldemokrat 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 
Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/1007, 2/1110,2/1312) (S. Sayısı: 861) 118:171,176:199 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 171 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Kocaeli Milletvekili Şevket 

Kazan'ın kendisine sataşması nedeniyle konuşması 171:176 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 200 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 200 
1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Entegre Et Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. bünyesinde kurulacak tesisin ihalesine ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6574) 200 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İline bağlı köylere 1995 
yılında yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/7023) 200:201 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

İstifa eden ve istifası kabul edilen M. Ercan Karakaş'tan boşalan Kültür Bakanlığına, yeni bir 
atama yapılıncaya kadar, Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın, vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile; ' 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, devlet otoritesini ve halkın güven 
duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin Önergesi (9/25) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 277 
nci sırasında yer alan 866 Sıra Sayılı Bankalardan Dövize Endeksli Kredi Alanların Ödemelerinin 
İyileştirilmesine Dair Kanun Teklifinin, bu kısmın 31 inci sırasına; 281 inci sırasında yer alan 867 
Sıra Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, 32 nci sırasına 
alınmasına; 

26.6.1995 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe Hakkındaki 
(9/25) esas numaralı soruşturma önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yer alması ve soruşturma açılıp açılmaması hakkındaki görüşmelerin, Genel Kurulun 
11.7.1995 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 

Genel Kurulun 27.6.1995 Salı günkü birleşiminde olağanüstü halin 10 ilde dört ay daha uza
tılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi ile Çokuluslu Gücün görev süresinin altı ay süreyle uzatıl
masına dair Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılmasına,. v 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. , 

Genel Kurulun 30.6.1995 Cuma ve 1.7.1995 Cumartesi günlerinde de çalışmasına ve çalışma 
saatlerinin 28.6.1995 Çarşamba günü 14.00 - 19.00,20.30 - 24.00; 29.6.1995 Perşembe günü 10.30 
- 13.00, 14.00 - 19.00, 20.30 - 24.00; 30.6.1995 Cuma günü 10.30 - 13.00, 14.00 - 19.00, 20.30 -
24.00; 1.7.1995 Cumartesi günü 10.30- 13.00, 14.00- 19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında olma
sına ve Anayasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifinin birinci görüşmelerinin cumartesi günü saat 
24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, çalışma süresinin uzatılarak bitimine kadar çalışmalara 
devam edilmesine, 28.6.1995 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine iliş
kin DYP, ANAP ve CHP gruplarının müşterek önerisi, görüşmelerden sonra kabul edildi. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin 14.3.1995 tarihli ve 363 Sayılı Kararı uyarınca Batman, Bin
göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde devam etmekte olan 
olağanüstü halin 19.7.1995 günü saat 17.00'den geçerli'olmak üzere dört ay süreyle uzatılmasına; 

Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gücün görev süresinin 30 Haziran 1995 tarihinden iti
baren altı ay süreyle uzatılmasına; , 

Dair Başbakanlık tezkerelerinin, görüşmeleri takiben istem üzerine yapılan açık oylamalardan 
sonra kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, olağanüs
tü halin uzatılmasına ilişkin konuşmasında, grubu hakkında yanlış değerlendirmelerde bulunduğu 
iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Alınan karar gereğince, 28.6.1995 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 21.56'da 
Birleşime son verildi. 
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Mustafa Kalemli 

Başkanvekili 

İbrahim Özdiş Işılay Saygın 

Adana İzmir 

> Kâtip Üye Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 

Manisa 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

28.6.1995 ÇARŞAMBA 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, yurt dışındaki gençlerimize ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1647) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1995) 

2. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, tatil aylarında yurt dışı uçak bileti fiyatlarında in
dirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 26.6.1995) 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, TRT - INT televizyonu yayınlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.1995) 

4. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, yurt dışından kesin dönüş yapan kişilerin berabe
rinde getirdikleri araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.6.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Hatay - Altınözü - Toprakhisar Köyünün 
yol ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7078) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.6.1995) 

2. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Hacettepe Üniversitesi Kan Bankasında iki 
kızın başörtülü olduğu için kanlarının alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7079) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1995) - •• 

3. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Tokat'ta meydana gelen sel afetine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7080) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.1995) 

4. — Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, Zonguldak T.R.T. Bürosunun kaldırılmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7081) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1995) 

5. — Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, Zonguldak Sigorta Müfettiş kadrolarının İs
tanbul'a kaydırılmasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7982) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1995) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 18 arkadaşının, Bilderberg Grup'un mahiyetini araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1995) 

— O - — ; • 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

. " • • * ' - ; • • • • ; . • • • ; - , • • • • • • m • • • • . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 131 inci Birleşimini açıyorum. 

I I I . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU,.GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 
1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünalve 18 arkadaşının, Bilderberg Grup'un mahiyetini araş

tırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 
BAŞKAN - Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizden de bazı devlet ricalinin, toplantılarına katıldığı Bilderberg Grup'un mahiyetinin 
kamuoyunca bilinmesi amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Zeki Ünal (Karaman) 

Abdüllatif Şener (Sivas) 
İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 
Feyzi İnceöz (Tokat) 
Şevket Kazan (Kocaeli) 
Remzi Hatip (Konya) 

Ömer Ekinci (Ankara) 

Lütfü Esengün (Erzurum) 
Bahaddin Elçi (Bayburt) 

Cemil Tunç (Elazığ) 
İsmail Coşar (Çankırı) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Ahmet Arıkan (Sivas) 
Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
Hüsamettin Korkutata (Bingöl) 
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Fethullah Erbaş (Van) 
Musa Demirci (Sivas) 
Abit Kıvrak (Konya) 
Ali Oğuz (İstanbul) 
Gerekçe: 

21 inci Yüzyıla girerken, Türkiye'nin dünyaya kapılarını kapatarak yaşaması düşünülemez. 
Çağın gerekleri ve ülke çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yapılması icap eder. 

Uluslararası toplantılarda, ülkemizin gerek ekonomik gerekse siyasî ve askerî alanda en güç
lü şekilde temsil edilmesini, mazlumların haklarını savunmasını ve yapılan zulümlere karşı ağırlı
ğını koymasını isteriz. Bu gayeyle, Türkiye'nin, zaman zaman uluslararası toplantılarda temsil edil
diğini biliyoruz ve toplantıların sonunda, katılımcıların, konuşulan ve tartışılan Jconular hakkında 
kamuoyuna bilgi sunduklarını da biliyoruz; ancak, alışılmışın dışında, kendine özgü yöntemleri, 
kuralları ve davetlileri olan bir toplantı daha vardır ki, o da "Bilderberg Grup" toplantılarıdır. 

Eldeki bilgilere göre, Bilderberg toplantıları, sayıları bazan 200'ü bulan kral, kraliçe ve başba
kan gibi önemli kişilerin yanında, nüfuzlu, ekonomist, bankacı ve politikacıların katılımıyla her yıl 
yapılır. 3 gün süren bu toplantıların özelliği, gizli olmasıdır. Toplantılarda, toplantı sırasında konu
şulanların gizli kalacağına dair söz verirler. Onun için, toplantılarda ne gibi konuların konuşuldu
ğu veya tartışıldığı da pek bilinmez. Ancak, zaman zaman, tam olmasa da, basına sızan haberler
den Bilderberg hakkında bilgi edinmeye çalışırız. Talat Halman'ın 3 Mayıs 1993 tarihli Milliyet'te 
çıkan yazısı bunlardan biridir. Yazıda, aynen şu bilgiler verilmektedir: "Bilderberg toplantıları, 
1954'te, Hollanda'nın Oosterbeek Kentindeki Bilderberg Otelinde başlamış; o zamandan beri 40 
kez yapılmış. Batı Avrupa'dan, Kanada, ABD ve Türkiye'den devlet adamları, işadamları ve bilgin
ler katılıyor. Toplantılardan ikisi ülkemizde yer almış; 1959'da Yeşilköy'te, 1975'de Çeşme'de. Yö
netim Kurulunda, Türkiye'yi, ünlü işadamı Selahattin Beyazıt temsil ediyor." 

Yön Dergisinin 6 Kasım 1994 tarihli nüshasında "Dünyayı Yöneten Gizli Hükümet" başlığı 
altında şu bilgiler verilmektedir: "Dünyayı yöneten gizli örgütler, gizli bir dünya hükümeti kuru
yorlar; gizli hükümete, Türkiye'den de temsilciler katılıyor. Bilderberg örgütünde, Türkiye'yi tem
sil edenler arasında kimler yok ki; Süleyman Demirel, Erdal İnönü, Mesut Yılmaz, Rüşdü Saraçoğ
lu, işadamı Selahattin Beyazıt, Jak Kamhi, Nejat Eczacıbaşı, Bülent Ecevit, Kâmran İnan... Bilder-
berg'in bağlı olduğu teşkilat CFR. CFR'nin kurucusu da ünlü işadamı Rockefeller." 

Bilim Araştırma Grubunun hazırladığı "Masonluk ve Kapitalizm" isimli, Araştırma Yayıncı
lık tarafından 1992'de İstanbul'da yayımlanan kitabın 134 üncü sayfasında ise "Bilderberg Grup" 
en tehlikeli siyonist örgüt olarak tanımlanmakta ve asıl kurucusunun İsveç Franmasonluğunda üs-
tad-ı azam olan 1887 ile 1960 yılları arasında yaşayan Yahudi din adamı Joseph Retinger olduğu 
ifade edilmektedir. 

Yine aynı eserin 135 inci sayfasında, İrlanda'nın Dublin Şehrinde çıkan "Nevva Nation" isim
li derginin Ocak 1964 tarihli sayısında, Bilderberg Grup hakkında çıkan yazıdan alıntı yapılarak şu 
bilgiler verilmektedir: "Bir dünya devleti kurmak için Bilderberg teşkilatı, B'nai B'rith tarikatı ve 
diğer gizli Yahudi teşkilatları ile gayet sıkı işbirliği yapmaktadır." 

1975'te Sayın Bülent Ecevit'in ve 1990'da Sayın Mesut Yılmaz ve Erdal İnönü'nün katıldıkla
rı Bilderberg toplantılarına 1995 yılında Sayın Hikmet Çetin ve Cem Boyner katılmışlardır. 7 ile 
10 Haziran tarihleri arasında İsviçre'de yapılan Bilderberg toplantısından dönüşte, her iki lider de 
gazetecilerin sorularını cevapsız bırakmıştır. 
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Sayın Çetin, sadece mason locaları tarafından düzenlendiği ileri sürülen Bilderberg toplantısı 

hakkındaki sorulara "Bilderberg kapalı bir toplantı; oradaki konuşmalar hakkında bilgi verilemiyor. 
İşte, o kurala, ettiğimiz yemine uymak zorundayız" demekle yetinmiştir. 

Sayın Çetin aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı gibi önemli bir görevi de üstlendiğine göre, 
milletimize ve Parlamentoya, Bilderberg Toplantıları hakkında bilgi yermek durumundadır. 

Görüldüğü gibi, konu önemlidir ve hepimizi ilgilendirmektedir. 

Onun için, gerek toplantıya katılanları şaibeden kurtarmak gerekse "Bilderberg Grup"un ma
hiyetini ortaya çıkarmak açısından Meclis araştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşmeler, sırasında yapılacaktır. . 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.• — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, (6/1461) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı

ğına ilişkin önergesi (4/500) 
BAŞKAN - Sözlü soruların geri istendiğine dair2 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 617 nci sırasında yer alan (6/1461) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Yavuz Köymen 

Giresun. 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, (611624) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (41501) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ! 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 754 üncü sırasında yer alan (6/1624) esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Emin Kul 
İstanbul 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

, 3. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Endonez
ya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1889) 

BAŞKAN - Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 3 adet tezkeresi var
dır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, bir heyetle birlikte 22-31 Mayıs 1995 tarihleri 
arasında Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Endonezya'ya yapacağı resmî ziyaretlere, ekli lis
tede adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 
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Anayasamızın 82 nci maddesine göre, gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
Liste: 

Cemalettin Gürbüz (Amasya) ' 
Hüsamettin Korkutata (Bingöl) 

Sadi Pehlivanoğlıı (Ordu) 
İlyas Aktaş (Samsun) 
Mehmet Cebi (Samsun) 

BAŞKAN - Ekinde Bakanlar Kurulu kararı da olan bu tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın, Türkmenistan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak mil
letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1890) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın, Aşkabat'ta yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Ba
kanları VI. Dönem toplantılanna katılmak üzere bir heyetle birlikte, Hükümetimizi temsilen 26-30 
Mayıs 1995 tarihleri arasında Türkmenistan'a yapacağı ziyarete, ekli listede adları yazılı milletve
killerinin de iştirak etmeleri uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
Liste: 
Atilla Hun (Kars) 
Zeki Nacitarhan (Kars) 
BAŞKAN - Ekinde Bakanlar Kurulu kararı da mevcut olan bu tezkereyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık tezkerelerini 3 adet olarak arz etmiştim Genel Kurula; üçüncü tezkerenin Bakan
lar Kurulu kararı yoktur; o nedenle işleme almıyorum. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyo
rum. 

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağım. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümelerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

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

3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
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BAŞKAN - 71, 82 ve 139 sıra sayılı kanun tasarılarıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Sayın Başkan, Başkan Yardımcısı veya Sözcüsü?.. Yok. 
Müzakereleri ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - 134 sıra sayılı kanun teklifiyle ilgili Adalet Komisyonunun Sayın Başkan, Baş
kan Yardımcısı veya Sözcüsü?.. Yok. 

Müzakereleri Ertelenmiştir. 

5. — 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) 

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

BAŞKAN - 283 ve 391 sıra sayılı kanun tasarılarıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Sa
yın Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü salonda olmadığı için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - 66 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili Adalet Komisyonunun Başkan, Başkan Yar
dımcısı ve Sözcüsü bulunmadığı için müzakereleri ertelenmiştir. 

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

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

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

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

BAŞKAN - 201,691,699 ve 798 sıra sayılı kanun teklifleriyle ilgili kanun, teklif ve yetki ka
nunu tasarılarıyla Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Başkan, Başkan Yardımcısı Sözcüsü salon
da bulunmadığı için müzakereleri ertelenmiştir. 

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, Sösyaldemokrat 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-
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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 Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
porunun müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, geçen Birleşimde 15 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmış

tı; şimdi, 15 inci madde üzerinde verilen önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra, ay
kırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

Sayın milletvekilleri, bu madde üzerinde 4 önerge var; bu önergelerden Sayın Fethullah Erbaş 
ve arkadaşlarının 2 adet önergesi ki, biri "Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır" diyor, bu
günkü Anayasadaki mevcut hüküm; diğeri de "Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil yapamaz" şek
linde bir önerge; ikisi de, İçtüzükteki önerge verme hükümlerine uygun olmadığı için işleme almı
yorum; diğer 2 önergeyi işleme alacağım. 

Buyurun. 
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 15 in
ci maddesiyle değiştirilen 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Türkiye,Büyük Millet Meclisi, 
her yıl ekim ayının ilk cuma günü kendiliğinden toplanır" olarak düzenlenmesini arz ve talep ede
riz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
Van Konya 

. İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
Şanlıurfa Kayseri 

Hüseyin Erdal Faruk Ekinci 

Yozgat Ankara 
Mustafa Baş Ahmet Dökülmez 

İstanbul Kahramanmaraş 
Ahmet Derin Ahmet Remzi Hatip 

Kütahya Konya 
Ahmet Arıkan Bahaddin Elçi 

Sivas Bayburt 
Musa Demirci Zeki Ünal 

Sivas Karaman 
Kâzım Ataoğlu Hüsamettin Korkutata 

Bingöl Bingöl 
(1) 861 S. Sayılı Basmayan 14.6.1995 tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Mehmet Elkatmış Şaban Bayrak 

Nevşehir Kayseri 
Şinasi Yavuz Kemal.ettin Göktaş 

Erzurum Trabzon 
Zeki Ergezen İsmail Coşar 

Bitlis Çankırı 

Abdulilah Fırat Abdullah Gül 
Erzurum Kayseri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci önerge, aynı imza sahiplerinin önergesi olup, burada
ki ifade "eylül ayı" şeklindedir. Birinci okunan önergede "ekim ayı" ikinci okunanda "eylül ayı ilk 
cuması" şeklindedir. En aykırı önerge "ekim ayı ilk cuması" şeklindeki önerge olduğundan, işleme 
buradan başlıyorum. . 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN -Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi?.. Buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 93 üncü 
maddesinin bugünkü halinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl eylül ayının ilk günü kendili
ğinden toplanır" ibaresi vardır. Yeni değişiklikle "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl ekim ayı
nın ilk günü kendiliğinden toplanır" denilmektedir; yani, bu madde değişikliğiyle, Meclisin tatili 

' bir ay uzatılmış oluyor. 

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, cuma günü toplanmıştır; cuma namazını müteakiben, na
maz kılındıktan sonra, dualar yapıldıktan sonra Meclisimiz toplanmıştır. Vermiş olduğumuz öner
ge, o ilk günün hatırasına binaen, yine, tatilden gelen Meclisin, cuma namazı blındıktan sonra, du
alarla açılması mahiyetindedir. Ben, önergemde, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü 
olan cuma gününe tekrar dönülmesini istirham ediyor ve destekleneceğini umuyorum.. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesiyle değiştirilen 93 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl eylül ayının ilk cuma günü kendiliğinden top
lanır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
• " (Van) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekillerinden birazcık sükûnet rica ediyorum efendim. Bu önergenin 
görüşülmesinden sonra, gizli oylamaya geçilecek; onu da hatırlatıyorum. 

Buyurun Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel de arz etti

ğim gibi, bu değişiklikle, Meclisimiz, tatilini bir ay süreyle uzatmaktadır; yani, değişiklikle, Mec
lisin toplanma zamanı ekim ayının ilk gününe alınarak bir ay uzatılmış oluyor. Bildiğiniz gibi, 
okullar, her yıl eylül ayında öğretime açılır; çocuklarının okulları başlayan milletvekilleri, mecbu
ren eylül ayında buraya gelmiş olacaklar. Toplanma tarihinin bir ay ileriye alınması, hakikaten bir 
manasızlıktır. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Bunun için önerge verdin biraz önce. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- Bana kalırsa, Meclisin, ekim ayı yerine, biraz önce belirt
tiğim gerekçeler de nazara alındığı zaman, eylül ayının ilk cuma günü toplanmasında büyük yarar 
vardır. > 

Önergemin desteklenmesini istirham ediyor, hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
15 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Anayasamızın belirlediği özel usul gereğince 15 inci maddenin oylamasına başlayaca

ğım. 
Sayın milletvekilleri, bu oylama hazırlıkları sürerken, Yüce Meclise, sayın grup başkanvekil-

leriyle pazartesi günü yapılan Danışma Kurulu toplantısında vardığımız bazı mutabakatlar konu
sunda bilgi arz etmek istiyorum. 

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan Anayasa maddelerinin değişiklikleriyle ilgili görüşmeler
de, usul yönünden bazı tartışmalarımız olmuştu; bu tartışmaları ortadan kaldırmak ve açık hüküm
lere rağmen, usul yönünden belli bir birlik sağlamak için, sayın grup başkanvekilerinin de mutabık 
olduğu bazı hususları bilgilerinize arz edeceğim. ' . ' ' 

Biliyorsunuz, bir değişik uygulama yapılmıştı geçen hafta; aynı madde üzerinde verilen öner
gelerden kabul edilen önerge sayısı birden fazla ise, bu önergelerin gizli oylamasının ayrı ayrı ku
tularda; fakat, aynı zamanda yapılmasını bir usul olarak benimsemiştik. Bu konuda bazı tereddüt
ler olduğu görülünce, sayın grup başkanvekilleriyle şu karara vardık: Aynı madde üzerinde, kabul 
edilen birden fazla önerge, eğer, birbirlerini tamamlamıyorlar ise, birbirlerini nakzetmiyorlar ise, 
yani, bağımsız bir görüntüleri varsa, aynı zaman dilimi içerisinde oylanabilir; fakat, birbirlerini ta
mamlayıcı önergeler var ise, aynı zaman dilimi içerisinde oylanamaz. Bunun kararını da, yetkili 
teknik heyet olan Komisyona bırakıyoruz. Komisyona soracağız, eğer "bu önergeler birbirini ta
mamlamıyor, sadece bağımsız önergelerdir" şeklinde bir mütalaa Komisyondan alır isek, ayrı ayrı 
kutularda; fakat aynı zaman dilimi içerisinde oylatacağız; eğer "birbiriyle ilgisi vardır, birbirini et
kiler" şeklinde bir görüş bildirirlerse, o zaman, tek tek oylamasını yapacağız. 

Bazı maddelerin geri çekilme durumu vardır. Bir maddenin geri çekilmesi durumunda, Genel 
Kurulun görüşmelere devam edip edemeyeceği hususu da tekrar görüşüldü; bu konuda da aldığı
mız karar, eğer, geri çekilen maddenin bir sonraki maddelerle çok direkt bir bağlantısı varsa ve o 
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maddeleri etkileyek ise ve bu kararı da Komisyon, bu şekilde, sorduğumuzda bildirmişse, o zaman, 
görüşmelere ara vereceğiz ve Komisyona soracağız; ne kadar süre istiyorsunuz; o süre içerisinde 
maddeyi görüşüp Genel Kurula tekrar geri getirecekler. Eğer, geri çekilen madde, bir sonraki mad
deyi veya maddeleri etkilemiyorsa, bağımsızsa ve Komisyon, bu yönde bir görüş bildirmişse, Baş
kanlık, görüşmelere devam edecek. / 

Komisyondan dönen metnin yeni madde olup olamayacağı konusu da müzakere edildi; çün
kü, bu konuda da, bazı arkadaşlarımız, Komisyondan dönen metnin yeni madde olduğu ve yeniden 
müzakereye açılmasının doğru olacağı şeklinde görüş bildirmişlerdi. Bu konuda, yine, grup baş-
kanvekilleriyle vardığımız mutabakat; Komisyondan dönen metnin yeni bir madde mi olduğu ve
ya olmadığı, yoksa, bir redaksiyon mu olduğu, yoksa, bir düzeltme mi olduğu, teknik heyet olarak, 
uzman kurul olarak Komisyona sorulacak. Komisyon "bu yeni bir maddedir" derse, onu yeni mad
de olarak görüşmelere açacağım; Komisyon "bu yeni madde değildir, bir teknik düzenleme yapıl
mıştır" derse, o zaman, yeni madde olarak müzakerelere açmayacağım; ancak, yeni madde olduğu 
açıkça belli olmasına karşın, Komisyonun "bu yeni madde değildir" diye ısrarı olursa, Başkanlık, 
bu konuda, kendi yetkisini kullanacak ve ona göre müzakere açacak. 

Sayım sırasında görüşme yapıp yapamayacağımız hususu tekrar gündeme geldi. Yine, geçen
lerde, yüksek huzurlarınızda kabul ettiğimiz bir şekil vardı. Benim, aşağıdan, Sayın Vefa Tanır Be
yefendiye önerim üzerine, sayım sırasında görüşme yapılabileceğini kabul etmiştik ve sayım sıra
sında görüşme yaparak zamandan kazanmıştık. Aynı uygulamayı, eğer, madde kendinden sonraki
ni etkilemiyorsa, sayım sırasında görüşme yapmak suretiyle devam ettireceğim. 

Bilgilerinize arz olunur efendim. 

Oy kullanmaya başlayabilirsiniz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır; oy kutuları kaldırılsın. 
Sayın milletvekilleri, sonuçların ilanından hemen sonra, Komisyonun geri aldığı maddelerle 

ilgili verdiği raporu oylamaya geçeceğim için, sayın grup başkanvekiljerinden, sayın milletvekille
rini salona davetlerini rica ediyorum. Lütfen 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana

yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 15 inci 
maddesinin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 

Oylamaya katılan üye sayısı: 337 

Kabul: 275 

Ret: 59 
Çekinser: 2 

İptal: 1 
Böylece, bu maddenin oylamasında, Anayasamızın aradığı çoğunluğa ulaşılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bundan önceki birleşimlerde, Komisyon, 9, 11 ve 14 üncü maddeleri, 
verilen önergelerle birlikte Komisyona geri çekmişti. Komisyon, geçen süre içerisinde toplanmış, 
bu maddeler ve önergelerle ilgili müzakareyi tamamlamış, raporunu tanzim etmiş ve Başkanlığa 
sunmuştur. 
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Şimdi, bu raporu Genel Kurulun bilgisine arz ediyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu 27.6.1995 tarihli toplatısında, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre geri al

dığı 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifine ait Raporunun 9, 11 ve 14 üncü maddelerini, 
Genel Kurulda verilen bütün önergeleri de dikkate alarak incelemiştir. 

- 9 uncu madde ile değiştirilen Anayasanın 75 inci maddesinin birinci fıkrasında milletvekili 
sayısını belirleyen "altıyüz" ibaresini "beşyüzelli" olarak kabul etmiş ve ikinci fıkrayı metinden çı
kartmıştır. 

- 11 inci madde ile değiştirilen Anayasanın 82 nci maddesinin birinci fıkrasından "Devletten 
yardım kabul eden veya vergi muafiyeti bulunan dernek ve vakıfların" ibaresi ile "sendikaların ve" 
ibaresini metinden çıkartmıştır. 

- Komisyonumuz Anayasanın 86 ncı maddesini yeniden düzenleyen 14 üncü maddeyi metin
den çıkartarak, yürürlükteki 86 ncı maddenin aynen muhafaza edilmesini kabul etmiştir. 

- Komisyonumuz, 14 üncü maddenin metinden çıkartılması nedeniyle 86 ncı maddede yapılan 
düzenlemeye ilişkin olarak Teklif metnine eklediği 23 üncü madde ile 14 ve 23 üncü maddelerin 
birlikte halkoylamasına sunulmasını hükme bağlayan 24 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasını da 
metinden çıkartmıştır. 

14 ve 23 üncü maddelerin metinden çıkartılması ile takip eden madde numaralarının da buna 
göre teselsül ettirilmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Şerif Ercan 
Kâtip 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

Edirne 
(11 inci maddeye çekinser) 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
(9 uncu maddesine muhalifim) 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
(Tümü için söz hakkım mahfuzdur; 
9 ve 11 inci maddeye muhalifim) 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
(14 hariç, söz hakkım saklı) 

Sözcü 
Coşkun Kırca 

Üye 
Ali Dinçer 
(Ankara) 
İstanbul 

(9 ve 1 l'e muhalifim) 
Üye 

İbrahim Tez 
Ankara 

(11 inci maddeye muhalifim) 
Üye 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
Lütfü EsengUn 

Erzurum 
(9 ve 11 inci maddeye muhalifim) 
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. Üye Üye 
Ali Oğuz İsmet Kaya Erdem 
İstanbul İzmir 

(Muhalifim) (9 uncu maddede söz hakkı) 
• Üye Üye 
Milnif Islamoğlu Coşkun Gökalp 

Kastamonu Kırşehir 

Üye Üye 
Mehmet Keçeciler -'• Tevfik Diker 

Konya Manisa 
(9 uncu maddenin bir bölümüne muhalifim) (11 inci maddeye muhalifim) 

• Üye , Üye 
Osman Seyfi Cafer Sadık Keseroğlu 

Nevşehir Sinop 
Muhalefet Şerhi 

Teklifin 9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle milletvekili sayısının 550'ye çıkarılmasına 
dair çoğunluk görüşüne karşıyız. 

Milletvekili sayısının artırılmasının hiçbir makul ve makbul gerekçesi yoktur. Milletvekili sa
yısının artırılması enflasyona, işsizliğe, fakirliğe, teröre, kısacası, halkımızın içinde bulunduğu so
runlara çare getirmemektedir. Değişiklik, kamu yararı gozönüne alınarak değil, birtakım siyasal çı
karlar gözetilerek yapılmıştır. Kamuoyunda dahi büyük tepki gören böyle bir değişikliği kabul et
mediğimizi saygıyla arz ederiz. 

Ali Oğuz Lütfü Esengün 

İstanbul Erzurum 

Muhalefet Şerhi 

1. Milletvekili sayısının 450'den fazla olmasına muhalifim. 

2. Ülke çapındaki seçim çevresinden milletvekili seçilememesi düşüncesine muhalifim. Mu
halefet gerekçem aşağıdadır: 

a) Ülke çapındaki seçim çevresinden seçilecek milletvekilleri için özel seçim yapılması kesin
likle söz konusu değildir. Halihazırda zaten uygulanan ve sayıla'rı 60'ı geçen il seçim çevrelerinde
ki kontenjanların kaldırılarak, bunların yerine Türkiye çapında kontenjan getirmeyi hedeflemekte
dir. 60'tan fazla seçim çevresi kontenjanı yerine, bir tek kontenjan listesi bildirilecektir. 

b) Mevcut seçim çevrelerinden seçilen kontenjan üyeleri hem Türkiye hem il barajına tabidir
ler. Oysa, Türkiye çapındaki kontenjan uygulaması, muhtemelen ülke barajı gözetilmeden yapıla
caktır. Bu da, seçime katılan bütün partilere, en azından bu çerçevedeki milletvekili sayısı için nis
pî temsil fırsatını verecektir. 

c) Bu.uygulamaya geçildiğinde muhtemelen il kontenjanları kaldırılacaktır. 

d) Böyle bir uygulamanın anayasal hale gelmesi, önümüzdeki genel seçimlere kadar daha adil 
bir seçim kanunu çıkarılmasına fırsat verecek ve bunu zorunlu kılacaktır. 
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e) Kısmen nispî temsili, kısmen barajlı sistemleri ihtiva eden yeni ve adil bir seçim kanunu

nun hemen çıkarılması ise, bütün Türkiye'nin ihtiyacıdır. Hem adil temsile hem siyasî istikrara hiz
met edecektir. ' 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

Anayasa Komisyonu Üyesi 

Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 
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 beşyüzelli milletvekilinden olu

şur. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, rapor üzerinde genel müzakere açmayacak mı

sınız; maddelere sonra geçelim. 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum... 
Sayın Komisyon, bir sualim var efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Sizin bir ilaveniz mi var efendim; buyurun, sizi dinliyorum önce., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Sayın Başkanım, Meclis 

İçtüzüğünün 89 uncu maddesi hükmü uyarınca Komisyonumuza geri çektiğimiz 9 uncu madde 
üzerinde verilen önergeleri dikkate almak suretiyle, yalnızca redaksiyon yapmış bulunmaktayız. Bu 
nedenle, kanımızca, ortada, yeni bir madde düzenlenmesi söz konusu değildir. 

Saygıyla arz ederiz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Güzel bir açıklama; bravo. 
OĞUZHÂN ASİLTÜRK (Malatya) - Yani, Komisyon bir şey değiştirecek; ağzımızı açıp ko

nuşmayacağız... 
BAŞKAN - Sayın Başkanvekili... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Konuşuldu burada... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bunu değerlendirmeyecek miyiz?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Komisyona niye çekildi?.. 
BAŞKAN - Sayın Başkanvekili, ben bir şey ilave edeyim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Müracaatınızı alacağım Sayın Kazan. 
Ben, biraz önce, görüşmelere başlarken, pazartesi günü yaptığınız Danışma Kurulunda, bütün 

başkanvekillerinin huzurunda, bunları müzakere ettiğimizi, böyle bir durumda Komisyonun düşün
cesine başvuracağımı ifade etmişim. Şimdi, Komisyonun düşüncesine başvurdum ve Komisyon, 
bunun, sadece bir rakam düzenlemesi şekliyle redaksiyon olduğunu, bana ifade etti. Maddenin özü
nün ve ruhunun aynı olduğunu; yani, milletvekili sayısının artırılması konusunun aynı kaldığını; 
ama, sadece, bir rakam düzenlemesi yaptıklarını ifade ettiler. 

- 1 2 5 -



T.B.M.M. B:131 2 8 . 6 . 1 9 9 5 0 : 1 
Şimdi, bu durumda, maddeyi, bir'yeni madde olarak mütalaa etmememizi de Başkanlıktan ri

ca ettiler.. Ben, Başkanlık olarak buna katılıyorum; çünkü, maddenin tümü aynen muhafaza edil
miştir; ama, şimdi, soracağım şeyler var. 

Buraya kadar, sizin müdahelenize cevap vermek için söz aldım. Şimdi, Sayın Kazan'ın müra
caatını alayım; buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Komisyona geri çekilmiş olan madde üzerinde 
Komisyon tarafından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, maddenin yeniden müzakereye açıl
ması konusunda daha önceki oturumlarda vaki olan taleplerimiz uygun görülmemiştir. Bu, bir nok
tada, şu anda, uygun görülsün, bize söz verilsin demiyoruz; ama, şu anda, bir Komisyon raporu 
okunmuştur. Bu Komisyon raporu, üç maddeyle ilgili değişiklikler getirmiştir. Sadece, Komisyon 
raporu üzerinde kısa bir söz verilmesini, grupların düşüncelerini ifade etmesine fırsat verilmesini 
istirham ediyorum; talebimiz budur. Yoksa, 9 uncu madde üzerinde, 11 inci madde üzerinde, 14 
üncü madde üzerinde, gruplara ayrıca, yeni baştan müzakereye imkân verecek şekilde müzakere 
açılsın demiyorum; ama, bu Komisyon raporu üzerinde, herhalde, konuşmaya hakkımız olduğuna 
inanıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, şimdi, bu imkânı, önergelerin görüşülmesi sırasında zaten tanıyaca
ğım; ama, burada, dikkat ederseniz, Komisyon raporunu müzakereye açmıyorum; madde madde 
görüşeceğiz. Geri çekilen maddeler, eğer, yeni bir madde haline gelmişse, onu zaten müzakereye 
açacağım. Bunu, başlangıçta ifade ettim; ama, Komisyon raporu tek bir madde olarak gelseydi, si
zin dediğinizi yapacaktım; o madde üzerinde yeni bir rapor geldiği için, yeni bir madde düzenle
mesi olduğu için müzakere açacaktım. Şimdi, böyle bir durumumuz yok; ama, Komisyona sordum; 
buna rağmen, 9 uncu maddede yaptığınız bu işlem yeni bir madde hüviyetinde midir dedim; Ko
misyon "hayır" diye ifade etti. Sanıyorum, benim gerekçeme katılarak hayır diyorlar; çünkü, mad
denin aslı duruyor; maddenin aslı, milletvekili sayısının yükseltilmesine dairdir. 

AHMET REMZÎ HATİP (Konya) - Türkiye vekili olacak efendim... 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim; ben, sözümü bir bitireyim... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Asiltürk... , 
Bu yükseltilme, 600 rakamı olarak getirilmiştir; ama, gerek kamuoyundaki tepki gerek -Mec

lisin içinde- milletvekillerimizin buna katılmaması nedeniyle, Komisyon maddeyi geri aldı. Şimdi, 
bunu, 550 olarak değiştirdi; bir rakam değişikliği yaptı. O nedenle, ben, Komisyonun bu düşünce
sine katılıyorum. 

Şimdi, Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının bir önergesi var... , 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, sizi ikaz etmek bakı

mından bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum. 
Şimdi, bu madde, iki fıkradan ibaret. Birinci fıkrasında bir miktar var; o miktarı 50 adet aşa

ğıya çekiyorlar. Diyebilirler ki, bu, sadece bir rakam değişikliği; ama, maddenin ikinci fıkrasını... 
1 BAŞKAN - Efendim, ben de ona geliyorum; müsaade edin... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İkinci fıkrasını tamamen değiştirince, bu, yeni bir mad
de olmazsa, o zaman, acaba nasıl bir... 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, bakın, ben de ona geliyorum... 
Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının bir önergesi var diye söze başladım; söz istediniz; 

ayağa kalktınız; size, onun için söz verdim; cümlemi bitirseydim, belki söz istemeyecektiniz. 
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Lütfen teşrif eder misiniz efendim. 

Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının bir önergesi var. Önergede, Sayın Erbaş ve arkadaş
ları diyorlar ki "Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifinin 9 uncu maddesiyle değiştirilen 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz." 

Komisyon, bu işi yapmış. 

Şimdi, bakın, aynı mahiyette... . 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Kazan, bitireyim; söz veririm efendim. 

Aynı mahiyette, Abdullah Gül ve arkadaşlarının bir önergesi var: "İkinci fıkranın metinden çı
karılması..." 

Aynı mahiyette, Etem Kelekçi ve arkadaşlarının bir önergesi var: "İkinci maddenin metinden 
çıkarılması..." 

Bu önergenin gerekçesini de okuyorum: 

"Milletvekillerinin nasıl seçileceği, seçim çevresi vesaire gibi hususlar seçim kanunuyla belir
leneceğinden, anayasalarda böyle bir hükmün bulunması, kanun tekniği bakımından uygun görül
memektedir." 

Şimdi, Komisyon, bunu da yerine getirmiş. İşte, onun için, ben, Komisyonun, yaptığı görüş
melerde, milletvekillerinin bu arzularını da bu düzenleme içine aldığını görerek bunu yeni bir mad
de olarak kabul etmedim. 

Sayın Kazan, bir ilaveniz varsa, şimdi alayım efendim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Şimdi, madde görüşülürken, bu madde üzerinde söz alan grup 

temsilcileri, grupları adına-zannediyorum, Doğru Yol Partisi hariç; belki o da kısmen katıldı; şim
di tam hatırlamıyorum- 450 rakamının aynen kalması istikametinde görüşler beyan etmişler; ama, 
Sayın Komisyon Başkanı, açıklama yaparken, önergelerde 500 idi, 550 idi; bu rakamlar dikkate alı
narak bu düzenleme yapıldı diye buyurdu. Peki, neden, grupların "450 olarak kalsın" tarzındaki gö
rüşlerine itibar edilmiyor da "hiç olmazsa 600 olmasın da biraz daha aşağı olsun" tarzında verilen 
önergelere itibar ediliyor. Buna konusunda Yüksek Komisyonun açıklık getirmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, siz de pek tabiî bilirsiniz ki, Sayın Komisyon gündemine hâkimdir 
ve çalışma usulleri Komisyonun kendi yetkisindedir. Ben, Komisyonun ne şekilde çalışacağını, 
kimlerden görüş alacağını ve ne istikamette karar vereceğini buradan tayin edemem. O nedenle, 
Komisyon neyi dikkate aldı, neyi dikkate almadı diye bir sual sormak durumunda da değilim; ama, 
şimdi, bu önerge sahiplerine soruyorum: Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının, Sayın Abdullah 
Gül ve arkadaşlarının, Sayın Etem Kelekçi ve arkadaşlarının bu önergeleriyle istedikleri gerçekleş
miş midir efendim? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - "Hayır" diyorsunuz; ama, ikinci fıkra kalksın diyorlar... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Gerçekleştiği mey

danda efendim. 
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BAŞKAN - Şimdi, bu önergeleri işlemdışı bırakıp, diğer önergeleri işleme alıyorum efendim. 
Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanım teklifinin 9 uncu maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 

ederiz. 

Abdullatif Şener İbrahim Halil Çelik 
Sivas Şanlıurfa 

Mustafa Baş Kâzım Ataoğlu 
İstanbul Bingöl 

Hüsamettin Korkutata Musa Demirci 
Bingöl Sivas 

Mehmet Elkatmış Abdulilah Fırat 
Nevşehir Erzurum 

Gerekçe: Yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının 75 inci maddesinde milletvekili sayısı 
450'dir; ancak, anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısı 600'e çıkarılırken, iki ayrı çeşit milletve
killiği oluşturulmaya çalışılmaktadır. Milletvekili sayısının artırılması ülke ihtiyaçlarından kaynak
lanmamaktadır, hiçbir haklı gerekçeye dayanmamaktadır. Ayrıca, 100 milletvekilinin, ülke çapın
daki seçim çevresinden seçileceğinin belirtilmesi, milletvekilleri arasında farklılaşma meydana ge
tirecektir. ı 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı karnin teklifinin çc'rçeve 9 uncu maddesiyle değiştirilen, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Esat Bütün Ahmet Özdemir 

Kahramanmaraş Tokat 
' Ökkeş Şendiller Recep Kırış 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

Madde 75.- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 450 milletvekilinden oluşur. 
Bu milletvekilinin 100 (yüz) adedi ülke çapındaki seçim çevresinden seçilir. 
Gerekçe: Ülkemizde istikrarın sağlanması için karma seçim sistemine dönülmesi gerekir. Yö

netimde istikrarın, temsilde adaletin sağlanması, ülkenin huzuru açısından önemlidir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde her fikrin temsil edilmesi, demokrasinin, fikir hürriyetinin gereğidir. Ülke 
gerçekleri, milletvekili sayısının 450'nin üzerine çıkarılmasıyla uyum sağlamamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 9 uncu maddesiyle değiştirilen 75 inci maddesinin birinci 

fıkrasındaki "600" ibaresinin "450" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 

\ Van Konya 
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İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Ahmet Derin 

Kütahya 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Ömer Ekinci 

Ankara 
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Salih Kapusuz 

Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 

Karaman 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

İsmail Coşar 

Çankırı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı raporun 9 uncu maddesinde yer alan Anayasanın 75 inci 
maddesi hakkındaki kanun teklifinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

Ersin Taranoğlu 

Sakarya 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Gürhan Çelebican 

istanbul 

İsmail Safa Giray 

İstanbul 

Nabi Poyraz 

Ordu 

Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

, A. Kuruluşu 

Madde 75. - Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen 450 milletvekilenden oluşur. 
ı ' ' • . 

Bu milletvekillerinden 50'si, ülke çapındaki seçim çevresinden seçilir. 
Gerekçe: 
1. Valiliklere, özel idarelere, belediyelere ve bakanlıkların taşra örgütlerine merkezden daha 

fazla yetki devri konusu, bütün siyasî partilerin ve bu Hükümetin de gündeminde olup, muhteme
len uygulanacaktır. Dolayısıyla, yüksek sayıda nüfusun milletvekillerince temsil edilemediği iddi
aları, dayanaktan yoksun kalacaktır. 

Yıllardan beri özlenen yerinden yönetimin gerçekleştirilmesi halinde, yasama ve denetleme 
faaliyetleri dışında milletvekillerine gelen yük zaten azalacaktır. Ayrıca, yerel yönetimlerin merke
zî teşkilatın bazı görev ve yetkilerini ikame etmesi kararlılığı, yaygın ve kabul edilmiş bir siyaset
tir. Yetkilerini ikame etmesi kararlılığı, diğer bir deyişle, artırılması gereken merkezdeki milletve
kili sayısı değildir. Gerekli olan, yerel temsilde güçlenmeye imkân verecek şekilde belediye ve özel 
idare meclislerinin geliştirilmesi, bu meclislerdeki üyelerin sayısının artırılmasıdır. 
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2. Sayının artırılması, bugünkü ortamda ne kadar haklı gerekçelerle savunulursa savunulsun, 

makul bir siyasî tutum değildir. Sadece, Anayasaya, Parlamentoya ve demokratik rejime duyulan 
güvensizliğin şiddetle artmasına yol açacaktır. 

3. Milletvekili sayısının azaltılması veya hiç olmazsa artırılmaması, kamuoyunda, Parlamen
toya duyulan güvenin artmasına yardımcı olacaktır. 

,4. Giderek, Türkiye'de de, dar bölge usulüne göre milletvekili seçimi tartışmaları artmaktadır. 
Bugünkü fiilî durumda, çoğu üyeler dar bölge milletvekili gibi davranmak zorunda kalmaktadırlar. 
Bu şartlarda, ülkenin genel meselelerini gözetmek üzere ya senato gibi ikinci bir meclis kurulmalı 
ya da nihaî uzlaşma ortaya çıkıncaya kadar -değişiklik metninde yer aldığı gibi- ülke çapındaki se
çim çevresi ihdas edilmelidir. Bu çevreden seçilecek milletvekili sayısının, şimdilik ellide kalması 
yeterli olacaktır. 

5. Milletvekili sayısının, 17 nci Dönemde dörtyüzden dörtyüzelliye çıkarılması beklenen fay
dalan sağlamamıştır. Şimdi, dörtyüzellinin üstünde yeni bir artışa gerek yoktur. Aradaki farkın, ül
ke çapındaki seçim çevresinden seçilmesi, birçok meseleyi çözecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesiyle değiştirilen 75 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "altı-
yüz milletvekili" ibaresinin "dörtyüz milletvekili" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

Zeki Ünal 

Karaman 

Kazım Ataoğlu 

Bingöl 

ismail Coşar 

Çankırı 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Abit Kıvrak 

Konya 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

BAŞKAN - Önergeleri, aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 9 uncu maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Abdüllatif Şener 

(Sivas) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmıyor. 
Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen hafta yaptığımız 
görüşmelerde, bildiğiniz gibi, anayasa değişikliğiyle ilgili bu teklifin 9 uncu maddesinde, milletve
kili sayısı 600'e çıkarılıyor ve ülke çapındaki seçim çevresinden seçilecek 100 milletvekilliği ihdas 
ediliyordu. Müzakereler sonucunda ortaya çıkan durum karşısında, Komisyon tarafından bu mad
de geri çekilmiş, ikinci fıkra metinden çıkarılmış ve birinci fıkrada da değişiklik yapılmıştır; ancak, 
birinci fıkrada ortaya çıkan değişiklik, bu maddeyle getirilmek istenen özü değiştirmemektedir; ya
ni, şu an 450 olan milletvekili sayısını yine artırmakta, 550'ye çıkarmaktadır. 

Biz, şu anda mevcut 450 milletvekili sayısının artırılmasından yana değiliz. 450 milletvekili, 
bugün, Türkiye'nin ihtiyaçları açısından ve demokrasinin işleyişi açısından yeterlidir. Dolayısıyla, 
hiçbir gerekçe, milletvekili sayısının artırılması gerektiğini ortaya çıkaramaz. Milletvekili sayısı 
artmakla, yasama organı olarak bu Meclisten, daha fazla iş çıkacak değildir, daha fazla kanun çı
kacak değildir ve milletvekili başına düşen birim iş sayısı da azalacak değildir. Bunun, Türkiye'nin 
ihtiyaçlarıyla telif edilebilecek, izah edilebilecek hiçbir gerekçesi ve makul izah tarzının olduğunu 
düşünebilmek mümkün değildir. O halde, Türkiye'nin ihtiyaçlarından kaynaklanmayan böylesine 
bir değişiklik teklifi buraya niçin geliyor; niçin, milletvekili sayısı 450'de dursun, bu yeterlidir de
nilmiyor da; hayır, milletvekili sayısını artırmamız lazım, bunu 600 olarak kabul etmiyorsanız, hiç 
değilse, 550 olarak buradan geçirelim deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, öyle zannediyorum ki, burada, bu değişikliği, bu artışı bizim önümüze 
koyanların -seçime yakın bir süre öncesine rastladığı için- kendilerinin tekrar Meclise gelme kay
gıları ve endişeleri vardır. (RP sıralarından alkışlar) Eğer, milletvekili sayısının artırılması ülke ih
tiyaçlarından kaynaklanmıyorsa, bunun bir tek izahı vardır, bir tek gerekçesi olabilir; o da "aman, 
450 milletvekiliyle tekrar Meclise gelmemiz güçleşebilir; o halde, bu sayıyı artıralım ve Meclise _ 
tekrar gelme şansımızı zorlayalım, artıralım" demek anlamına gelir. Böylesine şahsî kaygılardan 
dolayı, böylesine şahsî endişelerden dolayı, Türkiye'nin ihtiyacı olmayan bir artışın bu Meclisten 
geçmesini doğru bulmuyoruz. 

Zaman zaman, sayın milletvekilleri bu kürsüye geliyorlar, diyorlar ki: "Meclisin saygınlığına 
halel getirmeyelim, Meclisin saygınlığını koruyalım." Evet, Meclisin saygınlığını koruyalım; ama, 
Meclisin saygınlığını korumak hepimizin görevidir. Bu saygınlığı korumak, öncelikle, ilk iş olarak 
da, Mecliste bulunan milletvekillerinin görevidir. Eğer, Meclisin saygınlığına leke düşürebilecek 
bir durum ortaya çıkıyorsa, önce kendimizi hesaba çekmek zorundayız. Bugün, Türkiye'de, kamu
oyunda böylesine bir tepki varken ve "450 milletvekili yeterlidir" görüşü ve düşüncesi, toplumda 
bulunan, Türkiye'de yaşayan herkese ait bir düşünce ve inanç olduğu halde, milletin vekillerinin, 
burada, gelip de bu sayıyı artırmalarını doğru bulmuyoruz. 
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BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Nereden yaptın bu tespiti; nasıl yaptın? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Türkiye'de yaşayan herkes, sokaktaki vatandaş -isterse
niz, tek tek, anketlerle bunu belirleyebiliriz- 450 milletvekilinin yeterli olduğu kanaatindedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Biz de milletin vekilleriyiz, milleti temsil ediyoruz. Hal

kın kanaatlerini, inançlarını ve düşüncelerini bu Meclise taşımak mademki hepimizin görevidir, o 
halde, 450 milletvekili yeterlidir diyorum ve bu sayının artırılmasının yanlış olduğunu ifade ediyo
rum. 

Önergemizin kabul görmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Önergeye Komisyon katılmadı.' 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi. Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının "600" ibaresinin "450" 
olarak değiştirilmesi konusunda verdikleri önerge var. Bu, bugünkü durumdur; önerge tekniği açı
sından işleme alamadığımı ifade ediyorum. | 

Yine, Sayın Esat Bütün ve arkadaşlarının, aynı mealde; Sayın Vehbi Dinçerler ve arkadaşları
nın, aynı mealde; Sayın Ertckin Durutürk ve arkadaşlarının, aynı mealde, bugünkü durumu tespit 
eden önergeleri var. Önerge tekniği bakımından bunları da işleme alamadığımı ifade ediyorum. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
Efendim, bizim önergemizde iki unsur var; birisi, rakamın 450 olması; öteki de, Türkiye mil

letvekilliğinin 50 olarak tespiti. O bakımdan, 450 rakamı reddedildiğine göre, en azından, 50 mil
letvekilliğiyle ilgili bölüm için, önergemizin geçerli olması lazım. 

BAŞKAN - Sayın Dinçerler, Sayın Komisyon, yaptığı çalışmada, onu çıkardığı için dikkate 
alamadım. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Bizim önergemiz geçerli efendim... 
BAŞKAN - Doğrudur efendim; ben de kanaatimi ifade ettim. 
Evet, Sayın Bütün; buyurun. / 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, biz, önergemizde, milletvekili sayısının 
450'de kalmasını istiyoruz; ama, lOO'ünün, Türkiye genelinde seçilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, o kısmı Komisyon çıkardı zaten. Vehbi Dinçerler Beye söylediğim şe
yi size de söylüyorum. : 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Kalmasını istiyoruz... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, bize söz vermiyor musunuz? 
BAŞKAN - Evet, bu konuda veremiyorum. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Efendim, Komisyonun kararını, Genel Kurulun kararı 

sayıyorsunuz... 
BAŞKAN - Saymıyorum efendim; yaptığı işlemi sayıyorum. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - O halde, ben de Koniisyon üyesiyim, muhalefet şerhim 

var; kaldı ki, önergem de var. Komisyonun kararı, Genel Kurul kararı haline gelmediği için, tartı
şılmaya layık ve vabestedir. Söz vermeniz lazım. 
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Bütün, bir dakika efendim; Sayın Dinçerler'le işimi bitireyim, size de söz 
vereceğim. Siz buyurun, ayakta kalmayın. 

Sayın Dinçerler, muhalefet şerhinizi okuttum. Muhalefet şerhinde, zaten bu hususları açık ola
rak belirtmişsiniz; bunları zabıtlara geçirdim. Sanıyorum, aynı şeyleri tekrar edeceksiniz. 

Israr ediyorsanız söz vereceğim; ama, ben, zaman kazanmak istiyorum. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Efendim, ısrar ettiğim için değil; usule uygun olduğu 
için istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, usule aykırı demedim zaten; önerge tekniği açısından dedim ve muha
lefet şerhinizi okuttuğum için, sizin söylemek istediğiniz her şey zabıtlara geçti. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Efendim, müsaade ederseniz iki cümle söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Sayın Dinçerler, bir küçük işlemim var, ona müsaade edin; daha sonra size söz 

vereyim. 
Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu önerge, 
Komisyonun getirdiği son metinde maddeden çıkarmış olduğu yurt çapında milletvekili seçilebil
mesine dair ikinci fıkranın metne tekrar konulmasını istemektedir. O bakımdan, usul bakımından, 
zannediyorum, mevcut metni değiştirdiği için ve eski bir önerge olarak Komisyonda da muamele 
gördüğü ve kabul edilmediği için Sayın Dinçerler'in önergesinin ikinci kısmının oylanması gerekir. 

BAŞKAN - Efendim, katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 

Buyurun Sayın Dinçerler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vaktinizi alacak de
ğilim. Zaten, kararınız da, aşağı yukarı tecelli etmiş görünüyor. Komisyonun kararı da muhalefeti
mize rağmen tecelli etti. ı 

Gerekçelere katılmıyorum. İki şey söylemek istiyorum: Sayı konusuna değinmeyeceğim; çün
kü, çok büyük şeyler söylendi ve gerekçe okundu; ama, Türkiye çapından seçilecek milletvekilliği 
fikri, yanlış bir fikir değildir. En azından, şu anda cari olan il kontenjanları meselesine yeni bir veç
he verecektir. Belki, bu kontenjanların derlenip toparlanıp tek elden kararlaştırılmasına fırsat ve
recektir. Parti yönetimlerine yeni bir imkân tanıyacaktır ve de, daha önemlisi, bilhassa, küçük par
tilerin, Türkiye kontenjanlığı vesilesiyle burada temsiline fırsat verecektir; çünkü, muhtemelen -ta
biî, Genel Kurulun muhtemel kanaatini bilmiyorum ama- bir seçim kanunu değişikliği sırasında,' 
büyük bir ihtimalle, Türkiye kontenjanına dahil olan sayının, herhangi bir baraja tabi olmadan pay
laştırılması, milletvekillerinin dağıtılması gibi bir mesele öne gelebilir ve bu kabul edilebilir. Bu 
takdirde, gerçekten, seçim sisteminin bir bölümünde baraj -il barajı, Türkiye barajı- öbür bölümün
de de nispî temsil esas olacağı için, daha adaletli temsile yer veren bir imkân ortaya çıkabilir. 

O bakımdan, kabul etmeyeceğinizi bile bile, bir kere daha zabıtlara geçmesi ve huzurunuza ge
tirilmesi için söz aldım. Sayın Başkana ve Sayın Komisyona, ilgilerinden dolayı teşekkür ediyo
rum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Sayın Dinçerlerin muhalefet gerekçesinde de zabıtlara geçen ve şimdi tekrar ifade ettiği öner

gesini oylarınıza arz edeceğim; fakat, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Sayın Dinçerler'in önergesi iki 
kısım. Birinci kısımda "Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen 450 milletvekilinden olu
şur" ve ikinci kısımda "bu milletvekillerinin 50'si, ülke çapındaki seçim çevresinden seçilir" ifade
leri var. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Esat Bütün'ün önergesi de, Sayın Dinçerler'in önergesindeki 50 rakamını 100' e çıkarı
yor; yani, bu önergenin ikinci kısmında "bu milletvekillerinin 100'ü, ülke çapındaki seçim çevre
sinden seçilir" ifadesi var. 

Sayın Komisyon katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
RECEP KIRIŞ (Kaahramanmaraş) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN-Vereceğim efendim... 
Önergede, Recep Kırış'm imzası var. 
Buyurun Sayın Kırış. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim önergemiz, ye
ni anayasa düzenlemesinde de, milletvekili sayısının, yine, 450 olarak kalmasını; ancak, bunun 
100'ünün, Türkiye seçim çevresi olarak değerlendirilmesini öngörmektedir. 

Kıymetli arkadaşlar, biz, milletvekili sayısının 450' den daha yukarıya çekilmesine taraftar de
ğiliz; çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi konusunda bugün birtakım eleştiriler yapılıyorsa, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ülkeye daha faydalı olması isteniyorsa, bunun sebebi, şu andaki mil
letvekili sayısının azlığı değildir. Takdir edersiniz ki, 450 milletvekili sayısı normaldir ve 450 mi-
letvekili, gerçekten, ülke için, üstlerine düşen görevi, bihakkın yapabilirler; sayısal olarak, bu ra--
kam yeterlidir. 

Diğer taraftan, yine, teklifin aynı maddesinde düzenlenen, emekli milletvekilleriyle ilgili bir
takım hakları, birtakım tazminatları içeren, bu konuyla ilgili olan bölümün, maddenin Komisyon
da yeniden ele alınması esnasında metinden çıkarılmış olmasını da takdirle karşılıyoruz ve bunu 
doğru bir tutum olarak değerlendiriyoruz; çünkü, değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak yapı
lacak yasal düzenlemeler varsa, Mecliste enine boyuna müzakere edilir, kamuoyuna doğru dürüst 
deklare edilir ve yapılabilir; ancak, sanki, kamuoyunda, anayasa değişikliğini bu Parlamento gün
deme getirirken ve isterken; bu arada, sanki, milletvekilleri.kendileriyle ilgili birtakım şeyleri -bu 
anayasa değişikliği esnasında- anayasa teminatı altına almak istiyorlar gibi bir imajın meydana ge
tirilmesi, takdir edersiniz ki, hem sizlerin arzusu değil hem hiçbirimizin arzusu değil hem de bu, 
Parlamentonun saygınlığını, itibarını, güvenilirliğini korumamız bakımından gözetilmesi gereken 
bir hassasiyet idi. Komisyonun bunu dikkate almış olmasından dolayı sevindiğimizi, bu tavra ka
tıldığımızı ve bu konuyla ilgili daha önceki düzenlemenin yanlış olduğunu bir kere daha ifade et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, mademki konumuz anayasa değişikliği, bu fırsat içerisinde, anayasa deği
şikliğinin bütünüyle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Kırış, lütfen, önergeyle ilgili konuşun efendim. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Tamam efendim. 
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BAŞKAN - Lütfen... Önergeyle ilgili konuşun efendim... 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Ben önergeyle ilgili ifade ettim efendim. 

BAŞKAN - İfade ettinizse, o zaman sözünüz bitti demektir efendim. İstirham ediyorum... 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, ilgisi var, ilgisiz değil yani. 

BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. İlgisiyle ilgili olarak buyurun! 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada, ele alınan teklifin itirazlara neden ol

ması ve komisyonda bunun düzeltilmesi konusunda çaba gösterilmesi iyi bir durum; ama, hakika
ten, burada yapılan oylamalarda çıkan sonuçlar ortaya koyuyor ki -bakın, biraz önce yine bir oyla
ma yaptık- eğer bu şekilde devam ederse -ki, öyle gözüküyor- bu anayasa değişiklikleri ancak, bir 
referandumla mümkün hale gelebilecek. Halbuki, biz, anayasa değişikliğine fevkalade büyük önem 
atfediyoruz ve bu anayasa değişikliğine Meclisin hakikaten katkıda bulunmasını, bütün siyasî par
tilerimizin katkıda bulunmasını elbette ki istiyoruz; ama burada ifade edilen tenkitler var, ortaya 
konulan görüşler var. 

Biz, bu mutabakatın daha geniş bir boyutta meydana getirilmesi için, mutlaka Anayasanın 24 
üncü maddesinin de bir şekilde bu değişiklik paketine dahil edilmesini, bu konuda gerekirse Mec
lis Başkanımızın da siyasî parti liderleri arasında yeni bir mutabakat sağlamak için görüşme yap
ması suretiyle bunun bir şekilde sağlanmasını, anayasa değişikliğinin tehlikeye atılmaması bakı
mından doğru buluyoruz. 

TİMUR DEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, ne alakası var... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu konu fevkalade önemlidir; bunu, anayasa 

değişikliğini istediğimiz için söylüyorum. Demin söylediğim gibi, eğer, bu anayasa değişikliğinin 
300'ün üzerinde bir katılımla, mutabakatla buradan geçmesini istiyorsak, bu zarurîdir; Diğer taraf
tan, zaten, .24 üncü maddenin son fıkrasında yapılmasını öngördüğümüz değişiklik, sadece muta
bakatın 300'ü aşması bakımından değil, aynı zamanda bir hukuk devleti anlayışı bakımından da 
doğru bulmadığımız içindir. 

Kıymetli arkadaşlar, bu konuyla ilgili CHP'nin tavrının, uzlaşmaz bir tavır olduğunu.... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sana ne CHP'denL Başka bildiğiniz yok!.. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Süreniz bitti efendim. Ben, sizi ikaz ettim; lütfen, önerge üzerinde konuşun dedim 

Sayın Kırış. 
Buyurun efendim... Lütfen... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Ama, sözümü tamamlayayım... 
BAŞKAN - Tamamladınız efendim. Buyurun. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
Efendim, alkışlamayın; bakınız, biraz sonra, bunu herkese uygulayacağım; o zaman, itiraz 

edeceksiniz. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) Lütfen, alkışlamayın efendim, istirham ediyorum; 
ben, görevimi yapıyorum. 

Sayın Esat Bütün ve değerli arkadaşlarının önergesini okuttum; üzerinde görüşmeyi tamamla
dım. Komisyon, önergeye katılmadığını ifade etti. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi okutup, işleme koyacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 9 uncu maddesiyle değiştirilen 75 inci maddesinin birinci 
fıkrasındaki "altıyüz milletvekili" ibaresinin "dörtyüz milletvekili" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) - Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılmıyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum Sayın Başkan. (DYP sıralarından "imzası var 
mı" sesleri) 

BAŞKAN - Arkadaşımız, imzası olmasa, zaten söz istemez ; dikkatlidir. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALtH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte 
olduğumuz anayasa değişikliğiyle ilgili, daha önce öngörüşmelerini yaptığımız, fakat Komisyon ta
rafından geri alınan maddeyi görüşüyoruz. Komisyon, önce, yaklaşık üç seneden beri anayasa de
ğişikliği üzerindeki çalışmalarını tamamlayıp Genel Kurula getirmiş, daha sonra, Genel Kurulda 
yapılan -özellikle, Refah Partisinin yapmış olduğu- önemli uyarılardan sonra, önergelerle birlikte, 
maddeyi tekrar Komisyona çekmiş; fakat, daha sonra, sadece, değişiklik olarak 600 sayısını 550 
milletvekilliğine: düşürdüğü, bir de Türkiye milletvekilliğini çıkardığı bir teklif olarak tekrar Genel 
Kurulun huzuruna getirmiştir. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayenizde!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, bu konuda, açık ve net olarak, öncelikle, yapılan anaya

sa değişikliği ile milletvekili sayısının irtibatlandırılması konusunda Genel Kurulun çok hassas ol
masını istiyoruz. Bugüne kadar, kamuoyunda, özellikle medyanın da öncülüğünde yapılan birtakım 
çabalar ve değerlendirmeler sonucu, milletvekilleri ve Parlamento, haddinden fazla itham edilmiş
tir. Buna tekrar bir imkân vermek kesinlikle, yanlıştır. 

O gün akşam yapmış olduğumuz görüşmelerde, yaşadığımız bir tablo oldu. Biz dedik ki, bu 
600 milletvekilliği kesinlikle yanlış; 450 milletvekilliği Türkiye'de uygun bir rakamdır. Bizden 
sonra, değerli grup sözcüleri geldiler "biz de 600'e çıkarılmasına karşıyız" dediler. DYP aynı şeyi 
söyledi, ANAP yaklaşık olarak aynı şeyi söyledi, CHP aynı şeyi söyledi; hatta, bu teklifin, âdeta 
babasız bir önerge gibi ortada kaldığını müşahede ettik. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, milletimiz kesinlikle bunu istemiyor. Sizler de bunu bizatihi yaşı
yorsunuz ve.biliyorsunuz... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Niye önerge veriyorsunuz o zaman?.. 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Diyeceksiniz ki, 450 milletvekilliği konusunda, mademki uy
gun bir rakamdır, niye 400 teklifini getiriyorsunuz? Bunun da gerekçesi açıktır. Değerli arkadaşlar, 
isteseniz de istemeseniz de, bu merkeziyetçi yönetimden ayrılacaksınız. Bu, artık Türkiye'de işle
miyor ve fonksiyonlarını tam manasıyla ülke yönetimi açısından yerine getirmiyor. 

ALİ ESER (Samsun) - Beş sene sonrasını konuşuyorsun... 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O halde ne yapmak lazım; bu merkeziyetçi yapıdan çıkıp, ye

rel yönetimlere, mahallî idarelere ne vermek lazım; yetki vermek lazım, güç vermek lazım. Hükü
metler, bugüne kadar, bu alanda, birçok şey konuştukları halde, maalesef, hiçbir adım atmamışlar, 
ciddî bir çalışma yapmamışlardır. Biz, yarın için, acil olarak bunun yapılacağını göz önünde bulun
durarak, diyoruz ki, şayet siz -450 milletvekilliğini 550'ye çıkarma çabanız var; Komisyon, tekrar, 
böyle bir rakamı, Genel Kurula getirdiği için, burada görünür tavır da onu gösteriyor- 45,0' ye de 
razı değilseniz; o halde, milletvekili sayısını 400 yapın. Böylece, hem tasarruf edilir, hem de yarın 
atılacak adım için, merkeziyetçilikten ademimerkeziyetçiliğe geçiş için, mahallî yönetimlerin güç
lendirilmesi için bir imkân doğar. Dolayısıyla, kanaatim odur ki, şayet referanduma, 550 değil de 
400 sayısını götürürseniz; ben inanıyorum ki -sizlerin de vicdanının öyle kabul ettiği kanaatinde
yim- bu millet, ne yapar; 400'ü onaylar. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Oy vermezsiniz ki... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, katılımcılıktan, çoğulculuktan 

bahsediyorsunuz; ama, özellikle, ülkenin bir çıkış meselesiymiş gibi takdim edilen anayasa deği
şikliğini, bu memleketin problemleriyle irtibatlandırdığınız takdirde, milletvekili sayısının 450 ve
yahut da 550 olmasının, 600 olmasının, bu problemlerin çözümü açısından ne getireceği konusu
nu, millete izah edemezsiniz; mümkün değil izah edemezsiniz. Eğer, siz, Türkiye'nin nüfusu, geç
miş yıllarda buydu, bugün bu oldu, geçmiş yıllarda Senato vardı, o kaldırıldı gibi düşüncelerle, bu
nun bir zaruret olduğunu izah etmeye çalışsanız dahi, hiçbir şekilde, kimseyi, buna güven telkin 
ederek, ikna etme şansına sahip değilsiniz. O halde, yapılacak şey nedir biliyor musunuz; biz öner
gemizde diyoruz ki, mademki, siz, 550'de ısrar ediyorsunuz, kanaatiniz o yönde, 450'yi de değiş
tirmeyi arzu ediyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ! 

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
... yarın için bir adım olması açısından, 400 milletvekilliği için oylarınızı bekliyor, milletimiz 

adına hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
9 uncu madde üzerinde yapılan işlemler tamamlanmıştır; 9 uncu maddenin gizli oylamasına 

geçiyoruz. ^ . 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir; oy sandıkları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - Şimdi, 11 inci maddeyle ilgili işlemlere başlıyoruz. 
Sayın Komisyon ve Hükümet yerinde. 
11 inci maddenin Komisyonca yeni düzenlenmiş şeklini tekrar okutuyorum : 
Madde 11. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Milletvekilleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin 

ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve or-
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taklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan der
neklerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşlarının ve bu fıkra
da yazılı tüzelkişilerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim görevlerinde bu
lunamazlar; bunların vekili olamazlar; bunların herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak kabul edemezler; bunların temsilciliğini veya bunlarla ilgili olarak hakemlik yapa
mazlar. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu düzenlemeyle ilgili bir açıklamanız olacak mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Sayın Başkanım, bu mad

deyi de, üzerinde verilen önergeleri dikkate alarak redakte ettik; yalnızca redaksiyon işlemi yaptık. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili önergeler var. 
Sayın Kul ve arkadaşlarının önergesi, Komisyonca dikkate alınmış ve o önerge istikametinde 

değişiklik yapılmıştır. 
Sayın Kul burada mı efendim ? Yok; o nedenle, bu önergeyi işleme almıyorum. 
Diğer üç önergeyi işleme alıyorum; önce geliş sırasına göre, sonra da aykırılık derecesine gö

re okutuyorum : 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa Değişikliği Teklifinin 11 inci maddesiyle değiştirilmesi teklif 
olunan Anayasanın 82 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Lütfü Esengün Bahaddin Elçi 
Erzurum Bayburt 

İsmail Coşar Ömer Ekinci 
Çankırı Ankara 

Ahmet Ankan Kâzım Ataoğlu 
Sivas Bingöl 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, milletvekilliği dışında hiçbir ticarî, meslekî faaliyette 
bulunamazlar, dernek, vakıf, sendika ve meslekî kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında gö
rev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul ede
mezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 11 inci maddesiyle değiştirilen Anayasanın 82 nci 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bülen Ecevit Veli Aksoy 
Zonguldak İzmir 

Nami Çağan Uluç Gürkan 
İstanbul Ankara 

Ender Karagül Erdal Kesebir 
Uşak Edirne 

Atilla Mutman Hasan Hüsamettin Özkan 
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İzmir İstanbul 

M.İstemihan Talay Mustafa Yılmaz 
İçel Gaziantep 

MADDE İL-7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3 . Üyelikle bağdaşmayan işler 
Madde 82 .- Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlar

da; devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları te
şebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına 
çalışan derneklerin, devletten yardım kabul eden veya vergi muafiyeti bulunan dernek ve vakıfla
rın ve bu fıkrada yazılı tüzelkişiliklerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim 
görevlerinde bulunamazlar; bunların vekili olamazlar; bunların herhangi bir taahhüt işini doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler; bunların temsilciliğini veya bunlarla ilgili olarak ha
kemlik yapamazlar. 

Gerekçe: 
Yürürlükteki Anayasa, sendika ve meslek kuruluşu yöneticilerinin, denetçilerinin ve vekilleri

nin, aynı zamanda milletvekili olabilmelerini yasaklıyor. Hiçbir demokratik ülkede eşi bulunmayan 
bu yasak, teklif metninde de yer almaktadır. Oysa, 12 Eylül 1980 öncesinde, birçok sendika veya 
meslek kuruluşu temsilcisi, aynı zamanda milletvekili veya senatör olabiliyordu ve bunun hiçbir sa
kıncası görülmemişti. Tersine, sendika ve meslek kuruluşlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, kendi yönetici, denetçi veya vekilleri aracılığıyla temsil edilebilmeleri, toplumsal uzlaşmayı ko
laylaştırıyordu. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin 
veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve or
taklıklarda; özel gelir kaynaklan ve özel imkânları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan 
derneklerin, devletten yardım kabul eden veya vergi muafiyeti bulunan dernek veya vakıfların ve 
bu fıkrada yazılı tüzelkişilerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya denetim görev
lerinde bulunamazlar; bunların vekili olamazlar; bunların herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak kabul edemezler; bunların temsilciliğini veya bunlarla ilgili olarak hakem
lik yapamazlar. 

Nevzat Ercan İhsan Saraçlar 
Sakarya Samsun 

Turgut Tekin ' Ümit Canuyar 
Adana Manisa 

Turhan Tayan Mustafa Küpeli 
Bursa Adana 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 

Gaziantep Gaziantep 
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Abdulkadir Ateş Nihat Matkap 

Gaziantep Hatay 
İbrahim Tez 

Ankara 

BAŞKAN - Bu önerge, Sayın Ecevit'in önergesiyle aynıdır; ikisini birlikte işleme alacağımı 
önceden ifade ediyorum. 

Sayın Kul, zatı âlinizi biraz önce aradım. Önergenizde istediğiniz husus, Komisyonun düzen
lemesi sırasında dikkate alındığından ve gerçekleştirildiğinden, sizin önergenizi işleme alamadığı
mı ifade için tekrar size soruyorum; önergenizde istediğiniz husus yerine gelmiş mi efendim? 

EMİN KUL (İstanbul) - Dikkate alındı efendim, yerine geldi. 

BAŞKAN - Gelmiş... Teşekkür ederim. 

Sayın Ecevit ve arkadaşlarının önergesini okutuyorum: 
En son okunan önerge de bunun aynısıdır; yani, ikisini birlikte işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Teklifin 11 inci maddesiyle değiştirilen Anayasanın 82 nci 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bülent Ecevit 
(Zonguldak) 

ve arkadaşları 

MADDE 11.- 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. Üyelikle bağdaşmayan işler 

Madde 82.- Milletvekilleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlar
da; Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları te
şebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına 
çalışan derneklerin, Devletten yardım kabul eden veya vergi muafiyeti bulunan dernek ve vakıfla
rın ve bu fıkrada yazılı tüzelkişiliklerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim 
görevlerinde bulunamazlar; bunların vekili olamazlar; bunların herhangi bir taahhüt işini doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler; bunların temsilciliğini veya bunlarla ilgili olarak ha
kemlik yapamazlar. 

BAŞKAN—Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu iki öner

gede Komisyonun çıkardığı bir husus yer alıyor; o da şudur: Devletten malî yardım alan veya ver
gi muafiyeti sağlayan dernekler. Bu derneklerin görevlilerinin -Komisyonun son hazırladığı metin
de- bu görevlerinin', milletvekilliğiyle bağdaşabileceğine karar vermiştir. Bu önergelerin hedef tut
tuğu husus, Komisyonca malumdur; ancak, şu anda, bunlara katılamamak durumundayız. Bu hu
susu düzeltmek isteyen arkadaşlarımızın -kendi istihdaf ettikleri hususları- ikinci görüşme sırasın
da önerge vermeleri gerekiyor. i 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ecevit, konuşma talep ediyor musunuz? 
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BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Hayır efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...(DYP sıralarından "neyi oylu
yoruz, Sayın Başkan" sesleri) 

İkisini birden, yani hem Nevzat Ercan ve arkadaşlarının hem de Sayın Ecevit ve arkadaşları
nın önergesini oyluyoruz. 

Kabul etmeyenler...(DYP sıralarından "Sayın Başkan önerge anlaşılmadı" sesleri) 

Peki efendim, anlaşılmadıysa Komisyon bir defa daha izah etsin. 

Sayın Ecevit ve arkadaşlarının önergesiyle Sayın Nevzat Ercan ve arkadaşlarının önergesi ay-
, nıdır; ikisini birlikte işleme koyduğumu ifade ettim. Sayın Komisyon şimdi, önergeyle ilgili düşün
cesini, bir kere daha ifade ediyor. 

Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, bu 
önergelerde çeşitli unsurlar yer alıyor. Bu unsurlardan bir tanesini -biraz evvel belirttiğiniz gibi-
Komisyon dikkate almış ve sendika yönetici ve deneticilerinin bu görevlerinin milletvekilliğiyle 
bağdaşabileceği mutazammın bir metin getirmiştir. Geriye, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşları ve üst kuruluşlarındaki yönetici ve görevlilerin durumu kalıyor. Komisyonda yapılan oy
lamada, bu görevlerin milletvekilliğiyle bağdaşmaması gerektiğine karar verilmiş ve Komisyon 
metni bu şekilde tanzim edilmiştir. 

Şimdi, yalnız, Sayın Nevzat Ercan ve arkadaşlarının önergesiyle Sayın Bülent Ecevit ve arka
daşlarının önergesinde -ki aynıdır buyurduğunuz gibi- Komisyonun, oylama sonucunda metinden 
çıkardığı bir husus daha yer alıyor, o da "devletten malî yardım alan veya vergi muafiyeti olan,der
nekler" komisyon, katılımcılık açısından bu derneklerin yönetici ve deneticilerinin bu görevlerinin, 
milletvekilliğiyle bağdaşabileceği sonucuna varmıştır. 

Bu itibarla, şimdi, bu önergeler kabul edildiği takdirde, netice şu olacaktır: Biraz evvel, Ko
misyonun, Sayın Emin Kul'un önergesi istikametinde tanzim ettiği metin dikkate alındığında, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının yönetici ve deneticilerinin bu ; 
görevlerinin, milletvekilliğiyle bağdaşmaması, buna mukabil, devletten yardım alan veya vergi 
muafiyeti sağlamış bulunan derneklerin yönetici ve deneticilerinin, bu görevlerinin, milletvekilli
ğiyle bağdaşması sonucu doğacaktır. 

Bu sebepten dolayı, Komisyon şu görüştedir ki, şimdiki halde, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının yönetici ve deneticilerinin, bu görevlerinin milletvekil
liğiyle bağdaşmasını temin için verilecek önergeler, metinde herhangi bir bozukluk doğurmamak 
amacıyla ikinci görüşme sırasında verilirse, daha doğru olur. 

Bu önergelere iştirak etmeyişimizin sebebi, bu teknik husustan ibarettir. 
BAŞKAN - Komisyon, önergeye sadece bir teknik husus nedeniyle katılamadığını ifade etti. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, bazı tereddütler olduğunu görüyorum; bu se-

beble söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ecevit, buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, ben, vaktinizi almak istemiyordum; fakat, bazı -bence- yeisiz tereddüt
ler olduğu izlenimini edindiğim için vaktinizi alma gereğini duydum. 
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Aslında, Komisyonun getirdiği metin, bizim, Demokratik Sol Parti olarak isteklerimizin tümü

nü karşılamıyor. Örneğin, biz, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının yöneticilerinin de mil
letvekili olmalarında herhangi bir sakınca görmüyorduk; aksine, fayda görüyorduk. Bu kuruluşlar, 
isteklerini sokaklarda dile getirecek yerde, Meclis çatısı altında dile getirseler, çok daha iyi olurdu 
bize göre. Kaldı ki, devletten yardım alan derneklerin yöneticileri için, aynı zamanda milletvekili 
olma yasağı kaldırılmak istenildiğine göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları için de aynı 
olanağın sağlanması gerekir düşüncesindeyiz. 

Ancak, bizim, Demokratik Sol Parti olarak baştan beri izlediğimiz bir tutum var; Anayasayı 
demokratikleştirme yolunda, katılımcılık unsurunu gerçekleştirme yolunda, ne kadar adım atılabi
lirse -bizim gönlümüze göre yetersiz olsa bile- onu bir kazanç saydığımız için, aslında bu değişik
liklere yardımcı oluyoruz; bazen, yüreğimize taş basarak bile, sırf, bir küçük adım atılmış olsun di
ye olumlu oy kullanıyoruz. Sayın Genel Kurulun ve sayın milletvekillerinin de konuya bu amaçla 
yaklaşacaklarını umarım; fakat, Komisyonun da, ikinci oylamaya geçilmeden önce, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek odaları yöneticilerinin milletvekili olabilmeleri şansını bir kez daha düşünme
sini temenni ediyorum. Hiç değilse, sendika yöneticileri için, aynı zamanda milletvekili olma ya
sağının kaldırılması bizim için çok sevindiricidir. 

Dünyada, Batı demokrasilerinde, eğer, sendika yöneticilerinin, denetçilerinin, avukatlarının 
aynı zamanda milletvekili olmaları yasaklansaydı, bugün Almanya, Danimarka, İsveç, Norveç, İz
landa, Hollanda, Finlandiya parlamentoları büyük ölçüde boşalırdı ve dediğim gibi, örgütlü toplum 
kesimleri, işçiler haklarını meclis çatısı altında değil dışarıda aramak zorunda kalırlardı. 1980 ön
cesinde böyle bir yasak yoktu ve Türk-İş'in Genel Başkanı da, DİSK'in Genel Başkanı da, bazı bü
yük sendikaların başkanları da bu Meclisin çatısı altındaydılar, Millet Meclisinde ve Senatoda 
üyeydiler ve bundan dolayı, rejim, bir sıkıntı çekmek şöyle dursun, Meclis çatısı altında toplumsal 
bir uzlaşmaya varılması çok kolaylaşmış oluyordu. 

Dediğim gibi, bize göre, Komisyonun getirdiği bu son metin yetersizdir. Bir olumlu adım ol
makla birlikte, ikinci oylamaya geçilmeden önce, o yetersizliğin de giderileceği umuduyla olumlu 
oy vereceğiz. \ 

Sayın milletvekillerinin de konuya bu açıdan yaklaşmalarını diliyor, saygılar sunuyorum. 
(DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Usul hakkında bir şey söyleyeceğim efendim. 
BAŞKAN-Usul hakkında... Yerinizden, buyurun efendim. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, öyle anlaşılıyor ki, Mecliste, bu üç kategori

nin de milletvekilliğine engel olmaktan çıkarılmasını isteyen bir eğilim var. Bu eğilimlerden ikisi 
Komisyonda kabul edildi. Şimdi, üçüncüsünü tek başına oya koyamayışımızın nedeni: -Sayın Ko
misyon Sözcüsü de onu izah etti- Ecevit ve arkadaşlarının verdikleri önergede kabul edilmiş olan 
kategorilerden birinin; yani, devletten yardım alan derneklerin de bulunmuş olması. Oysa, bu, za
ten Komisyonda kabul edilmiş. Acaba, usule teshiri olmamak ve yapmak istediğimizi usul yönün
den engellememek amacıyla, Sayın Ecevit ve arkadaşları kendi önergelerinde "Komisyonun kabul 
etmiş olduğu kısma ilişkin olan ibareyi çekiyoruz, önergemizde bunlar yoktur" demeleri mümkün 
müdür? 

BAŞKAN - Tabiî, efendim, o takdir, Sayın Ecevit ve arkadaşlarının, Sayın Nevzat Ercan ve 
arkadaşlarının; benim o konuda bir şey söylemem mümkün değil. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Özür dilerim Sayın Başkan, tam anlayamadım. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Soysal, sizin önergenizin iki kısımlı olduğunu; birinci kısımda, 

Komisyonun, zaten sizin isteklerinizi yerine getirdiğini... 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sendika yöneticileriyle ilgili olarak... 
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BAŞKAN - Evet... 

...ama, ikinci kısım için, şimdi teknik bir zorunluluk olduğunu, bu usul yönünden yeni bir oy
lamayla karşılaşmamak için, hiç olmazsa bu dönemde o yapılan düzenlemeyle iktifa etip etmeye
ceğinizi soruyorlar; ben öyle anlıyorum. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Derneklere ilişkin... Bir kısmını kendi önergelerine koyma
mışlar. 

BAŞKAN - İşte, Sayın Ecevit, konuşuyorlar Komisyon Başkanıyla efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) -Kabul ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Efendim, kabul ediyorsunuz. 

Sayın Soysal'ın ve Sayın Kırca'nın şimdi bana gönderdiği not da şöyle; onu da bilgilerinize 
arz edeyim de, rahat bir oylama yapalım. "Önerge sahipleri önergelerinden 'devletten yardım ka
bul eden veya vergi muafiyeti bulunan dernek ve vakıfların' kelimelerini çıkarmayı kabul ederler
se, mesele kalmaz" diyorlar. 

Sayın Ecevit, bunu mu kabul ediyorlar? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Kabul ediyorum; Komisyonun ikinci oylamadan önce ko
nuyu bir kez daha incelemesi dileğiyle... 

BAŞKAN - O zaman, önergenizi geri çekiyorsunuz demektir... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hayır efendim... 
BAŞKAN - O zaman, yeni önerge yazıp, göndermeleri lazım Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bir dakika efendim... 

Sayın Başkan, takdir buyurursunuz ki, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre geri alınmış bu me
tin üzerinde Komisyonun tekrar çalışması birinci görüşme sırasında mümkün değildir... 

BAŞKAN - Doğrudur. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Yalnız, biraz evvel 

buyurduğunuz gibi, Sayın Ecevit ve Sayın Ercan ve arkadaşları, her iki takdirde, Sayın Soysal'ın 
buyurduğu gibi "devletten yardım kabul eden veya vergi muafiyeti bulunan dernek ve vakıfların" 
kelimelerinin çıkarılmasını biraz evvel kabul ettiklerine göre, Komisyonun burada yapabileceği; 
daha evvel bir oylama yapmış bulunduğundan, o oylamayla bağlı bulunduğu cihetle, bu hususu Ge
nel Kurulun takdirine bırakmak olur... 

BAŞKAN - Zaten biz de öyle yapıyoruz; ama, o zaman, Sayın Ecevit'in önergesini nasıl oy
layacağım? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Ecevit, önerge
sini değiştirmiş oluyor... 

BAŞKAN - Değişiklik benim önümde yok efendim. Size, iki üç dakika müsaade edelim, o de
ğişikliği yapacaksanız ve Sayın Ercan ve arkadaşlarının önergesinde de o değişikliği yapacaksanız, 
ona göre hareket edelim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ara verelim efendim. 
BAŞKAN - 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 16.54 

- O 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

— : — - © — — — •' 

BAŞKAN-Değerli milletvekilleri, 131 inci Birleşimin İkinci 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 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 - Biraz önceki oturumda müzakeresini yaptığımız 2 önerge üzerinde, önerge sahip
leri, Komisyonla mutabık kalarak bir değişiklik yapmak için süre istemişlerdi. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Şimdi, Sayın Ecevit ve arkadaşları, önergelerinde "devletten yardım kabul eden veya vergi 
muafiyeti bulunan dernek ve vakıfların" ibaresinin çıkarılmasını kabul etmişler. 

Sayın Nevzat Ercan ve arkadaşları da, buna katıldıklarını ifade ediyorlar mı efendim? 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Evet. •••'-••. 
BAŞKAN - Evet efendim. 
Şimdi, bu durumda, Sayın Komisyon, takdiri Yüce Meclise bırakmışlardı. 
Mutabık mıyız efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Mutabıkız efendim. 
MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep)'.- Sayın Başkan, son şekli bir daha okuyabilir misiniz. 
BAŞKAN - "Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluş

larda, devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları te
şebbüs ve ortaklıklarda, özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına 
çalışan derneklerin ve bu fıkrada yazılı tüzelkişiliklerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yö
netim ve denetim görevlerinde bulunamazlar, bunların vekili olamazlar, bunların herhangi bir ta
ahhüt işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler, bunların temsilciliğini veya" 
bunlarla ilgili olarak hakemlik yapamazlar." 

- 1 4 4 -



T.B.M.M. B:131 28 .6 .1995 0 : 2 
Şimdi, bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan anayasa değişikliği teklifinin 11 inci maddesiyle değiştirilmesi teklif olu
nan Anayasanın 82 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Lütfü Esengün 
(Erzurum) 

ve arkadaşları 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, milletvekilliği dışında, hiçbir ticarî, meslekî faaliyette 

bulunamazlar, dernek, vakıf, sendika ve meslekî kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında gö
rev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul ede
mezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmıyor. . 
Konuşma talebi var mı efendim?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz 11 inci madde üzerinde verilmiş bulunan önergelerin iş

lemlerini tamamladık. Bu önergelerin oylanması sırasında, bir önerge işaret oylarınızla kabul edil
di. Kabul edilen bu önergeyi, Anayasa maddelerinin değiştirilmesine ilişkin İçtüzük maddesine gö
re, gizli oylamaya tabi tutacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ufak imla hataları 
var, izin verir misiniz... 

BAŞKAN - Söyleyin efendim, tabiî... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim "özel imkân
ları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin," kelimesinden sonraki virgül kaldırıla
caktır. Ayrıca, çıkan bu kısımdan sonra "ve bu fıkrada yazılı tüzelkişilerin" diye devam ediyor; on
dan önceki noktalı virgül de kaldırılacaktır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Zaten, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün yöneticileri bu düzeltmeleri yapmışlar. 
Önce, önergenin bu düzeltmelerle beraber gizli oylamasını yapacağız. Sonra, 11 inci madde

nin oylamasına geçeceğiz. 
Değerli milletvekilleri, bu gizli oylamanın hazırlığı yapılırken, ben, biraz önce tamamladığı

mız 9 uncu maddeyle ilgili oylamanın sonucunu arz edeceğim. 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 9 uncu maddesinin gizli oylama sonu
cu: 

İştirak eden sayın milletvekili sayısı : 363 
Kabul : 265 
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Ret: 96 

Çekinser: 2 

Bu şekliyle, bu madde, Anayasanın aradığı çoğunluğu bulamamıştır. 

11 inci maddedeki biraz önce oylarınızla kabul edilen önergenin gizli oylamasına başlıyoruz. 
Sayın Bakanlar Kurulu üyelerinden bir sayın bakan için vekaletle oy kullanmak isteyen bakan

ların genel vekaletnameleri bu oylamalarda geçersizdir; sadece, Anayasa oylaması için birbirlerine 
özel vekalet yazıp veren bakanlar birbirleri adına oy kullanabilirler. . 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın Üye var mı efendim? Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 
Oy sandıkları kürsüye getirilsin. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin 11 inci maddesi ile ilgili öner

genin gizli oylamasının sonucunu arz ediyorum: 
İştirak eden sayın milletvekili sayısı: 356 
Kabul: 213 
Ret: 140 
Çekinser: 3 
Böylece, bu önerge, Anayasanın aradığı çoğunluğu bulamamıştır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, Komisyonun düzenlemiş olduğu 11 inci maddenin gizli oylama

sını yapacağız. 
Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Tasnif devam ederken, görüşmelere de devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
14 üncü madde üzerindeki işleme başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce Yüce Genel Kurula arz ettiğimiz şekliyle, Komisyon, görüş
mek üzere geri aldığı 14 üncü maddeyi metinden çıkardığını ifade etmişti. Komisyon raporunun il
gili bölümünü tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, Anayasanın 86 ncı maddesini yeniden düzenleyen 14 üncü maddeyi metin
den çıkartarak, yürürlükteki 86 ncı maddenin aynen muhafaza edilmesini kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, 14 üncü maddenin metinden çıkartılması nedeniyle, 86 ncı maddede yapılan 
düzenlemeye ilişkin olarak teklif metnine eklediği 23 üncü madde ile 14 ve 23 üncü maddelerin 
birlikte halkoylamasına sunulmasını hükme bağlayan 24 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasını da 
metinden çıkartmıştır. 
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14 ve 23 üncü maddelerin metinden çıkarılması ile, takip eden madde numaralarının da buna 

göre teselsül ettirilmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. 

Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının bir önergesi var: "14 üncü maddeyle değiştirilen 86 
ncı maddenin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz" diyor. 

Komisyonun yaptığı düzenlemeyle, Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının isteği yerine gel
miş oluyor. O nedenle, bu önergeyi işleme almıyorum. 

Sayın Işın Çelebi ve arkadaşlarının bir önergesi var: "Eski metnin aynen muhafazası" diyor; 
yani, bu, bir noktada, maddenin çıkarılması demektir; bunu da işleme almıyorum. 

Diğer önergeleri, önce, geliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 14 üncü maddesiyle değiştirilen Anayasanın 86 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bülent Ecevit 

Zonguldak 

Nami Çağan 

İstanbul 

Ender Karagül 

Uşak 

Atilla Mutman 

İzmir 

İstemihan Talay 

İçel 

Veli Aksoy 

İzmir 

Uluç Gürkan 

Ankara 

Erdal Kesebir 

Edirne 

Hüsamettin Özkan 

İstanbul 

Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 

Madde 14.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

7. Ödenek, yolluk ve sosyal haklar 

Madde 86.- Milletvekillerinin ödenek ve yollukları ile emeklilikleri, milletvekili olmayan ba
kanların emeklilikleri, eski milletvekillerinin ve eski bakanların emeklilikleri, milletvekilleriyle 
milletvekili olmayan bakanların görevleri sona erdikten sonraki sosyal hakları kanunla düzenlenir. 
Milletvekili ödeneğinin aylık tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarı; yolluğu 
da, ödenek miktarının yarısını aşamaz. 

Gerekçe: Teklif metni, milletvekillerine ve eski milletvekilleriyle eski bakanlara, o arada mil
letvekili olmayan bakanlara ödenek ve yolluk dışında, bir de tazminat ödenmesini içeriyor. Üste
lik, tazminata hiçbir sınırlama da getirmiyor. Böyle bir hüküm Anayasaya girecek olursa, milletve
killerine yapılacak ödemeler kamuoyunda sürekli tepkilere neden olabilecektir. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarına ait iki önerge var, 
şimdi onları okuyorum: 

"Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarih ve 2709 Nolu Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 14 üncü 
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maddesiyle değiştirilen 86 ncı maddesinin başlığındaki 'Sosyal haklar' ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz." , 

Bir diğer önerge de, başlığı yine aynı şekliyle yazılmış: 86 ncı maddesinin birinci fıkrasından 
"ile" kelimesinden sonra gelen "emeklilikleri, milletvekili olmayan bakanların emeklilikleri, eski 
milletvekillerinin ve eski bakanların emeklilikleri; milletvekilleriyle milletvekili olmayan bakanla
rın görevleri sona erdikten sonraki tazminatları ye yukarıda sözü geçenlerin" kısmının fıkra met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş (Van) ve arkadaşları 

Sayin milletvekilleri, bu üç önergeyi de Yüce Genel Kurulun bilgisine arz ettim. Burada en ay
kırı durum, Komisyonun kabul ettiği durumdur; yani, maddenin tamamının metinden çıkarılması
dır. O nedenle, işleme, önce, en aykırı olan buradan başlayacağım; ama, bu önergeleri de bilgileri
nize sunmak, arz etmek zorundaydım, o nedenle önce oradan başladım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 175 inci maddesinin birinci fıkrasını tekrar okuyorum: 

"Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ta
rafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki 
defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun giz
li oyuyla mümkündür." • 

Şimdi, burada bir çıkarma var; çıkarma olduğuna göre, Başkanlık, bunun açık (işaretle) oyla
mayla yapılması taraflısıdır. O nedenle, önce bunu oylarınıza arz edeceğim. Aksi bir netice olsay
dı... Bakınız "değiştirme teklifinin kabulü" diyor, orada 270'i arıyor, çıkarılmada aramıyor. 

Onun için, Komisyonun bu teklifini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir ve madde metinden çıkarılmıştır. 

Maddeyle birlikte... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, burada yanlış bir muamele yapılıyor. 
BAŞKAN - Hayır efendim, yanlış muamele yapmadım. 
23 üncü madde, bir uygulama maddesi olduğu için metinden düşmüştür. 14 üncü ve 23 üncü 

maddelerin birlikte halkoylamasına sunulmasını hükme bağlayan 24 üncü maddenin dokuzuncu 
fıkrası da metinden çıkarılmıştır. Buna göre, numaralar teselsül ettirilecektir. ' 

Daha önce kabul edilen 15 inci madde de, bu şekliyle 14 üncü madde olmuştur. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, 16 ncı maddenin, 15 inci madde olarak görüşmelerine başlıyoruz. 
Maddeyi okutuyorum: , 
MADDE 15. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci 

maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Mahallî idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, mil

letvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî 
idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel 
veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçim
leri getirebilir. 

BAŞKAN - Gruplar adına; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Müftüoğlu, Anavatan Parti
si Grubu adına Sayın Safdcr Gaydalı, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan konuşma ta
lebinde bulunmuşlardır. 

Şahısları adına; Muharrem Şemsek, Seyfi Şahin, Gaffar Yakın, Abdüllatif Şener, Cevat Ay
han, Yaşar Topçu, Selçuk Maruflu, Yaşar Erbaz söz talebinde bulunmuşlardır. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Miiftiioğlu; buyurun. 
Süreniz 10 dakika efendim. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Teşekkür ediyorum Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

170 arkadaşımızın imzasıyla verdiğimiz anayasa değişikliği teklifi, 127 nci maddenin üçüncü 
fıkrasının değiştirilmesini öngörüyordu. Bu teklifimiz, Anayasa Komisyonunda çalışmalar yapılır
ken, Sayın Vehbi Dinçerler Beyin önerisiyle Komisyon gündemine alındı. Tabiî, öncelikle Sayın 
Dinçerler'e, Anayasa Komisyonunun değerli Başkan ve üyelerine, teklifimize gösterdikleri bu ilgi 
nedeniyle teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Teklifimizin özü; 127 nci maddenin üçüncü fıkrasını değiştirirerek, mahallî seçimler ile mil
letvekili genel seçimlerinin bir arada veya çok kısa aralıklarla yapılmasını öngörmekteydi. Bunun 
nedeni de, bildiğiniz gibi, ülkemizde, her yıl -özellikle 1983 yılından bugüne kadar baktığımızda-
ya milletvekili genel seçimi yapmışız ya yerel seçim yapmışız ya ara seçim yapmışız veya referan
dum yapmışız; sadece, 1985 yılında, ülkemizde, şu veya bu şekilde seçim yapılmamış. Tabiî, he
piniz de takdir edersiniz ki, bu kadar sık seçim yapılması, ülkede siyasî istikran bozmakta, giderek 
ekonomik istikrarı tehlikeye düşürmekte ve sonuçta, hepimiz, birlikte, bu ekonomik, sosyal sıkın
tılara düşmekteyiz. Teklifimizle, bundan sonra, önümüzdeki yıllarda yapılacak olan milletvekili 
genel seçimleri ile mahallî seçimlerin bir arada yapılması öngörülmekteydi. 

Bu teklifimiz, Alt Komisyonda değişikliğe uğradı. Burada getirilen hükme göre, eğer, millet
vekili genel seçimlerinin yapıldığı tarihten bir yıl önce veya bir yıl sonra mahallî genel seçimler 
varsa, bu seçimlerin birlikte yapılması öngörülüyor; bu şekilde bir formül bulundu. Tabiî, bizim de 
gayemiz, esasen, bu seçimlerin birlikte yapılması ve ülkemizi devamlı seçim ortamından kurtarmak 
olduğu için, bu teklife de sıcak baktık. 

Tabiî, biz, seçilmiş arkadaşlarımızın bu haklarını elinden almak gibi bir gayenin içinde hiçbir 
zaman olmadık. Bütün gayemiz, baştan da söylediğim gibi, ülkenin seçim atmosferinden kurtulma
sını sağlamaktı. Eğer bu teklif, Yüce Genel Kurulun kabulüne mazhar olur ve gerçekleşebilirse, bir 
yerde, ülkemizin bir önemli sorunu da bu şekilde halledilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, belirtmek isteğim bir diğer husus da şudur: Tabiî, belediyele
rin kurulmasına da bir çekidüzen verilmesi gerekir. Şu anda işlemleri devam etmekte olan beledi
yeler hakkında bir şey söylememiz imkânsız; ama, bundan sonra kurulacak belediyeler için bir ka
rara varmamız gerektiği kanaatindeyim. Belediyeler kurulsun; ancak, bunların, ülkemize, özellikle 
bütçemize getirdiği yükler ve tabiî, kurulduktan sonraki yapılacak seçimleri de nazara aldığımızda, 
bu mantıkla hareket ettiğimizde, bir veya iki yıl süreyle yeni belediye kurulmasına da bir ara veril
mesi gerektiği kanaatindeyim. Keza, bundan sonra, bu durdurulduğu takdirde, ancak, ölüm haliyle 
veya istifayla boşalma halinde ara seçim söz konusu olacaktır. İşte, 4 Haziran 1995'te hep beraber 
yaşadık, âdeta bir genel seçim havasına büründü ve çok küçük yerlerde seçim olmasına rağmen, ül
kede bir anda, bir ay süreyle, bütün her şey durdu, bürokrasi durdu ve herkes bu seçimlerin sonu
cunu bekledi. 

Bu durumları tekrar yaşamamak için, ülke olarak, devlet olarak, bu soruna da bir çare bulma
mız, sistemi biraz değiştirmemiz ve ülkeyi devamlı seçim atmosferinden uzak tutmamızda büyük 
yarar var. Bunu özellikle şunun için vurguluyorum; şu iktidar, bu iktidar olsun; hepimiz gayet iyi 
biliyoruz ki, bu, Türkiye'nin değişmez bir gerçeğidir; hangi iktidar olursa olsun, bu seçimlerde 
mecburen seçim ekonomisi güdüyor ve birçok ekonomik dengesizlikler de bu ekonomilerin sonu-
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cu olarak ortaya çıkıyor. Benim sizlere arz etmek istediğim konu bu. Sizler, hepiniz, bu konuyu 
benden çok daha iyi biliyorsunuz; o nedenle, eğer bu maddedeki değişiklik kabul olursa, gerçek
ten, hep birlikte, iyi yönde bir değişiklik yapmış olacağız kanaatindeyim. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 

Sayın Gaydalı'ya söz vermeden önce; biraz önce yapılan oylamanın neticesini arz ediyorum: 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin gizli oylamasına iştirak 
eden sayın milletvekili sayısı 368 olup, kabul 232, ret 133, çekinser 3... Bu şekliyle, bu madde, 
Anayasal düzeyde aranan çoğunluğu bulamamıştır. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Saf der Gaydalı; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Teşekkür ederim Sayın Baş

kan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Benden önce konuşan Doğru Yol Partisi Sözcüsü Sayın Müftüoğlu'na, tarihten bir örnek ver

mek istiyorum. 
Tarih 25.9.1988; mahallî idare seçimlerinin üç ay öne alınması için yapılan referandumda, o 

tarihteki muhalefet partileri -şu andaki iktidar partilerini oluşturuyorlar- büyük bir kampanya baş
latmışlardı; demişlerdi ki: "Mahallî idare seçimlerini, sakın ertelemeyin, oy vermeyin." Hatta, bu
nu, o zamanki Anavatan Partisi İktidarı için bir güvenoyuna dönüştürmüşlerdi. Aradan yedi yıl geç
tikten sonra, zaman, Anavatan Partisi İktidarının ve Anavatan Partisinin ne kadar haklı olduğunu 
ortaya koymuştur. Bir noktada, şu andaki İktidar, 1987 yılının muhalefet partileriyle birleşiyoruz; 
o zaman da dedik... 

Şöyle bir takvime bakalım, son oniki yıl içinde ne kadar seçim yapmışız: 1982 yılında Anaya
sa için bir referandum; 6.11.1983 tarihinde milletvekili genel seçimleri; 25.3.1984'te mahallî ida
meler genel seçimleri; 28.9.1986'da milletvekili ara seçimleri; 6.9.1987'de halkoylaması; 
29.11.1987'de milletvekili genel seçimleri; 25.9.1988'de halkoylaması; 26.3.1989'da mahallî idare
ler genel seçimleri; 3.6.1990'da mahallî idareler ara seçimleri; 19.8.1990'da mahallî idareler ara se
çimleri; 2.6.1991'de mahallî idareler ara seçimleri; 20.10.1991'de milletvekili genel seçimleri; 
27.3.1994'te mahallî idareler genel seçimleri; 1.11.1994'te mahallî idareler ara seçimleri ve 
4.6.1995'te mahallî idareler ara seçimleri. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin en büyük sorunu fiyat artışları, yani, enflasyon diyoruz; 
ama, bence, asıl, fiyat artışlarının da bir numaralı nedeni olan seçim enflasyonu, Türkiye'nin en bü
yük sorunudur. 

Ülkemiz, hemen hemen her yıl, genel veya ara seçim yaşamaktadır. Sürekli seçim atmosferin
deki bir ülkede, ne ekonomik ne siyasî istikrardan söz etmek mümkündür. Siyasî tarihimize bir göz 
atacak olursak, 1970'lerde ve günümüze kadar gelen zaman içinde ülkenin sürekli bir seçim ortamı 
içinde olduğunu görürüz ve sürekli seçim ortamında olan hükümetler de seçim ekonomisi uygula
mak durumunda kaldıkları için, ekonomide istenilen tutturulamamıştır. Ekonomik istikrarın ve bü
yümenin yaşandığı dönemler -ki, Birinci Anavatan İktidarında olduğu gibi- seçim baskısı olmadan 
yapılan icraat dönemleri olmuştur. 

Bugünkü durumu düşünecek olursak; geçen yıl bir mahallî genel seçim yaşadık; bu yıl bir ma
hallî ara seçim geçirdik; kasıma kadar bir ara seçim yapılması gerekiyor; sonra, belki, bir erken se-
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çim veya bir yıl sonra genel seçim... Artık, Türkiye'de, bunun değişmesi gerektiği, herkesçe kabul 
edilmektedir. Devletin yapısında ve mahallî idarelerde yapılacak reformlarla Türkiye'yi ileri git
mekten alıkoyan zincirler kırılmalıdır. Bu da, istikrarlı bir siyasî ortamdan geçer. Siyasî istikrar, 
ekonomiye de yansıyacak ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatmamızı sağlayacaktır. 

İşte, şu anda görüşmekte olduğumuz 16 ncı -yeni adıyla 15 inci- madde, bu konuya bir düzen
leme getirmektedir. Milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde ya
pılması gereken mahallî idareler genel veya ara seçimlerinin, milletvekili seçimleriyle birleştiril
mesi hükme bağlanıyor. Bu madde, hem siyasî hem ekonomik yararlar sağlayacak bir maddedir. 
Seçimlerin maliyetinin ne kadar yüksek olduğu açıktır; hem Yüksek Seçim Kurulunun yaptığı har
camalar hem de partilerin propaganda harcamalarının parasal boyutları çok yükseklere ulaşmıştır. 
Her iki seçimin bir arada yapılması, en azından, bu maliyeti yarıya indirecektir. Seçimlerin birleş
tirilmesi, siyasî açıdan da bir istikrar unsuru olacaktır. Bir yıl arayla yapılacak milletvekili ve ma
hallî idareler seçimi sonuçları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da polemik konusu olma
ya devam edecektir. Getirilen bu hükümle, hem hükümetlere hem de mahallî idare yönetimlerine, 
seçildikleri süre içerisinde, icraat yapabilme imkânı doğacaktır. Özellikle, siyasî ve ekonomik sis
temimizin tam olarak yerine oturmadığı dikkate alınacak olursa, sık sık seçim atmosferine girme
yi önleyen bu madde, ülkeye yararlı olacaktır. 

Tabiî, bu arada, yerel yönetimlerde reform yapılması da kaçınılmazdır. Artık, değişen dünya 
şartlarında, merkezden yönetim, hem zor hem de demokrasi açısından sağlıksız kalmaktadır. Ana
vatan Partisi İktidarları döneminde belediyelere sağlanan imkânlarla neler yapıldığı ortadadır. Ar
tık, bu imkânları daha da geliştirip, yerel yönetimlere daha fazla yetkilerin verildiği bir reform yap
mak kaçınılmaz olacaktır. Yerel yönetimlerin güçlenmesi, ülke yönetiminin de güçlenmesi demek
tir. Ayrıca, halkın katılımının artması, hem halkın yönetime sahip çıkması hem de demokrasinin 
yerine oturması sonucunu doğuracaktır. Demokrasi şuurunun yerleşmesinin en önemli unsuru olan 
yerel yönetimlere, üniter devlet yapısı korunarak, özerklik verilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. 
Anavatan Partisi, İkinci Şehircilik Hamlesi adlı beyannamesiyle, bu konuya verdiği önemi ve ikti
dara geldiğinde bu konuda uygulayacağı politikaları ve reformları açıklayarak, siyasî sorumluluk 
örneği sergilemiştir. 

Anayasa değişikliklerini görüştüğümüz şu günler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Herkesin şikâyetçi olduğu bir Anayasanın bir kısmını daha demokratik ha
le getirmek için uğraşıyoruz. Bu, bizim için tarihî bir görevdir. Bu Meclis, bunun bilincinde olarak, 
bu anayasa değişikliğini gerçekleştirmeli ve onun onurunu taşımalıdır. 

Bazı siyasal çıkarlar uğruna, ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olan bu fırsat ka
çırılmamalıdır. 

Artık, kısır politik düşünceler yerine geleceğe dönük, dünyaya açılan, bölgesinde lider ülke ol
manın gereği büyük düşünmeli ve ona göre hareket etmeliyiz; çocuklarımıza, sivil anayasa deği
şikliği yapmış bir Parlamentoyu miras bırakabilmeliyiz; halkımızın büyük çoğunluğunun beklenti
sine cevap vererek, bu değişiklikleri referanduma gerek kalmadan yapabilmeliyiz. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine az kaldı; fakat, iki sayın grup 

sözcüsü daha söz istediler. 
Müsaadenizle, iki sayın grup sözcüsünün konuşmalarının bitimine kadar sürenin uzatılması

nı... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısını arayın. 
BAŞKAN - ... oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, sizin grup sözcünüzü konuşturacağım, niye karar yetersayısının aranmasını istiyor
sunuz? ' 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, İktidardan kimse yok. 

. BAŞKAN - Millet bizi dinliyor, merak etmeyin. • . ' • • ' < ' 
Buyurun Sayın Cevat Ayhan, söz sırası sizin. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 861 
sıra sayılı Anayasada Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin mahallî idareler seçimleriyle 
ilgili 16 ncı maddesi -yeni düzenlemeyle 15 inci madde- üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, maddede getirilen mahallî idare seçimlerinin, milletvekili genel seçim
leri veya ara seçimlerinin yapılacağı tarihten bir yıl önce veya bir yıl sonraki süre içine rastlayan
larının, milletvekili seçimleriyle birleştirilmesine dair bir tekliftir. 

Burada, benden önce konuşan muhterem arkadaşımız Sayın Gaydalı ifade ettiler. Daha önce, 
bugünkü iktidarı teşkil eden partiler, bir mahallî genel seçimin öne alınması istikametindeki, genel 
seçimlerden sonra mahallî seçimlerin yapılmasına dair bir hususu, yanlış hatırlamıyorsam, 1987'de, 

, Anayasa Mahkemesine götürüp iptal ettirmişlerdi. Şimdi, bu değişiklik teklifiyle karşı karşıyayız. 
Tabiî, o gün öyle, bugün böyle söylenmiş olması mesele değil. Şartlar gerektirirse, insan, fikrini de
ğiştirir ve yeni tekliflerle ortaya çıkar. Bunu, suçlamak için söylemiyorum; ancak, söylemek iste
diğim şu: Genel seçimler -milletvekilliği genel seçimleri- Anayasaya göre, normal süresinin dışın
da ya savaş sebebiyle ya da genel şartlar sebebiyle, olağanüstü hal sebebiyle -bir yıl, bir yıl- tehir 
edilebilir veya memleketin iktisadî ve siyasî şartları bir irade yenileme ihtiyacını ortaya çıkarıyor
sa, milletin kendini yönetecek kadroları tekrar bir güvenoyundan geçirmesi ihtiyacını hissettiriyor-
sa bir genel seçime gidilir. 

Ara seçimin şartlan zaten Anayasada açıklanmıştır. Boşalan milletvekilliği sayısı 23'e çıktığı, 
yani, yüzde 5 olduğu zaman, genel seçimden 30 ay geçtikten sonra doğrudan doğruya ara seçim ya
pılır Ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz; ancak, demek istediğim şu: Genel seçimler 
-milletvekili seçimleri- memleketin siyasî, iktisadî ve sosyal şartlarının zarurî kıldığı durumda ve
ya iktidarın kendi lehine gördüğü şartlarda gidilebilecek olan bir öne alma kararıdır; ancak, mahal
lî idarelerin, memleketin iktisadî, siyasî veya sosyal -içtimaî- şartlarıyla alakası yoktur. 2 binin üze
rindeki belediye -küçük bir kasabadan en büyük şehrimize kadar- kendilerini 5 yıl yönetecek olan 
belediye başkanlarını seçmektedirler. Eğer, Türkiye şartlarında bu süreyi uzun buluyorsak, bunu, 
4'e indirirsiniz veya daha uzatacaksanız, 6'ya çıkarırsınız. Söylemek istediğim şudur: Bir belediye 
başkanı ekibiyle beraber seçime girerken, o kasabaya, o şehre, o beldeye belli hizmetleri yapma 
projesiyle gelmektedir; halk da, o projeleri tasdik etmekte ve onu seçmektedir. Şimdi, siz, ara se
çime veya genel seçime, bir yıl önce bir yıl sonra diye, bunları değiştirmeye kalktığınız zaman, hal
kın bu tercihlerine karşı haksızlık yapmış olursunuz. Bunu yapmanın hiçbir gerekçesi de yoktur. 
Ayrıca, yine, bu Hükümet zamanında bir kanun çıkarıldı mahallî seçimlerle ilgili. Yeni kurulan be
lediyeler veya boşalan yerler için "her yıl haziran ayında ve kasım ayında seçim yapılır" denildi; 
yani, bu Hükümet, kendi geçirmiş olduğu bir kanunu da burada inkâr etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, burada, bir Anayasanın değişikliğini müzakere ediyoruz. Bu anayasa deği
şikliğiyle ilgili 21 madde içinde, dernekler, sendikalar, grev-lokavt, seçmen yaşı, siyasî partiler, 
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milletvekili sayısı, milletvekillerinin özlük hakları, belediye seçimleri, memurlar, meslek kuruluş
larıyla ilgili birçok madde var ve bu maddelerden birçoğu da, Genel Kurulun güvenini, desteğini 
almadı; 270'in altında oy alarak, birinci turda, güven almamış bulunmaktadir; ikinci turda ne ola
cak, bilemiyoruz tabiî. 

Şimdi, söylemek istediğim husus şu: Tabiî, biz, eğer belediyelerle ilgili bir düzenleme getire-
ceksek, öncelikle, belediyelerin düzenli çalışmasını, verimli çalışmasını sağlayacak bir düzenleme 
getirmemiz lazım. Hangi partiden olursa olsun -bir parti için söylemiyorum- hepimizin muhatabı 
olduğumuz belediyeler var seçim çevrelerinde. Bunlardan bazıları çok iyi çalışıyorlar, bazıları çok 
kötü çalışıyorlar; bazıları çok iyi miras devrediyor, bazıları çok kötü miras devrediyor; bazıları ka
sasında nakit parayla devrediyor, bazıları ise müteakip belediyenin başkanının 5 yılda ödeyemeye
ceği borçlar devrediyor. Maalesef, belediyelerle ilgili mevzuatta eksikliklikler var; yani, belediye
leri düzenli çalıştıracak, verimli çalıştıracak, ahlak ve adalet prensiplerine uygun olarak çalıştıra
cak kanunî düzenlemeler yapmamız lazım. 

İkinci temel husus da şudur: Belediyelerde, kamu kaynaklarından, vergi gelirlerinden ayırdı
ğımız paylar keyfî kullanılıyor. Her ne kadar 2380 sayılı kanun bunu bir düzene sokmuş ise de, ma
alesef, hükümetler, buna zaman zaman keyfî müdahalelerde bulunuyorlar. Nitekim, 1995 bütçesin
de -Hükümetin isteğiyle, ısrarıyla, baskısıyla- belediyelerle alakalı getirilen bazı maddelerle ilgili 
olarak -biliyorsunuz- Anayasa Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yani, bu da, 
belediyelerle ilgili tasarruflarda hükümetlerin partizanlık yaptığını ortaya koymaktadır. 

Yine burada, değerli Maliye Bakanı arkadaşımıza, muhtelif partilerden arkadaşlarımız tarafın
dan defaatle söylendi "belediyelere verdiğiniz paraları açıklayın" diye. Paket halinde, toplam ola
rak açıklıyor; ama, hangi belediyeye ne verdiğini açıklayamıyor. Evet, bu bir suçtur; yani, kamu 
kaynaklarının belediyelere keyfî değil, adaletle dağıtılması ve belediyelerin dürüst, adaletli, verim
li çalışma düzenine sokulması gerekir. Bu, mühim bir ihtiyaçtır. 

Yine belediyelerle ilgili bir değişiklik gelecekse, belediyeleri, kendi bölgelerinde eğitimden, 
sağlıktan sorumlu hale getirecek; mahallî yönetimleri, halka hizmeti yerinde kontrolü daha iyi sağ
layacak bir düzenlemenin getirilmesi gerekirdi; maalesef yapılmadı. 

Muhterem arkadaşlar, bu Anayasanın mahiyeti bu. Aslında, ilk anayasa -birçok kaynakların 
ifade ettiği gibi- Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman, o beldede, in
sanlar arasında barış ve güvenliği sağlamak için yapmış olduğu Medine Sözleşmesidir. 

Bizde ise, 1876 Birinci Meşrutiyet -İkinci Meşrutiyet aynı anayasanın devamıdır- 1924 Ana
yasası, 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası var. Üzülerek ifade edeyim ki, bu anayasalar, hep dik
ta şartlarında ve baskı altında çıkarılmış olan anayasalardır. 1961 Anayasası, memleketin büyük bir 
çoğunluğunun, Demokrat Partinin kapatıldığı ve mensuplarının en ağır zulme, işkenceye maruz bı
rakıldığı şartlarda yapılmış ve baskı altında halkoyİamasına gitmiştir. 1982 Anayasasının tek sesli 
ve çizmeler altında bir referandumla kabul edildiğini de, burada hepimiz, açıklıkla ifade ediyoruz 
ve rahmetli Ali Fuad Başgil, 1961 Anayasasının tartışmalarında "yeni anayasa yapmayınız; geliniz, 
24 Anayasasında eksikleri düzeltelim" dediği zaman, derhal hapse atılmış ve uzun süre hapis ha
yatı geçirmiş bir Anayasa Hukuku profesörümüzdür, değerli bir âlimdir. 

ı 

Muhterem arkadaşlar, anayasalara, kanunlara ve uygulamalara baktığımız zaman, maalesef, 
anayasalara dayanılarak çıkarılan kanunların ve onların uygulamalarının anayasanın ruhuna aykırı 
olduğunu görüyoruz. Size bir misal arz edeceğim: Bakınız, burada, Anayasanın 51 inci maddesinin 
değişikliğiyle ilgili -sendikalarla ilgili- bir madde Genel Kurul tarafından -daha genişletici hüküm
ler de vardı- tasvip edilmedi; ikinci oylamada ne olacak, bilmiyoruz. 
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Ancak, ben, geçen hafta seçim çevremde bir olay yaşadım. Bir büyük holdingin bir fabrikasın

da, sendika kurma teşebbüsü sırasında, yeni bir fabrika olduğu için 12 işçi işten atıldı ve 35-40 iş
çi de baskı altında götürüldü, noterde istifa ettirildi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. Müsaade buyurursanız, bu mevzuu 
açıklayayım. 

Bu olayda işçiler talep etti, kendilerini dinledim ve tabiî, işçiler baskı altında. Gepegenç insan
lar işlerinden atılmış ve birçok insan da, baskı altında o fabrikanın arabalarıyla notere götürülüyor 
ve istifaya zorlanıyor. Mevzuu merak ettim, sendikalarla ilgili kanunu açtım, baktım; madde 38'de, 
işverenin de, işçinin de, sendikanın da baskısına sınır getiren müeyyideler var -bunu okumuyorum 
vaktim yok- ve işçiye, bu baskı yapıldığı takdirde; bu olayda, bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
var. Paraya çevrildiği zaman ne ifade eder... İşverenler, işçinin sendika seçme hakkına keyfî olarak 
müdahale ediyor ve merak ettim; bu olay, mahallî basına manşette yansımış olmasına rağmen, sav
cı, niye resen bu olayın üzerine gitmiyor. Açtım, baktım, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, 
savcının olayın üzerine gitme yetkisi var; ama, gitse ne olacak; bir aydan altı aya kadar ceza koy
muşuz. Tabiî, yine, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre paraya tahvil edileceği için hiçbir 
manası yok. 

Söylemek istediğim husus^şu: Anayasaya koyduğumuz maddelerin uygulamasıyla ilgili ka
nunları, hakkı, hukuku, adaleti koruyacak bir şekilde çıkarmamız lazım, düzeltmemiz lazım. Garip 
insanları, zalimlerin ve güçlülerin karşısında koruyucu müeyyideleri getirmemiz lazım. Bakın, Hz. 
Ebubekir'in, halife olduğu zaman söylediği bir söz var, diyor ki: "Sizin içinizde en kuvvetliniz, hak
sız olduğu zaman en zayıftır, ondan hakkı alırım; sizin içinizde en zayıfınız da, haklı olduğu zaman 
en kuvvetlidir; onun da hakkını veririm." (RP sıralarından alkışlar) Yani, ölçü budur değerli arka
daşlar. 

Tabiî, söyleyeceğimiz başka şeyler de var; ama, zamanı aştım, Muhterem Başkanın müsama-
hasıyla konuşuyorum. Yani, yaptığımız Anayasanın maddelerinin, uygulama kanunlarının ve tatbi
katın takip edilmesi lazım. Savcıların güçlendirilmesi lazım; savcıların, olaylara, vatandaşın huku
kunu koruyacak istikamette müdahalesini sağlayacak mevzuatı geliştirmek lazım. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Soysal, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -Anayasa değişiyor işte, buyurun; tazyik yok; oy ver-

senize!.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - 24 üncü maddeyi getirelim; derhal... Onu bilahara anlataca

ğım. 
BAŞKAN - Efendim, kürsüyü hatibe bırakabilir miyiz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. • 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Soysal. 

CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
mümkün olduğu kadar kısa, hatta, bana ayrılmış olan zamandan da kısa ve doğrudan doğruya ko
nuyla ilgili olarak konuşacağım. Önümüzdeki değişiklik, başlangıçtaki mutabakat metninde bulun
mayan bir değişiklikti; onun için, üzerinde uzun boylu düşünme olanağımız da olmadı; ama, bu
nunla ilgili olarak söylememiz gereken bazı şeyler var, 
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Değerli arkadaşlarım, politikada bazen ilkeler küçümseniyor; ama, ilkelerin küçümsenmesi 

yüzünden yanlışlar yapılıyor; sonra da, o yanlışların düzeltilmesi için başka yanlışlar da yapılıyor. 
Sayın Müftüoğlu ve arkadaşlarının vermiş oldukları değişiklik teklifi, aslında, bu dönemin başlan
gıcında, Meclisimizin ortaklaşa yaptığı bir yanlışın yarattığı durumu düzeltmeye yönelik; o bakım
dan, iyi niyetlerinden asla şüphe etmemek gerekir. Neydi o yanlış; biz, yerel seçimleri, gerçekten 
yerel olması gereken seçimleri toparlayıp, yılda iki kere genel seçime dönüştürdük, öyle bir yasa 
çıkardık. O sırada da konuşmuştum, demiştim ki: "Yerel olan yereldir, yereli genelleştirmek yan
lıştır; yani, bir ülkenin 100 yerinde ara yerel seçim yapılacaksa, bunları, yapılması gereken zaman
da yapmak ve yerelliğin çerçevesinde yapmak gerekir." Bütünleştirdiğiniz zaman ne oluyor; bir, 
küçük genel seçim havasına bürünüyor. Herkes, bütün partiler, liderler dahil, bunu bir genel seçim 
kampanyası gibi görüyor, Meclis boşalıyor. Yanlış olan bu; yoksa, bir ilin bir küçük beldesinde, bir 
belediye başkanının ölümü dolayısıyla, bir ara yerel seçim yapılacak olsa, bunu, kimsenin ruhu bi
le duymaz; oranın çerçevesinde yapılır; yerel başkan adayı programıyla çıkar, bunun, Türkiye bo
yutuna falan ulaşmasına da imkân yoktur. Bu iş kapanır. Biz bunu, yılda iki kez yapılan bir ara se
çime dönüştürdük. 

Şimdi, bunun yarattığı sakıncayı önlemek üzere, bir Anayasa değişikliğiyle, bir düzeltme yap
maya çalışıyoruz. Tabiî bu düzeltme, ilke bozulduğu için, bazı sakıncaları da birlikte getiriyor. 
Anayasada "yerel seçimler beş yılda bir yapılır" deniliyor. Şimdi biz, bu değişiklikle, bu temel il
keyi de değiştirmiş oluyoruz; yani "genel seçime bir yıl kala" diye bir durum ortaya çıktığında, as
lında, yerel olarak yapılması gereken bir yerel ara seçimi yapmayacağız ve orada, beş yıllık süreyi 
aşmış olabileceğiz. Böyle bir sakınca da ortaya çıkıyor. Tabiî, Anayasanın bir hükmü, öbürünün 
getirdiği ilkeyi değiştirebilir. Anayasa Mahkemesi, bu çeşit değiştirmeleri artık iptal edemiyor bi
liyorsunuz; ama, bir ilke zedelenmiş oluyor. Böyle bir sakınca da ortaya çıkıyor. O bakımdan, aca
ba, Komisyon, bu iki görüşme arasındaki sürede bunu tekrar görüşebilir mi, tekrar düşünebilir mi 
diye bir öneride bulunacağım; çünkü, bu noktada, zannediyorum, Anayasa Hukukunun bazı temel 
ilkelerini hafifçe zedelemeye doğru yöneliyoruz. 

Bu vesileyle, üzerinde durulması gereken, eğer bu değişiklik kalacaksa, 1982'de yapılmış olan 
bir biçim yanlışı, yine devam etmiş oluyor. 

Şimdi, önünüzdeki değişiklikte, fıkrada, son cümle "kanun, büyük yerleşim merkezleri için, 
özel yeni yönetim biçimleri getirebilir" cümlesi, aslında, burada değil, bir önceki fıkranın sonunda 
yer alması gereken cümledir; ama, 1982'de, bu madde yazılırken, mahallî idarelerin kuruluş ve gö
revlerine ilişkin ikinci fıkra yazılmış ve onun sonuna bu eklenecekken; yani, "İstanbul vesaire gibi 
büyük yerleşim birimleri için hem kuruluş hem görev hem yetki bakımından, özel yönetim biçim
leri düşünülebilir" demek istenirken, oraya konmamış, seçimlerle ilgili olan üçüncü fıkranın sonu
na konmuş; şimdi, burada da tekrar ediliyor. O bakımdan da bir yanlış tekrar ediliyor sanıyorum. 
Bunu da, Komisyonun dikkatine getirmeyi yararlı gördüm. 

Saygılar sunarım. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerindeki görüşmelere devam etmek üzere, saat 20.30'da kadar birleşime ara veriyo

rum. 
Kapanma Saati: 19.13 

_ .© , _ 
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ÜÇÜNCÜOTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Işılay SAYGIN (İzmir) 

; _ _ e - — _ _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 131 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

12. — Doğru Yol Partisi.Grüp 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 Kamın 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 - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. . ' • • . " 

Sayın milletvekilleri, bir önceki oturumda, 15 inci madde üzerinde gruplar adına yapılan gö
rüşmeler tamamlanmıştı. 

Şimdi, şahısları adına söz talebinde bulunan sayın milletvekillerini arayıp söz vereceğim. 

Sayın Muharrem Şemsek?.. Yok. 

Sayın Seyfi Şahin?.. Yok. . 

Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Yok. 

Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Buradayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 
Söz süreniz 5 dakika efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 

861 sıra sayılı Anayasada değişiklik yapan kanun teklifinin eski 16, yeni numarasıyla 15 inci mad
desi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Daha önceki konuşmamda arz etmiştim ki, bu teklif, halkın beş yıl için kendi beldesine hiz
met etsin diye beğendiği, tasvip ettiği belediye başkanlarının hizmet süresine müdahaledir. Bu 
madde bu haliyle kanunlaştığı takdirde bir yıl önce, bir yıl sonra; yani eksi-artı bir yıl toleransla 
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alırsak -mühendis tarifiyle- bir belediye başkanı dört yıl da hizmet edebilir, altı yıl da hizmet ede
bilir. Halk beş yıl için seçmiş, siz "dört yılda hizmetin bitti" diyorsunuz, halk beş yıl için seçmiş 
"haydi sen bir yıl daha yap altı yıl hizmet et" diyeceksiniz, ki bu hukuka da aykırıdır; şu bakımdan 
aykırıdır: 

Milletvekilleri kendi seçimlerini yenileyebilirler, onları millet seçti, seçilen onlardır, kendi 
kendilerini yenileme kararı veriyorlar; ama, belediye başkanlarını halk seçiyor, halkın seçtiği bele
diye başkanlarının yenilenmesine fevkalade bir zaruret yoksa, böyle bir madde koyarak değişiklik 
getirme hakkı bizim de yoktur. Nitekim, 1987'de Anayasa Mahkemesinin iptal kararında da.bu me
sele gerekçeleriyle uzun uzun anlatılmıştır. Evet "Anayasaya bir madde koyarız, bunu da değişti
rebiliriz" diyebiliriz; ama, yetkili olmak, yapma gücü olmak, her vakit haklılığı ifade etmez; yani, 
amme vicdanında da, yapılan icraatın makes bulması gerekir. 

Yine, konuşmalarımda dedim ki, asıl üzerinde durulması gereken husus, belediyelerin gelirle
ri ve giderleriyle bir düzen içinde çalıştırılmasıdır. Bakınız, benim seçim çevremde, A partisinden 
belediyeyi devreden bir arkadaşımız, milyarlarca para da bıraktı, borç bırakmadı; ama, B partisin
den bir arkadaşımız da, beş yılda ödenemeyecek borçlar bıraktı. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)-ANAP bıraktı desene... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, teşekkür ederim; daha evvel söylediğim için açıklıyo
rum: Anavatan Partisinin Arifi ye Belediye Başkanı arkadaşımız, 2 milyar lira para bıraktı -ama, 
ben, partileri hedef alarak konuşmuyorum, parti tefrik etmeden söylüyorum- Adapazarı Merkez 
Belediye Başkanı da sevdiğimiz bir arkadaşımızdır; ama, aşırı borçlanarak 1 trilyon lira borç bırak
tı; şimdi, mevzumuz o değil. 

Ben, bir soru önergesi verdim; İller Bankasından sorumlu Bakanımıza dedim ki... 
ALİ DİNÇER (Ankara) - İş yapıyorsa, borç bırakabilir. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, iş yapmak başka da, belediyenin ödeme gücü var; yani, 

bir belediyeye kredi veren müessese -bir banka, nasıl bir şahsa batık kredi vermeyecekse- kredinin 
ödenebilme şartlarına bakar; kaynakları müsait mi, başka geliri var mı, bu projenin kendi kendini 
finanse eder bir ötofinansmanı var mı? Bu yaklaşımın olması lazım; şimdi, İller Bankasında bu 
yok. Evet, doğruda hepimiz anlaşırız; ona inanıyorum. İller Bankasındaki arkadaşlarımız bunu bi
lirler; ama, bir sayın bakan, İktidarın bir sayın mensubu "ver bakayım bu belediyeye kredi" dediği 
zaman, kısa vadeli avanslar veriyor, krediler veriyor. 

Burada, benim söylemek istediğim husus şu; bizim, bir kanun getirmemiz lazım -özellikle ik
tidara söylüyorum; biz getiririz bunu- bu kanunda, belediyelere kredi verilirken, finanse eden ku
rumların, belediyelerin cari giderlerini dikkate alıp "senin şu kadar cari giderin var; bu cari gideri
ni düştükten sonra kalan fark, senin gelirindir; sen, bu kadar otofinansman yapabilirsin, geri öde
yebilirsin" diye parayı böyle vermesi lazım. 

Şimdi, belediyelerin durumu ne; sigorta primlerini ödemiyorlar, vergilerini ödemiyorlar, muh
tasar vergilerini ödemiyorlar, hiçbir vergiyi ödemiyorlar, elektrik paralarını ödemiyorlar; belediye
ler, birer batak müessesesi oldu. Ben, kendi belediyelerime hep şunu söylüyorum: "Bak, çatır çatır 
sigortayı, vergiyi alırlar, haciz gelir; bunları ödeyin" Yani, böyle bir düzen getirmemiz lazım ka
nunla. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) T Teşekkür ediyorum; bağlıyorum Sayın Başkan. 
Yani, belediyelerin ihtiyacı -hepimiz için, hangi parti gelirse gelsin- düzenli çalışacak hale ge

tirilmesidir; aksi takdirde halk cezalandırılıyor. Sonra, bir belediye seçimine girerken, o belediye-
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nin geliri ne, gideri ne; bilançosu nedir, borcu nedir bilmiyoruz ki... Müeyyide getirmek lazım; ge
rekirse, bağımsız denetleme kuruluşları, üç ayda bir her belediyenin hesabını, o belde halkına ilan 
etsinler; bu belediyenin borcu şu, alacağı şu, geliri şu, gideri şu diye. Ondan sonra, partizan şekil
de kadroları şişirmez ve halka doğru hizmet yapma mecburiyetini hissederler; ama, o mecburiyeti, 
müeyyideyle getirmemiz lazım. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Yaşar Topçu?.. Yok. 
Sayın Selçuk Maruflu?.. Yok. 
Sayın Yaşar Erbaz, buyurun. 

YAŞAR ERBAZ (Yozgat) -Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. ' . . ' - . ' 

Anayasa değişikliği teklifinde 15 inci madde olarak yer alan ye değiştirilmesine Yüce Mecli
sin karar vereceği 127 nci madde üzerinde, şahsım adına söz aldım. 

Değerli milletvekilleri, benden önce konuşan sayın grup başkanları da, son 10 yılda, aşağı yu
karı on tane büyük genel seçimin yapıldığını, üç tane referandum yapıldığını; dolayısıyla, her yıl 
bir seçim yapıldığını ifade ettiler. Tabiî, buna ilaveten bir şey daha var ki, o, gözden kaçıyor: Ye
ni belediyelik olmuş veya ölüm sebebiyle boşalmış olan yerlerde de, son 10 yılda, 34 tane de ara 
yerel seçim yapmışız; yani, neredeyse, altı ayda bir, üç ayda bir seçim yapar hale gelmişiz; buna, 
mutlaka bir dur demek lazım, bu şekilde devam etmez. Türkiye'de, siyasî atmosferin, her zaman bir 
seçim sathı mahallindeymiş gibi yüksek tutulmasının memlekete hiçbir faydası yoktur; hatta, eğer, 
istikrar aranıyorsa; bunu, koalisyon hükümetleri peklinden çıkararak, tek başına bir iktidar gibi de
ğil, Türkiye'de, gerçek manada seçilmiş olan bir siyasî iktidarın, seçilmiş olduğu görev süresi için
de hizmet verebilecek bir yapının oluşturulmasının, en büyük istikrar olduğuna inanıyorum. Şim
di, biz, bunun için de diyoruz ki, milletvekili seçimleri ile araseçimler, mutlaka beraber yapilsın. 
Çok çeşitli kişilere, özellikle, teknik olarak, bunun bir defa yapılabileceği, Millet Meclisinin ken
disini yenilemek zaruretî duyduğu zaman, bu paralelliğin bozulacağı söyleniyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir ve millet adına tek 
yetkili kurul da, bu Yüce Parlamentodur. Bu Millet Meclisinin, kendi görev süresini uzatma ve kı
saltma hakkı var; ama, kendisinin yapmış olduğu Anayasaya göre, yerel seçimlerin ertelenmesine 
veya öne alınmasına karar verme hakkı yok; bunun mantığı yoktur. Devleti yönetmeye sahip ve 
devleti yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bir köyün muhtarının, bir beldenin belediye baş
kanının, bir ilin belediye başkanının görev süresini uzatamamak gibi bir yetkisizliğe mahkûm edil
mesi de, demokrasi adına çok acıdır. 

Ayrıca, sayın bir grup sözcüsü ve şahsı adına konuşan bir parlamenter kardeşimiz "Milletve
killerini millet seçti; dolayısıyla millet, kendi seçmiş olduğu parlamenterlerin görev süresini uzatır 
veya kısaltır; ama, yerel yönetimleri halk seçti" diyor; çok yanlış bir tabir. Yerel yönetimleri de se
çen millettir. Onlar da gelmişlerdir, aynı sandıklarda rey kullanmışlardır; dolayısıyla, gerek millet
vekili gerekse mahallî idarelere seçilen insanlar, bir seçim süresince bu işi bitirmeliler ve "ben 5 
yıllığına görev aldım" -ben eski bir belediye başkanıyım-o halde, 5 yıl bu görevi yapmam lazım
dır" diyen parlamenterlerin hepsine soruyorum: Siz, istediğiniz zaman görev sürenizi kısaltmak 
için mi, yoksa, bütün siyasî partilerin programlarındaki beş yıllık süreyle mi bu millete hizmet ede
ceğiz diye mi halkın huzuruna çıkıp halktan destek aldınız? O millet aslında bize beş yıllığına bu 
görevi verdi. 
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Bir harp halinde, Büyük Millet Meclisi, kendi görev süresini bir ya da iki yıl uzatabilir. Peki, 

bugünkü Anayasayla bir harp anında, beş yılda bir yapılması mecburî olan yerel seçimi, Meclis, 
hangi yetkiyle uzatacak veya kısaltacaktır? . . 

Değerli milletvekilleri, size bir şey söylüyorum: 1977 mahallî seçimlerinde, belediye başkan
lığı yapan arkadaşlarımızın hepsi 33 ay belediye başkanlığı yaptı ve bir ihtilalle, bu arkadaşlar ge
ri kalan sürelerini tamamlayamadılar. 5 generalin, bu arkadaşların 5 yıl süreyle görev yapmasına 
mani olmasına ses çıkarmıyoruz; ama, Millet Meclisinden bu yetkiyi almaya çalışıyoruz... Bu, çok 
yanlış bir şeydir; Millet Meclisinin bu yetkisinin olması lazım. Eğer gerekiyorsa, bu paralelliği sağ
lamak için, Büyük Millet Meclisi, kendisini yenileme zaruretini duyduğu zaman, bir kararla, ma
halli idarelerin de görev sürelerini kendisine paralel hale getirmelidir. 

(Mikrofon otamatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YAŞAR ERBAZ (Devamla) - Son cümlemi söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

YAŞAR ERBAZ (Devamla) - 1990 yılında 8; 1991 yılında da 7 belediye başkanlığı seçimi 
yapmışız; bunlar da fuzulidir. "Belediye başkanlığı veya belediye olmaya hak kazanmış olan bel

celerin seçimleri de, ilk yapılacak genel seçimlere kadar ertelenir" diye bir hükümle, sık sık bele
diye seçimleri yapmak ve milleti de devamlı seçim atmosferi içinde tutmaktan kurtarabiliriz. 

Bunun ülkeye o kadar büyük zararı var ki, tarif etmekle bitmez. Çünkü her seçim, ister iste
mez, kitle iletişim araçlarının bu kadar genişlemesi ve gelişmesi dolayısıyla, bütün siyasî partiler 
tarafından mutlaka bir genel seçim ve referandum havasına dönüştürülüyor. Bir yıl evvel büyük bir 
ekseriyetle -kahir ekseriyetle- Millet Meclisinde çoğunluğu sağlamış olan bir siyasî iktidar, bir yıl 
sonra bir mahallî seçimi kaybettiği zaman, yer yerinden oynuyor "millet sizin arkanızdan desteği 
çekti" deniliyor ve erken seçim nutukları başlıyor; beş yıl süreyle bu millet erken seçim türküsü 
söylüyor. 

Bunun önlenilmesinin yolunun -inşallah, bu maddenin ikinci tur görüşmesi ve oylaması esna
sında- Sayın Komisyon, siyasî partilerin yetkilileri ve değerli anayasa yapıcıları tarafından dikkate 
alınmasını arz ve teklif ediyor; hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erbaz. 
Madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde önergeler var; önergeleri önce geliş sırasına, sonra aykırılık derecesine göre 
işleme alacağim. 

Sayın milletvekilleri, birinci önergeden sonra okunacak diğer üç önerge, matbu önergelerdir; 
önergeleri veren arkadaşlarımızın isimleri aynıdır. Birinci önergede isimleri okuyup; ikinci, üçün
cü önergede isimlerin tekrarından kaçınacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı kanun teklifinin 15 inci maddesiyle değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 127 nci maddesinin üçüncü fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek Mustafa Dağcı 

Çorum Kayseri 

Halil Şıvgın Yaşar Erbaz 
Ankara Yozgat 
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Osman Develioğlu OsmanSevimli 

Kayseri Karaman 
"Mahallî idareler seçimleri, Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre milletvekili seçim

leriyle birlikte beş yılda bir yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde ve hal
lerde, mahallî idareler seçimlerini öne alabilir. Mahallî, idareler seçimlerinin hangi tarihte yapılaca
ğına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yöne
tim biçimleri getirebilir." . ' . . 

Gerekçe: 
Türkiye'de sık sık seçim yapılması çok büyük masraflara sebep olmakta, siyasî iktidarların da 

seçim ekonomisi uygulamasına sebep olmaktadır. Zaman zaman da iktidarların seçim kazanmak 
için istemeyerek de olsa, ülke gerçekleriyle bağdaşmayan vaat ve icraat yapmalarına sebep olmak
tadır. Ülkenin sık sık seçim havasına sokulması bürokrasiyi tıkamakta, hizmetler durmaktadır. Bu-
mahzurları önlemek ve iktidarların seçim baskısı altında kalmadan belli sürelerle programlarını uy
gulamalarının sağlanması için böyle bir değişiklik gerekmektedir. 

BAŞKAN ^ Diğer önergeyi okutuyorum; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 15 inci mad
desiyle değiştirilen 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "ara seçimlerden önceki veya" ibare
sinden sonra gelen "sonraki" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş, 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Cemil Tuhç 
Elazığ 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Hüseyin Erdal 

,Yozgat 
Mustafa Baş 

İstanbul 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Zeki Ünal 
Karaman 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 
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Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Şaban Bayrak 

Kayseri 
Ahmet Feyzi Inceöz 

Tokat 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Abdulilah Fırat . 
Erzurum 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mîllet 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 15 in
ci maddesiyle değiştirilen 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen "ancak, milletvekili genel 
ve ara seçiminden önceki veya sonraki" ibaresinden sonraki "bir yıl" ibaresinin "6 ay" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

28.6.1995 0 : 3 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Zeki Ünal 
Karaman 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 
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Şaban Bayrak 

Kayseri 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
Zeki Ergezen 

Biüis 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mîllet 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 15 in
ci maddesiyle değiştirilen 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi olan "kanun, büyük 
yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir" ibaresinin fıkra metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 
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Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Abdullah Gül 

Kayseri 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ , 

Hüsamettin Korkutata 
BingöJ 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Mustafa Ünal di 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Bahaddin Elçi 

Bayburt \ 
Zeki Ünal 
Karaman 

Kâzım Ataoğlu. 
Bingöl 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 
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Ahmet Feyzi İnceöz . Kemalettin Gökfaş 

Tokat Trabzon 
Zeki Ergezen İsmail Coşar 

Bitlis Çankırı 
Abdulilah Fırat Abdullah Gül 

Erzurum Kayseri 
BAŞKAN - En aykırı önerge bu. 
Komisyon, bu önergeye katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılmıyor. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekileri; değişiklik önergemizle, 

esasında, şu anda, Anayasamızın ilgili maddesinde de olan "Kanun, büyük yerleşim merkezleri için 
özel yönetim biçimleri getirebilir." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını istemişiz; diyeceksi
niz ki, bu cümleyi neden çıkaralım, yani, şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi, büyük met
ropollerimizin, göç yönünden olsun, başka birtakım nedenlerden dolayı olsun, nüfusları hakikaten 
büyük miktarlara ulaşmıştır. 

Siyasî iktidar, bu yerlerdeki yerel yönetimleri kaybedecek olursa, mesela, bir müddet önce ol
duğu gibi, Boğazlarla ilgili bir yönetmelik çıkarılıyor ve Sayın Başbakanımız "ben, İstanbul'a el 
koydum" diyebiliyor. 

Şimdi, biz, maddedeki bu ibareyi, böyle bir zihniyetin, yerel yönetimlere el koymasını doğu
racak sakıncalı bir hüküm olarak görüyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Son cümle mi? 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Bakınız, maddede deniyor ki: "... özel yönetim biçimleri 

getirilebilir." Özel bir yönetim biçimi getiriyor, el koyuyor; "imarına el koydum, Boğazın veya baş
ka bir yerin arsaları gitmesin; ben el koydum" diyebilecek, mafya da bastıracak. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Alakası yok... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Merkezî yönetim kendisinde bazı hakları bulmuş olacak

tır. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Buradan çıkacak; Meclisten çıkacak bu. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, Meclisten de çıkabilir, o ayrı bir olay; 

kanun hükmündeki kararnameleri görüyoruz, Mecliste bir yetki veriyoruz, takır takır gidiyorlar, na
sıl gidiyorlar bilmiyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - O ayıbı bir defa yaptılar; bir daha yapmazlar. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bizim önergemizde bazı mahzurlar 
var; şimdi, Türkiye'de yerel yönetimlere önem verelim diye başta DYP, daha sonra, değerli CHP 
mensupları, Anavatan Partisi, Refah Partisi mensupları, bütün parti mensupları "yerel yönetimlere 
özerklik tanıyalım, çok büyük yetkiler verelim" diyor. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Size güvenmiyoruz; olmaz... 
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FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Bazıları "eyalet sistemine geçelim" diyor. Bütün bunlar

dan sonra, özel bir yönetim biçimi denildiği zaman, eyalet sistemine kadar varabilecek demektir 
' b u ! . . ' . • • . ' • | , 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Hayır efendim; olur mu?!. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Bu açıdan, bu tehlikelere dikkatinizi çekiyor, önergemi

zin desteklenmesini, bu cümlenin madde metninden çıkarılmasını ve bu hususta da sizlerin deste
ğini bekliyoruz, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum. . ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı Kanun Teklifinin 15 inci maddesiyle değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının 127 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. , 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek 

(Çorum) 
ve arkadaşları 

Mahallî idareler seçimleri, Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre milletvekili seçim
leri ile birlikte beş yılda bir yapılır. Türkiye .Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde ve hal
lerde, mahallî idareler seçimlerini öne alabilir. Mahallî idareler seçimlerinin hangi tarihte yapılaca
ğına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yöne
tim biçimleri getirebilir. 

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

BAŞKAN-Komisyon katılmıyor. 
Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... / -

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Oylamaya geçtim efendim 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
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 15 in
ci maddesiyle değiştirilen 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "ara seçimlerden önceki veya" 
ibaresinden sonra gelen "sonraki" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmışını arz ve teklif ederiz. 

, Fethullah Erbaş 

• ' ; • • ' • ( V a n ) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmıyor. • 

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

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

Önergemizle izah etmeye çalıştığımız husus, buradaki "sonraki" kelimesinde, belediye başka
nı olarak seçilmiş bulanan veya belediye meclis üyeliğine seçilmiş olan, ayrıca, mahallî idarelerde 
görev almış arkadaşlarımızın 1 yılını -yani, 5 yıllığına seçilen bir belediye başkanının süresini 4 yı
la- indirme olayıdır; meselenin özü orada. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - 6 yıla da çıkarabilir ama. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Ben, sonrakini dedim efendim, öncekini demedim; son
raki, 4 yıla kadar indirmeyi içeren bir olay. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Kader indiriyor efendim, biz değil. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Kader değil efendim, kanun indiriyor. 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşımıza müdahale etmeyin; gayet kısa konuşur, gayet öz konuşur, 

kimseye sataşmaz, müsaade edin, konuşmasını bitirsin efendim. 
Sayın Erbaş, buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, renkli olsun diye konuşuyoruz. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir insan, mahallî idarelere 5 yıl için 

seçilmiştir; planını, programını hazırlamıştır, ona göre birtakım hazırlıklar yapmıştır. Birinci sene, 
bu mahallelerin altyapısını yapacağım; ikinci sene, buraların üstyapısını yapacağım; üçüncü sene, 
park ve bahçelere önem vereceğim; dördüncü sene, su sorununu halledeceğim diye bir program içe
risinde, bunu yürütmeye çalışır. Siz, tam bu aşamada başkanın kafasına vuruyorsunuz "tamam sü
ren bitti" diyorsunuz. Adam diyecek ki "arkadaş, ben, 4 yıl çalıştım, 5 inci yıl, seçim yılımdır, mey
veleri toplama yılımdır; ben, ağacı ektim, yetiştirdim, suladım, çapaladım, tarh" ürün alacağım sıra; 
da, kafama vuruyor çık git bu tarafa diyorsunuz." k 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - 4 üncü yıla çeksin. 
BAŞKAN - Siz devam edin Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - 4 yıl sonunda bu arkadaşımızın hakkına el koymuş olu

yorsunuz. 
Değerli arkadaşlar, belediyecilikten gelen bir kardeşiniz olarak, ben, bu maddenin, hakikaten 

sakıncalı olduğunu, metinden çıkarılması için de sizin desteğinize ihtiyacım olduğunu arz ediyo
rum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edeni er...Etmeyeni er... Önerge kabul edil

memiştir; karar yetersayısı vardır. 
Son önergeyi işleme alıyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sayılı 7.11.1982 Tarih ve 2709 nolü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 15 inci madde
siyle değiştirilen 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen "Ancak, milletvekili genci veya ara 
seçiminden önceki veya sonraki" ibaresinden sonraki "bir yıP'ibaresinin "altı ay" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. ; 

Fethullah Erbaş (Van) ve arkadaşları 
BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz, 

Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili teklifin 15 inci maddesi üzerinde vermiş ol
duğumuz önerge nedeniyle söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu önergemizde, mahallî idarelerin seçimlerini, bir yıl fazla olduğu 
için altı ay ileri veya geri alalım diyoruz. Çok kıymetli arkadaşım Fethullah Erbaş Bey, burada, be
lediyelerin beş yıllık planından bahsetti; ancak, Hükümetin, tabiî, planla filan ilgisi olmadığı için, 
hep ezbere, karakuşî iş yaptığı için, biz de, plandan bahsetmiyorsunuz hiç olmazsa zamandan bah
sedin, şu bir yılı altı aya indirin, diye teklif ettik. Tabiî, bu önergemiz, Hükümetin işine gelmez. As
lında, bu Hükümet "ben, seni yiyeceğim" diyor; kimi; Refah Partisinin belediyelerini... Bir zaman
lar "genel seçimle, mahallî idareler seçimini bir yapalım" derken; şimdi, eviriyor çeviriyorlar, bir 
yıl önce, bir yıl sonra diye diye, ille, mahallî idareler seçimini de genel seçimle birleştirecek; yani, 
İstanbul, Ankara ve diğer büyUkşehir belediye başkanlarından kurtulacak; hikâye bu; yani, suyu 
bulandırıyorsun hikâyesi... Aslında, beş sene beklenmesi lazım ki, o belediyelerin beş sene sonun- ' 
daki icraatları belli olsun. Peki, Hükümet, neden şimdi erken seçime gitmiyor; efendim "millet bi
ze beş yıl için görev verdi, neden dört yılda seçime gideyim" diyor. 

, İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) - O zaman, merkezi hükümeti uzatalım! 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Yani, kendinize gelince neden beş yıl oluyor da mahallî ida
reler seçimlerine gelince dört yıla indirelim, üç yıla indirelim, araseçimle birleştirdim, genel se
çimle birleştirdim?!. Böyle kelime oyunlarına giriyorsunuz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bu, Anayasa!.. Anayasa!.: 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Milletin, seçtiği insanın hizmetini, en azından görmesi la

zım. Bu bakımdan, önergemizdeki altı ay müddeti desteklemenizi teklif ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum; sağolun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

15 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, 15 inci maddeyi, Anayasanın istediği şekliyle, gizli oylamaya tabi tutacağım. 

Divan üyelerinden salonda bulunan arkadaşlarımız... 
Sayın grup başkanvekilleri, bir kere daha rica edeyim; İdare Amirlerine rica ettim; ama, bir ne

tice alamadım. Lütfen, gruplarınıza mensup Divan üyelerini Genel Kurul salonunda bulundurunuz 
efendim. 
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CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) - Bizimki burada... 

BAŞKAN - Efendim, ayırım yaparsak, her grubunki için, burada, burada değil diye söyleme
miz lazım; genelde bir ricamı iletiyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bizimki de burada... 
BAŞKAN - Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy sandığı kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Eski 17 nci, yeni 16 ncı maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Devletin, diğer kamu tüzel kişilerinin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yetkili ve görevli oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev
ler, memurlar ve iş akdiyle düzenlenmeye uygun nitelikte olmayan sair görevleri de diğer kamu gö
revlileri eliyle görülür. Bu asli ve sürekli görevler ile sair görevler, iş akdiyle çalışanlar eliyle yü
rütülemez. Devletin, kamu tüzel kişilerinin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin işçi niteliği taşıyanlar 
tarafından görülebilecek iş ve görevlerinde memurlar ve diğer kamu görevlileri çalıştırılamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Yılmaz; Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet 
Keçeciler; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Eser söz istemişlerdir. 

Şahısları adına; Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Seyfi Şahin, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Ab-
düllatif Şener, Sayın Cevat Ayhan, Sayın İsmail Cem» Sayın Yaşar Topçu, Sayın Mustafa Yılmaz 
talepte bulunmuşlardır. 
^ Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ana
yasa değişiklik teklifinin, biraz önce, Sayın Başkanımızın da ifadesi veçhile, eski 17 nci, şu anda
ki 16 nci maddesi üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; 
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 16 ncı maddeye gelinceye kadar durum nedir ona bakalım: Her bir 
maddeyi, en az 300'ün üzerinde bir oyla kabul edeceğimizi düşünerek başlattığımız çalışmalarda, 
şu ana kada, hiçbir maddede henüz 300 oyu bulamadık. Bu görüşmeler neticesinde, şu ana kadar, 
15 madde görüştük; 1 tanesinin.neticesi henüz belli değil, 8 tanesi reddedildi, 6 tanesi referanduma 
mahkûm edildi, 1 madde de geri alındı. Tabiî, esas netice, ikinci tur oylamalarında belli olacak. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz maddeyle, Anayasanın 128 inci maddesinde değişiklik olarak 
ne getiriliyor; değişiklik olarak, şu anda yürürlükte ve üç fıkradan ibaret olan 128 inci maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkrası kaldırılıyor; birinci fıkrasına kısa bir ibare ilavesiyle, tek fıkralı tek madde 
olarak önümüze geliyor ve bu fıkra, bu ilavesiyle, bir bütün halinde takdim ediliyor. İki cümleden 
ibaret olan bir eki var. Bu ekinde de "aslî ve sürekli görevler işçiler tarafından yürütülemez; işçi
nin çalışacağı işlerde memur çalıştırılamaz" deniliyor. Bunlar, yeni hükümler; ama, ne var ki, me-
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muru, memur yapan, özelliğini tayin eden ve şu andaki 128 inci maddenin ikinci fıkrasında mev
cut olan tayin, terfi, görev, yetki, hak, sorumluluk gibi temel hususlar maddeden çıkarılıyor. İşte, 
maddede yapılan değişiklikler kısaca bunlar. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü personel rejimimiz, 657 sayılı Kanun ve 1475 sayılı îş Kanu
nu çerçevesinde yürütülmektedir. 657 sayılı Kanuna göre, personel rejiminde, dört grup çalışan söz 
konusudur. 

Bunlardan birinci grup, memurlardır. Memurlar, aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifayla gö
revli kişilerdir. 

İkinci grup, sözleşmeli personeldir. Bunlar da, ihtisası gerekli kılan birtakım teknik hizmetler
de, istisnaî ve geçici olarak, sözleşmeyle çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlileridir. 

Üçüncü grup personel, geçici personeldir. Bir yıldan daha az süreli veya mevsimlik hizmetler
de, Bakanlar Kurulu kararına göre çalıştırılan ve yine işçi sayılmayan kimselerdir. 

Dördüncü grup ise -maddede "diğerleri" deniliyor- diğerleridir; yani, sayılan bu üç grubun dı
şında kalanlar. Tabiî, bu diğerlerini de, 1475 sayılı Kanun tarif ediyor: "Bir hizmet aktine dayana
rak, herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişi." 

Demek oluyor ki, personel rejimimizde dört sınıf çalışan var. Bir memurlar, bir sözleşmeli per
sonel, bir geçici personel, bir de işçiler. 

Değerli milletvekilleri, bizim çalışma hayatımızın tanzimi; köklü kanunlarla beraber, devlet 
hayatına, toplum hayatına entegre edilmesi, bilhassa 1961 Anayasasından sonra tezahür etmiştir. 
Bugünkü Anayasanın 49 ve 62 nci maddeleri arasında, çalışma hayatı tanzim edilmiştir. 51 ve 54 
üncü maddelerinde sendikalaşma, toplusözleşme, grev ve lokavt hakları tanzim edilmiş; bunun ya
nında, bu haklar, bugünkü Anayasaya göre, sadece işçilere ve işverenlere tanınmıştır. 

Türkiye'de işçi sendikacılığı, 1952'de başlamış, gerek teşkilatlanma gerek toplusözleşme saha
sında aradan geçen yıllarda, Türkiye'de sendikacılık, büyük aşamalar kaydetmiştir ve öylesine ge
lişmeler göstermiştir ki, bugün, sendikalar, çalışma hayatında, malî yönden kanatları altına aldık
ları işçileri, memurdan çok daha fazla para alır bir konuma getirmiştir. İşçi kesimindeki bu malî ve 
sosyal gelişmeler, haklı olarak, memur kitlesinde de bir cazibe meydana getirmiş ve memurlarımız 
da sendikalaşmaya bir arzu, bir istek duymaya başlamışlardır. 

Bütün siyasî partiler, 1991 seçimlerinden önce, memur kesimine, toplusözleşmeli ve grevli 
sendikalaşma vaadinde bulunmuşlardır. Belki bu vaadi açıktan açığa yapmayan partiler olmuştur; 
ama, siyaset meydanlarında birçok siyasî tarafından memurlarımıza bu vaatler yapılmıştır. Hatta, 
Hükümet Programına, kamu personeli sendikaları yasasının çıkarılacağına dair bir ibare konulmuş 
ve bu ibareyle de, memurlar, sendikal örgütlere sahip olacakları inancına kani olmuşlardır. 

Aradan geçen zaman zarfında; bu vaatlerde ne gibi ilerlemeler olmuştur diye baktığımız za
man, bir tek, 151 sayılı ILO Sözleşmesini görüyoruz. ILO Sözleşmesi, 1978 yılında 98 ülke tara
fından imzalanmış bir sözleşme olmasına rağmen, bugüne kadar 22 ülke tarafından, parlamentola
rında onaylanmış, biz de, bunu, 1992 yılının kasım ayında onaylamışız. Şu anda, artık, mevzuatı
mızda böyle bir sözleşme var. 

Bu ILO Sözleşmesi ne getiriyor; her şeyden önce, kamu çalışanına örgütlenme hakkı getiriyor; 
bu ILO Sözleşmesi, ulusal mevzuatta daha elverişli hükümler bulunmadığı takdirde, bu sözleşme 
hükümlerinin uygulanacağına dair hükümler getiriyor ve yine, bu ILO Sözleşmesinde, "üst düzey 
görevliler, çok gizli nitelikte görev yapan kişiler, silahlı kuvvetler mensupları ve polisler bu sözleş-, 
meye değil, ulusal mevzuata tabi olabilirler" deniliyor; ulusal mevzuata bu konuda ağırlık veriliyor 
ve yine, bu sözleşmeyle "uyuşmazlıkların çözümü, ulusal kurallara uygun olarak, taraflar arasında 
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görüşme yoluyla, arabuluculuk yoluyla, uzlaşma veya tahkim gibi bağımsız ve tarafsız mekaniz
malar vasıtasıyla çözümlenir" deniliyor, işte, bu sözleşmenin, 1992 Kasımında kabulünden sonra, 
memur kesimi atağa kalktı; peşpeşe kamu sendikaları kurulmaya başlandı, sendikal haklar için yü
rüyüşler yaptılar ve beklentiye girdiler. Umutlarını, bu anayasa tadiline bağladılar. Ne var ki, bu 
Parlamentoda, anayasa tadilinde, 51 ve 54 üncü maddelerin değişikliği reddedildi. 

Bizim, ret oyu kullanmamızın gerekçesi malum; ama, biz, bu maddelerde ret oyu kullanırken, 
memurlara istediğini vermediği için ret oyu kullandık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)-Sayın Başkanım, konu çok önemli... 
Memurlara, özlediği, beklediği sendikal hakları vermediği için de ret oyu kullandık. Ancak, 

görüldüğü gibi, memur, beklediğini bulamadı. Neden bulamadı; çünkü, işin içine Sayın Kırca'nın 
parmağı girdi. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ayıp, ayıp!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın Kırca, kürsüye gelişlerinde, hep hukuktan bahseder, 
hep teknikten bahseder; hukuku sadece kendisi bilir, tekniği sadece kendisi bilir; bu Parlamentoda, 
bu sıralarda oturan milletvekilleri cahildir, cüheladır... Konuşma tekniği budur, konuşma üslubu 
budur. s 

Müsaade ederseniz, size, önce, Sayın Kırca'nın bu şaheser, bu hukuk şaheseri konuşmalarını 
naklediyorum; bakın, kendisi kürsüde ne diyor: "Toplu iş sözleşmesi yerine, toplugörüşme hakkı
nın kabulü eleştiriliyor. Toplu iş sözleşmesi, kişisel iş akitlerinin içeriğini düzenleyen üst mukave
ledir. Memur, iş akdiyle çalışmaz." Deniliyor ki: '128 inci maddeyi değiştirelim; memurun statüsü, 
emeklilik, atama, hiyerarşi, ceza soruşturması teminatı aynı kalsın; memur, aylıklarını pazarlık ede
bilsin.1 O zaman ne olacak; yüksek memurlar bile, aylık ve ücretleri konusunda Hükümetle pazar
lığa girişecekler; hem de kademe ve derece ilerlemesi yaparken... Her üç senede bir gelip -asker 
olsun, sivil olsun- ücret pazarlığı yapacaklardır. Bunu, memuriyet kariyeriyle bağdaştırmak müm
kün değildir. Demek, bu pazarlık sonuca ulaşmazsa, o zaman, memur ayrılıp, başka yere gidecek
tir." Bunlar, Sayın Kırca'nın zabıtlara geçen sözleri. 

Şimdi, Sayın Kırca... Affedersiniz, Genel Kurula hitap ediyorum Sayın Başkan; zühulen, ağ
zımdan öyle çıktı. \ 

BAŞKAN - Efendim, zaten, söz talebi olacak Sayın Kırca'nın; cevap verecek size herhalde; 
ben onun için müdahale etmiyorum. • 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın Kırca "memur, iş akdiyle çalışmaz" diyor. 

BAŞKAN - Yalnız, toparlayın efendim; zamanı çok aştık. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan; çünkü, kamu personelinin hak
larıyla ilgili 51 inci ve 54 üncü madde bunun için geri alındı; reddedildi. Gelecekteki görüşmeler
de faydası olur diye ifade ediyorum; kısaca toparlayacağım. 

Şimdi "memur, iş akdiyle çalışmaz" deniliyor. İş adti... Akit nedir; sözleşme... 657 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkrasında "sözleşmeli personel..." deniyor. Bir personelle söz
leşme yapıyorsunuz veya geçici personelle bir sözleşme yapıyorsunuz; yapılan bu sözleşme, söz
leşme midir; evet, sözleşme... Ne için sözleşme; bir iş yapılacak da onun için sözleşme... (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, iş akdini kaldırıp da sadece işçiye mal etmenin bir manası 
yoktur; bunu anlatmaya çalışıyorum; bu bir. , 
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İkincisi, "memurun statüsü, emeklilik, atama, hiyerarşi* ceza soruşturması teminatı aynı kal

sın" diyor. Şimdi, Sayın Kırca, bir yandan "bunlar aynı kalsın" diyor; bir yandan, bunlara yer ve
ren Anayasa maddesinin ikinci fıkrasını kaldırıyor metinden; hem "kalsın" diyor hem kaldırıyor; 
ne yaptığını bildiği yok! (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kazan, artık bitirelim efendim; lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Şimdi "yüksek memurlar bile, aylık ve ücretleri konusunda 

Hükümetle pazarlığa girişecekler" diyor. ILO sözleşmesini okumamış; çünkü, ILO sözleşmesinde 
"yüksek memurlar ve ayrıca gizli nitelikteki görevde çalışan devlet memurları, ayrıca subaylar, (ay
rıca polisler, ulusal mevzuata tabi olabilir; dolayısıyla, onlara, sendikalaşma hakkı tanınmayabilir; 
ama, bunun dışındakilere tanınabilir" deniliyor. İşte, 151 sayılı ILO Sözleşmesini tam okumamış. 

Sonra "asker olsun, sivil olsun, ücret pazarlığı yapacaklar" diyor. Bir defa, askerlerin ulusal 
mevzuata tabi olacağı kesin. Bunun yanında, bu pazarlığı kişiler yapmayacak; bu pazarlığı -151 sa
yılı İLO Sözleşmesinde açıkça belirlendiği gibi- devletin dahi kendisine baskryapmaya hakkı ol
madığı bir örgüt yapacak; ama, Sayın Kırca'ya kaldığı zaman, böyle gösteriliyor... 

ikide bir "örnek gösterin; nerede varmış, sendikal haklar, memurlar için" diyor. Örnek göste
riliyor, duymamazlıktan geliyor. Gelişmiş ülkelerde, memurlar o kadar hevesli değil; neden değil; 
çünkü, gelişmiş ülkelerde memura sadaka değil, maaş veriliyor, maaş!.. (RP sıralarından alkışlar) 
Gelişmiş ülkelerde, memura, maaş verildiği için ve bu maaşlar da, işçinin aldığı paralara gıptayla 
bakmaya gerek bırakmadığı için, orada, bu haklar için fazla bir mücadele yapılmıyor. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, müsaademin son sınırını kullandım... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Haklısınız Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Sayın Kırca, şu sıralar çok ateşli, çok hareketli. Acaba neden; tabiî, önce görevli, görevini ken

disi de biliyor, biz de biliyoruz; sonra da, hevesli; umut ya, eylülde, Sayın Cindoruk Meclis Baş
kanlığından ayrılırsa, Sayın Kırca Meclis Başkanı olacak!.. Kırca'yı Meclis Başkanı seçmenin, de
mokrasiyi rafa kaldırmadan, kediye ciğeri teslim etmeden farkı yoktur! (RP sıralarından alkışlar, 
DYP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Çok ayıp!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sonuç olarak, 128 inci maddedeki bu değişiklik, hiçbir yeni

lik getirmemekte, personel istihdamının kurallarını daha da katılaştırmakta, memuriyetin anayasal 
teminatını ortadan kaldırırken, ona, toplusözleşme gibi fevkalade haklı bir hakkı tanımamaktadır... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Ayıp, ayıp L 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - O nedenle, Refah Partisi Grubu adına, bu maddeye olumsuz 

baktığımızı arz eder; Yüce Heyete saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Tam sana yakışan bir konuşma yaptın!., 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, şahsıma sataşma var; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kırca, bir dakika; sataşmadan da söz verebilirim, Komisyon Sözcüsü ola

rak da söz verebilirim... . 
. COŞKUN KIRCA (İstanbul)-Şahsıma sataşma var. 

BAŞKAN - Şimdi, bir dakikanızı rica ediyorum; bitireyim efendim. Sataşmadan dolayı söz is
tiyorsanız, şimdi söz vereceğim; Komisyon Sözcüsü olarak söz istiyorsanız, bütün grup sözcüleri
nin konuşmalarının tamamlanmasından sonra söz vermeyi daha uygun buluyorum... 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, önce sataşmadan dolayı, sonra da Komisyon 

adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Tamam vereceğim Sayın Kırca; şu neticeyi ilan edeyim, sizi kürsüye davet ede
ceğim efendim. 

Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni Ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 15 inci maddesinin 
gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: ' 

Katılan milletvekili sayısı: 346 
Kabul: 269 

Ret: 73 

Çekinser: 2 

Geçersiz: 2 

Bu durumda, 15 inci madde, Anayasanın istediği çoğunluğu bulamamıştır. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın Coşkun Kırca'ya, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, sataşmadan dolayı söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Söz hakkı doğurmasın! 

BAŞKAN - Efendim, siz başkasına söz hakkı doğururken bana sordunuz mu? 

Buyurun efendim, söz serbest, kürsü de serbest. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benim terbiyem ve Meclise karşı duyduğum saygı, Bay 
Şevket Kazan'a, aynı elfaz ile cevap vermeme engeldir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Sayın Kazan, kendisine mahsus bağnazlık içinde, söylediklerinin keramet olduğuna öylesine 
inanmaktadır ki, metni bile okumadan, burada, konuşmaya kalkışmaktadır. Metni okumayan bu zat 
sanmaktadır ki, Komisyon, 128 inci maddenin tümünü değiştiriyor... Farkında değildir ki sadece 
birinci fıkrasını değiştiriyor... Okuduğu metni bile anlamayan bir kişinin burada söyleyeceği söz
ler, ancak, Meclis tarafından azamî itibarsızlıkla karşılanabilir ve böyle olacağından eminim! (DYP 
sıralarından alkışlar) Şimdi, kendisi, iş akdiyle çalışan kimseler ile 657 sayılı Kanunda vesair ka
nunlarda yer alan sözleşmeli personel arasındaki farktan da habersizdir ve külliyen habersizdir! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Senin gibi mi! 

COŞKUN KIRCA (Devamla) - Külliyen habersizdir! 

"Toplu iş sözleşmesiyle, memurlar, çalışmaz" dediğimiz zaman, memurlar, sanki iş akdiyle 
gelir mi demek istiyor; yoksa, memurun, hiç kimse tarafından malum olmayan ucube bir tarifini mi 
vermeye kalkışıyor; tıpkı laiklik için yaptıkları gibi! (DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gü
rültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Metin Toker'i duydun mu?.. 
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COŞKUN KIRCA (Devamla) - Şimdi, bu zevat, burada, Meclisi, bilgisizce, terbiyesizce işgal 

etmenin tutumunu içindedirler, engellemesi içindedirler. Bir anayasa yapmamak için, Mecliste tah
rik yapmaktadırlar. Kendilerine, bilgisizliklerini, terbiyesizlerini aynen iade ediyorum efendim! 
(DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Terbiyesiz sensin!... Ahlaksız sensin!. 

BAŞKAN - Sayın Kırca... 

HASAN DjKİCİ (Kahramanmaraş) -Terbiyesiz sensin!..Ahlaksız sensin!.. Saygısız sensin!.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Müsaade buyurun... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sen niye müsaade ediyorsun böyle konuşmaya! 

BAŞKAN - Sayın Kırca, Meclis içtüzüğümüz, yapılan konuşmaların, üyelerin birbirini yara
lamayacak şekilde olmasını amirdir. Sanıyorum...(RP sıralarından gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurun. 

Sayın Kırca, konuşmanızda, sanıyorum... , 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Irkının nassiyyesini ortaya koyuyor! 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hadi oradan!.. Hadi oradan!.. 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Sayın Kırca, konuşmanızda geçen, herhalde, maksadı
nızı aşan bir ifade... "Terbiyesizce..." 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Ne maksadı?!, Maksadı mı var onun?!, 

BAŞKAN-Sayın milletvekileri, lütfen... İstirham ediyorum... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) T-Seve seve söz verdin!.. 

BAŞKAN - İstirham ediyorum, Ali Bey!.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Seve seve verdin!.. Evet, seve seve verdin!.. 

BAŞKAN - Efendim, siz, onun avukatı mısınız?! 

Sayın Kırca, biraz maksadınızı aşan "terbiyesizce" kelimesi var. Bunu, yalın manasında kul
lanmadığınıza inanıyorum. Bir tavzih yapar mısınız efendim:, ' • ' ' . . -

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Neyi tavzih edecek?!. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Kendisine, kendi sözlerini misliyle iade ettiğime göre "terbi
yesiz" kelimesini geri almakta bir mahzur görmüyorum. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Irkının nassiyyesini ortaya koyuyor. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hadi oradan, ümmetçi bozuntuları! (RP sıralarından gürültü
ler).' .' 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Kazan, bir şey mi var efendim? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bozguncu sizsiniz! Aşağılık herif! (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Grup Başkanvekilinizi mi dinleyeceğim, sizi mi dinleyece

ğim! 
(Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Komisyon sıralarına doğru yürümesi) 
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KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Ne diyorsun sen?! Ağzını topla! 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hadi oradan! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bana yardımcı olur musunuz... (DYP ve RP sıralarından 

ayağa kalkmalar) 
Lütfen yerlerinize oturun efendim. (Bir grup DYP ve RP milletvekilinin Komisyon sıraları 

önünde toplanmaları ve İdare Amirlerinin araya girmesi) 
Sayın İdare Amirlerinin dışındaki sayın milletvekillerinin işgüzarlığına ve gayretkeşliğine lü

zum yok!.. Sayın milletvekilleri, lütfen yerinize oturun!.. (RP sıralarından gürültüler) 

. HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Gel lan buraya! 
BAŞKAN - Bir dakika efendim!.. 
Sayın İdare Amirleri, siz görevinizi yapın efendim! (Gürültüler) 

Sayın Mahramlı, lütfen, yerinize buyurun efendim. (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, siz de yerinize oturun lütfen. 
Sayın Kazan, şöyle buyurun efendim, şöyle buyurun; sizi dinliyorum... 
LATİF SAKICI (Muğla) - Oturun arkadaşlar! (Gürültüler) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sen ne diyorsun?! 

LATİF SAKICI (Muğla) - Sen ne diyorsun!.. 
BAŞKAN - Latif Bey!.. Sayın İdare Amiri!.. (RP sıralarından gürültüler, bir grup DYP ve RP 

milletvekilinin Komisyon sırası önünde ayakta tartışmaları) 
BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 22.13 

— O — -
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 22.23 
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Işılay SAYGIN (İzmir) 

. . ' >•• © — ; — ; 

BAŞKAN - 131 inci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması (Devam) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kazan, buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Müsaade eder misiniz, kürsüye çıkabilir miyim? 
BAŞKAN - Önce, kürsüye niçin çıkmak istediğinizi bir duyayım... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sataşmadan dolayı; hakarete uğradım... 
BAŞKAN — Sayın Kazan, ben, Sayın Kırca'nın konuşmasından sonra, kendilerine, sözlerini 

tavzih etmesini ve geri almasını rica ettim ve kendileri, sözlerini geri aldılar. Geri alma olayından 
sonra... (RP sıralarından "hayır, almadı" sesleri) 

Zabıtlara geçti "geri alıyorum" diye ifade ettiler. (RP sıralarından "hayır" sesleri) 

Efendim, kendileri "sözümü geri alıyorum" diye ifade etti. (RP sıralarından "hayır, almadı" 
sesleri) 

Ben, yanlış mı duyuyorum efendim, duyma arızam mı var acaba!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hayır etmiyorum efendim; ben sözümü bitirmedim ki müsaade edeyim... 
Geri aldıklarını ifade ettiler. Geri aldıklarını ifade ettikten sonra, sataşma konusu ortadan kalk

tı. O nedenle, söz veremem efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bir insan bir insana hakaret ederse, sonra geri 

aldım derse; bu, hakarete uğramış olan bir insanın hakkını ortadan kaldırır mı; lütfen söyler misi
niz efendim... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Senin yaptığın neydi daha önce... 
BAŞKAN - Sayın Kazan, konuşmanızı hiç kesmedim; 7-8 dakika fazla konuşturdum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - O, ayrı mesele efendim. 
BAŞKAN - Hayır, ayrı mesele değil... Bakın, ne kadar toleranslı davrandım; her şeyi söyle

diniz... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - O zaman, müsaade buyurun, ayakta söyleyeyim... 
BAŞKAN - Her şeyi söylediniz; söyledikten sonra da, Sayın Kırca'ya söz verdim. Sayın Kır

ca'nın konuşması sırasında da, bir kelimeyi, İçtüzük hükümleri içerisinde beğenmediğimi, düzelt
mesini, geri almasını rica ettim; Sayın Kırca da geri aldı; mesele bitti efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Benim hakkımı da kaldırdı değil mi?!. 
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BAŞKAN - Sizin hak meseleniz değil; İçtüzük hükümleri içerisinde hareket ediyorum ve doğ

ru hareket ediyorum. Eğer ısrarınız varsa, Genel Kurulun onayına sunarım efendim. (DYP sırala
rından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Gerek yok... 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Müsaade buyurur musunuz, bir açıklama yapacağım.,. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Ne açıklaması yapacaksınız efendim?! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Efendim ne açıklaması yapacaksınız?!. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bir dakika efendim... (DYP sıralarından sıra kapaklarına vur

malar) 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... İstirham ediyorum... Niçin benim işimi zorlaştırıyorsunuz!.. 
Efendim, açıklamanızı yaptınız. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bir dakika efendim, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Etmiyorum efendim!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bir dakika efendim... 
BAŞKAN - Etmiyorum efendim... Siz beni dinlemiyorsunuz ki ben sizi dinleyeyim!.. 
Siz, açıklamanızı yaptınız, ben cevabımı verdim; İçtüzük hükümleri içerisinde konuşmamızı 

kapattım. Şimdi, ne açıklaması için size söz vereceğim?!. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Şunun için: Sayın Komisyon Sözcüsü, kürsüye çıkmış, benim, 

üzerinde konuştuğum maddeyi okumadığımı, muhtevasını bilmediğimi ifade etmiştir. (DYP sırala
rından "Doğru" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Halbuki, ben, konuşmamın başında, 128 inci maddede, yapı

lan tadille ne getirildiğini, Uç fıkradan ibaret olan bugünkü maddenin bir fıkraya irca edildiğini, o 
birinci fıkrayı aynen muhafaza ettiklerini, birinci fıkranın birinci cümlesi içerisine küçük bir ibare 
yerleştirdiklerini, ikinci cümlesinde "aslî ve sürekli görevler işçiler tarafından yürütülemez, işçinin 
çalışacağı işlerde memur çalıştırılamaz" denildiğini burada açıkça ifade ettim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bilmediği de o işte... 
BAŞKAN - Zabıtlara da geçti efendim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ama, kendisi dinlemiyor; o, bir. 
BAŞKAN - Efendim, tamam... Bitti mesele... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İkinci bir konu... 
BAŞKAN - Mesele bitti Sayın Kazan! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ben konuştum, o da konuştu. 
BAŞKAN - Mesele bitti Sayın Kazan! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Benim seviyem ortadadır... 
BAŞKAN - Buyurun efendim... Yerinize buyurun... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Onun seviyesi ortadadır. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - O, ikinizin arasındaki bir mesele; Meclis de seyrediyor, millet de seyrediyor; bu

yurun efendim. (DYP, ANAP ve CHP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Yalnız, sizin bu akşamki tutumunuz adil değil; size hakaret et

sinler, bu hakareti yutun!.. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim, hükmünüz için!.. O hükmü de yalnız siz vermek durumun
da değilsizin, bütün millet veriyor zaten! (DYP, ANAP ve CHP sıralarından "Bravo Başkan" ses
leri, alkışlar) 

Buyurun efendim, buyurun... istirham ediyorum... Buyurun Sayın Kazan. 

Benim, size ne kadar adil davrandığımı Meclis de gördü, millet de gördü. 
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, Sosyald'emokrat 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 - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan anayasa değişiklik teklifinin 17 nci maddesi hakkında, CHP Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, 16 olarak düzelttik onu; düzeltebilir misiniz acaba... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Yüce Meclisin bütün üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, şu 16 nci maddeyi... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Çerçeve 16 nci madde efendim... 

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim; tamam efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, haftalardır, Mecliste, anayasa de

ğişiklikleri tartışılmaktadır. 301 imzalı değişiklik teklifinin madde gerekçeleri incelendiğinde, 16 
nci maddeyle, Anayasanın 128 inci maddesindeki "memurların ve diğer kamu görevlilerinin aylık 
ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" ibaresi metinden çıkarılmış bulunmaktadır. 
Çalışanlara getirilen sendika kurma hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı doğrultusunda bu dü
zenleme yapılmıştır. Bu durumda "memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık ve ödenekleri ile 
diğer özlük işleri toplu iş sözleşmesiyle düzenlenecektir" ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Ana
yasa Komisyonu, partilerarası uzlaşmayı ve 301 imzayı hiçe saymış, yasakçı bir anlayışla, hem si
yasete katılıma hem de memurların sendikal hakkına sınırlamalar getirmiştir. Komisyon metninin 
madde gerekçesinde "memurlar ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, iş akdiyle çalış
mazlar. Toplu iş sözleşmesi, kişisel iş akitlerini düzenleyen üst akittir. Memurlar, kamu görevine, 
devletin tek yanlı işlemiyle girerler; atanmaları, yer değiştirmeleri, aylık ve özlük hakları gibi, 
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emeklilikleri de benzer biçimde olur. Memurlara, yerleşmiş bu sistemin tersine, grevli, toplusözleş
meli sendikal hak verilmesi, çalışma şartları arasındaki irtibatı tümüyle yok eder; kamu hizmetin-

; de hiyerarşi, emir ve talimat zinciri kökünden bozulur; memuriyet hizmetinde süreklilik ile grev 
kavramı bağdaşmaz" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, konunun önemi nedeniyle, 1961 Anayasasını hazırlayan Temsilciler 
Meclisi, 6 Temmuz 1962'de Meclis Başkanlığına verilen Sendikalar Yasası, 624 sayılı Devlet Per
soneli Sendikaları Yasası ve 20.9.1971 tarihinde yapılan anayasa değişiklik tutanaklarına şöyle bir 
göz atıldığında; 1961 Anayasasının 46,47 ve 117 nci maddeleri görüşülürken, memurlara sendikal 
haklan verilmesi ve bunun sınırları tartışma konusu olmuştur. Statü itibariyle memurlar, devletin 
tek yanlı tasarrufuyla atanır; memuriyetin aslî ve özelikle sürekli nitelik taşıması nedeniyle, greve 
engel oluşturduğunu, görevin sürekliliğini ortadan kaldıracağını savunanlar olduğu gibi, memurla
ra da işçiler gibi sendikal hakkı geniş biçimde tanımanın zorunlu olduğu üzerinde duranlar da ol
muştur. 

14.4.1961'de Şefik İnan, kurulmakta hür olan sendikaların, meslekî faaliyetle uğraşacaklarının 
maddede belirtilmesini istemiştir; yani, siyaset yasağı konulmasını istemiştir. O dönemin komisyon 
sözcüsü durumundaki yetkili arkadaş "sendikalar, meslekî faaliyetle uğraşırlar dersek, bunun mef
humu muhalifinden, umumî bir siyasî faaliyet konduğu sonucuna varabiliriz. Sendikaların siyaset
le uğraşmayacağı kaydını Anayasaya koyacak olursak, bunun düzenlemesini kanuna terk etmezsek, 
ileride, sendikacılığın gelişmesine ciddî surette mani olmuş, sendika hürriyetini yersiz derecede 
tahdide uğratmış oluruz" diyerek, sendikal özgürlüğe sınır konulmasını eleştirmiştir. 

20.9.1971 tarihli anayasa değişiklikleri sırasında, geçici 16 ncı maddeyle, sendikaların faali
yetine son verilmiştir. Anılan değişiklikler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülürken, o dö
nemin AP Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk söz alarak "memura grev hakkı vermedik; fakat, sen
dika olarak teşkilatlandırdık. Anayasanın memura grev hakkı tanımaksızın sendika hakkı vermesi 
bir çelişkidir. Bir hakkı askıda bıraktığınız zaman, o hakkı almak için mücadele olur; ancak, bunu, 
grev olarak değil, boykot olarak yapar" demektedir. , 

Değerli milletvekilleri, dünyada, iki büyük istihdam sistemi vardır. Birincisi, kamu hukuku 
sistemi; ikincisi, sözleşme temeline dayalı sistemdir. Elli yıl önce, birbirinden kesin çizgilerle ay
rılan bu sistemler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında; bir, sosyal devlet anlayışının gelişmesi; iki, is
tihdamın artması, ücretlerde gerilemeye neden olmuştur. Bunu önlemek için, kamu kesiminde sen
dikalaşma başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde, memurlar, sendikal haklarına kavuşmuştur; İs
veç, bu ülkelerin başında gelir; TCO adındaki bir konfederasyona, polis sendikası, subay sendika
sı, öğretmen sendikası üye bulunmaktadır; bunlar, aslî ve sürekli görev yapan ve tek yanlı tasarruf
la atanan kimselerdir. İsveç'te, sadece üst düzey bürokratlar grev hakkına sahip değildir. Dünya, 
günümüzde, büyük bir değişim sürecine girmiştir, temel hak ve özgürlükler ile sendikal hakların 
kapsamı genişlemiştir. 

Memurlar ile işçiler arasındaki ücret dengesizliği giderek artmaktadır. Kaldı ki, temel hak ve 
özgürlüklerin, karşıt kavram yoluyla yasaklandığı sonucuna da varamayız. Anayasa, bir temel hak
kı, belli kişiler için güvenceye almışsa, diğerleri için yasak koyduğu sonucuna ulaşılamaz. ILO söz
leşmelerinde, sendikal özgürlük, temel ilke olarak kabul edilmiştir. Bu temel ilke çerçevesinde me
murlara sendikal hakların tanındığı birçok ülke bulunmaktadır. Memurlar, tek yanlı atamayla göre
ve başlarlar, aslî ve özellikle sürekli olarak iş yaparjar dersek ve de çağımızdaki gelişmeyi gözar-
dı edersek, ülkemizde sıkıntı olacağı kesindir. 

Demin, bazı tutanaklardan söz ettim. 1961 yılında, Temsilciler Meclisinde 61 Anayasası tartı
şılırken, bu konular, aynen gündeme gelmiştir ve Temsilciler Meclisinde tartışılmıştır. Geriye dö-
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nüp bir baktığımızda, 34 yıl sonra, 1995 yılında, yine, aynı şeyleri tartışmaktayız. Bu, ülkemizin 
hak ettiği bir durum değildir. İnsanlarımız buna layık değildir. Biz, 34 yıl sonra aynı şeyleri tartış
mak zorunda da değiliz. Bugün, memurlarımız, sendikal hak uğruna, toplusözleşme ve grev hakkı 
uğruna, sokaklara dökülmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Buna, Yüce Meclisin bir çözüm bulması zorunluluğu var
dır. 

Sözlerimi noktalarken, memurlara, grevli ve toplusözleşmeli sendikal hakkın verilmesi gerek
tiği düşüncesindeyiz. Partilerarası mutabakatla üzerinde uzlaşmaya varılan 301 imzalı metne sadık 
kalınması, bütün grupların buna uyması ve orada uzlaşılan metin doğrultusunda sonuca varılması 
Partimizin içten dileğidir. Bu konuda, Anayasanın 128 inci ve çerçeve 16 ncı madde üzerinde öner
gelerimiz vardır. Yüce Meclisten, bu sıkıntıyı aşmak için, önergelerimize destek verilmesini dili
yor; hepinize, Grubum ve şahsım adına, içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Saym Yılmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz anayasa değişiklik paketinin 16 ncı maddesiyle ilgili Ana
vatan Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konunun esasına geçmeden, iki küçük usulî meselede mülahazam ola
caktır; bunları arz etmek istiyorum. 

Birincisi, son zamanlarda sık sık şahit olduğumuz, Meclisteki kavga sahneleridir. Bu sahneler, 
bu müessesenin itibarından -her şahnenin sonunda- bir şeyler götürmektedir. 

Doğru; burada, stres altında, oldukça zor ve uzun mesailer yapıyoruz, sinirlerimiz gergindir; 
ama, milletin gözü önünde çalışıyoruz, aziz milletimiz, bizi, televizyonlarından izliyor ve bu sah
neler hiç de hoş olmuyor. Netice itibariyle, demokrasimiz kaybediyor, bu müessese kaybediyor ve 
bu müesseseyi teşkil eden milletvekilleri olarak her birimiz, ayrı ayrı, itibarımızdan kaybediyoruz. 
Bu itibarla, arkadaşlarımızın, mümkün olduğu kadar, daha sükûnetle meseleleri çözmeye gayret et
melerinde sayısız faydalar mülahaza ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, zabıtlara geçmesi açısından, bir noktayı da ifade etmek mecburiyetinde
yim; o da şudur: Bu maddede, Anayasanın 128 inci maddesinin sadece birinci fıkrası değiştirilmek
tedir, ikinci ve üçüncü fıkrası aynen kalmaktadır efendim. 

Sayın Kazan tecrübeli bir hukukçudur; ama, gözünden kaçmış. 16 ncı maddenin başı, bakın ne 
diyor: "7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." Yani, değiştirilen, sadece birinci fıkradır. Halbuki, 
128 inci madde üç fıkradır; ikinci ve üçüncü fıkralara dokunulmamıştır, ikinci ve üçüncü fıkralar, : 
aynen muhafaza edilmektedir. Zabıtlara yanlış geçmesin, görüşmelerimiz birinci fıkrayla ilgilidir 
ve birinci fıkrada yapılan değişiklikler... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sizi gidi 12 Eylülcüler sizi!.. Hani değiştiriyorduk bu 
Anayasayı; 12 Eylül Anayasasını aynen muhafaza ediyoruz! 
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MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, birinci fıkrasının değiştirilmesi uygun görül

dü; diğer fıkralarla ilgili hükümler, Anayasada aynen kalmaktadır. Dolayısıyla, ikinci ve üçüncü 
fıkrayla ilgili eleştiriler, burada, fazladan yapılmış oldu; onu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bu fıkrada yapılan değişiklik, daha önce Yüce Kurulumuzda gö
rüşülen 51 inci, 53 üncü ve 54 üncü maddelerle yakından ilglidih Burada, kamu görevlileri, bir tas
nife tabi tutulmaktadır ve denilmektedir ki: Devletin işleri, üç tip personel tarafından görülür. Bun
lar, aslî ve sürekli hizmetleri gören memurlar; ayrıca, memur statüsünde çalıştırılmaya ihtiyaç gö
rülmeyen diğer kamu görevlileri; üçüncü bir statü -işte, bu yenilik; bu, fıkrada yok, mevcut Ana
yasada yok- yenilik olarak getiriliyor ve deniliyor ki:. İş aktiyle çalışan işçiler. Demek ki, burada 
"işçilerin de, kamu görevlerinde çalıştırılabileceği" hükmü, maddeye ilave ediliyor. 

Aslında, Anayasamızın, sendikalarla ilgili, sendikaların yetkileriyle ilgili, toplusözleşme ve 
grev hakkıyla ilgili meseleleri, inanıyorum ki, bir siyasî görüşme mevzuu olacaktır. Bu meselede, 
bazı ihtilaflar zuhur etmiştir; siyasî bir görüşme konusu olacaktır, o mevzua dönmek istemiyorum; 
ancak, o mevzu olmasa bile, bizim, Anayasada bu değişikliği yapmamızda kesin zaruret vardır; ge
tirilen tespit doğrudur. Niçin yapmamız gerekir; şu sebepten dolayı yapmamız gerekir: 

. Değerli arkadaşlarım, kamu görevleri ifa edilirken, gerçekten, işçi niteliğinde olan pek çok 
personel, memur kadrosunda istihdam edilmektedir, memurmuş gibi muameleye tabi tutulmakta
dır ve dolayısıyla, insanların birtakım haklan ellerinden alınmaktadır. Aslında, bugün, karşı karşı
ya kaldığımız bu sıkıntı, izlenen yanlış personel politikası sebebiyledir; yani, Emekli Sandığına ta
bi 1 milyon 800 bin memur statüsündeki personelin büyük bir çoğunluğu işçi niteliğindedir, işçi 
haklarına sahip olabilecek durumdadır; bir kariyere girmesi ve o kariyerin içerisinde yükselerek 
memur statüsüne tabi olmasına hiç ihtiyaç yoktur. Başbakanlığın bahçıvanı memur, belediye baş
kanının şoförü memur, filanca kamu kuruluşunun greyder operatörü memur! Böyle olmaz, bunla
ra memur denmez; bu arkadaşların memur olmaması lazım. Eski Memurin Kanununda, hizmetli-
memur ayırımı vardı, 657 sayılı Kanunla bu kaldırılınca, birçok personel, daha doğrusu, hizmetli, 
yardımcı personel, memur statüsüne geçti; memur statüsüne geçince de, işçi haklarından istifade 
edemez hale geldi. Başlangıçta, memurların maaşları, işçilerin ücretlerinden daha yüksek olduğu 
için, işçi statüsünde çalışan pek çok insan memuriyete geçmek için çaba sarf etti; fakat, zaman içe
risinde memurun maaşı, eriyip, büyük ölçüde işçi ücretinin gerisinde kalınca -şimdi şartlar değişti-
memurlar işçi olmak istiyor. İşin QZÜ budur; yani, büyük diretmelerin, dayatmaların ve bu konuda
ki ısrarlı taleplerin arkasında, aslında, devlet memurunun aldığı maaşın yetersizliği yatmaktadır. 
Siz, devlet memuruna, yeterli maaşı, Anayasada değişiklik yapmadan da verebilirsiniz; iktidarlar 
bunu sağlayabilirler. Devlet memurunu, maaş bakımından, ücret bakımından, kamu kurumlarında 
çalışan işçilerin üzerine çıkarın; bu şekilde, talepler çok fazla olacak mı; evvela, ona bir bakalım. 

Değerli arkadaşlarım, burada, özellikle iki hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum; o da şu
dur: Devlet memuru, hakikaten sıkıntıdadır. Her gün gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda görü
yoruz; direniş yapıyorlar, sokakları işgal ediyorlar, her gün yürüyüş ve eylem yapıyorlar. Bu ey
lemlere kulak vermemiz lazım. Eylemlerin arkasındaki hakiki sebep, bunların maaşlarının yetersiz 
oluşudur, kifayetsiz oluşudur. Bugün, bakanlığın dördüncü katından, beşinci katından atlayıp inti
har eden memurlar var; bakan aleyhine konuşan memurlar var; demeç veren memurlar var. Bura
da dikkat edilecek husus; devlet memuru, artık, sıkıntıdadır, sancıdadır; bu sese kulak vermek zo
rundasınız. İktidar, ne yapıp yapıp, memurun millî gelirden aldığı payı artıracak, maaşını yükselte
cek bir noktaya gelmelidir. 1994-1995 yıllarının başlangıcını mukayese ettiğiniz takdirde, devlet 
memuru, neresinden bakarsanız bakın, yüzde 50 kaybetmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN-Buyurun. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 
Geçen sene, devlet memurlarına verdiğiniz azamî miktar yüzde 52'dir; halbuki, enflasyon yüz

de 150'dir; aradaki fark, memurun kesesinden çıkmıştır. Dolayısıyla, devlet memurunun feryadı, 
Kızılay meydamndadır; devlet memurunun feryadı, Kadıköy meydamndadır; devlet memurunun 
feryadı, bu memleketin sokaklarındadır; gelin, bu sesi duyalım ve ona elbirliğiyle yardımcı olalım, 
ona destek olalım... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Memur, Meclisin kapısına kadar gelmiştir! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada, dikkatinizi çekmek iste

diğim bir diğer konu da şudur: Mevcut Anayasamıza göre, devlet memurlarının sendika kurma, 
grev yapma hakkı var mı yok mu; yok. Bu haklar olsaydı, bu değişiklikleri getirmezdiniz. Bu de
ğişiklikleri getirdiğinize göre, demek ki, bu Anayasada bu hak yok; ama, devlet memurlarına grev
li, toplusözleşmeli sendika hakkı verileceğine dair -Hükümet üyelerinin hepsinin imzalayıp Parla
mentoya gönderdiği, komisyonlarda bekleyen- hükümet tasarısı var. Bunu ne hakla gönderiyorsu
nuz, memuru niçin aldatıyorsunuz, niçin yanıltıyorsunuz!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Evvela, gelin, bunu değiştirelim; memura, gereken hakları hep beraber verelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Eser; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER (Samsun) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; he
pinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum; akşamın bu geç saatinde, arzlarımı çok kısa olarak ifade et
meye çalışacağım. 

Sözlerime başlarken, çok değerli Anavatan Partisi Sözcüsü Sayın Keçeciler'in sözlerinin so
nunda ifade ettiği bir hususu tekrar açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bazı ibareleri, bazı kavramla
rı karıştırmamak için, kavram kargaşasına girmememiz için, geçen hafta da bu kürsüde bazı tabir
leri açıklamaya çalışmıştım. 

Şimdi, Sayın Keçeciler "hükümet programında 'toplu iş sözleşmesi, grev hakkı verilecek' diye 
ibareler var" dedil Ancak, değerli arkadaşlarım, hükümet programımızda, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun reorganize edilmesine dair maddeler de var. Yani, bunlar, eğer tek tek ele alı
nıp, işte, fili tarif ederken, kulağını tutar, bacağını tutar, gövdesini tutar şekilde farklı farklı tarif 
edilirse, bir bütünlüğe, bir ifade insicamına da kavuşamayız. Onun için, bunu burada belirtip, mad
de üzerindeki görüşlerimizi izah etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, eski 17 nci, şimdiki 16 ncı madde, Anayasamızın 128 inci maddesinin bir 
fıkrasındaki değişikliği içeriyor. Hatırlarsınız, 51 nci madde üzerinde konuşurken, 51 inci madde
nin dokuzuncu fıkrasında 128'e atıflar vardı. Bilahara, geldiğimiz 7 nci madde ve devamında, yi
ne, kamu görevlilerinin, memurun veyahut öğretim elemanlarının, velhasıl ülkemizde yaşayan han
gi kesim, siyasete, toplusözleşmeye, sendikaya girerse, hangi kesim girmezse daha iyi olur gibi ba
zı mülahazalar var. 

Değerli arkadaşlarım, bu memur tarifini, kamu görevlisi tarifini tam yerine oturtmadığımız sü
rece, bu münakaşaların sonunu alamayız. Ben, memur için, rahmetli Cumhurbaşkanımız Celal Ba-
yar'ın çok güzel bir ifadesini bir yerde görmüştüm; burada aynen okuyacağım; yorumunu hepinize 
bırakmak istiyorum. 
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Rahmetli Cumhurbaşkanımız, memuru şöyle tarif etmiş: "Memur, milletinin hizmetinde; ama, 

kanunların da emrindedir" diyor, i 

Değerli arkadaşlar, insan hak ve hukuku için, hep ILO, ILO, ILO diyoruz; yani, Uluslararası 
Çalışma Örgütünden bahsediyoruz; bu örgütlenme haklarını vesaireyi düzenleyen sözleşmelerden 
bahsediyoruz; ama, bakın, bizim Anayasamızın 12 nci ve 14 üncü maddeleri, haklarla, yetkilerle, 
görev ve ödevlerin hep beraber düşünülmesini, konuşulmasını da içeriyor. Bütün belgelerde bu var 
değerli arkadaşlarım. O zaman biz, memurumuza, işçimize hak vermeyelim diye bir iddiada bulun
mak durumunda değiliz. Kutsal diye tabir ettiğimiz şu Parlamentonun çatısı altında olan arkadaş
larımızın hiçbirisi, memurumuzu, işçimizi bu haklardan yoksun bırakmak istemez; ama, denge un
surlarını da unutmayalım; yani, terazinin bir tarafına hep artıları koyarsak, diğer tarafını neyle den
geleyeceğiz. Dolayısıyla, Anayasamızın 12 nci maddesini aynen okuyorum: 

"I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 

MADDE 12.- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluk
larını da ihtiva eder." Şimdi, bu, bir. 

1982 Anayasasının "III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması" başlıklı 14 üncü 
maddesinin -vakit kaybetmemek için- son paragrafını okuyorum: "Anayasanın hiçbir hükmü, Ana
yasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekil
de yorumlanamaz." Yani, terazinin artılarını, eksilerini hep bir arada görüşmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, söz almışken, aşağı yukarı birkaç gündür basını da tamamen işgal eden 
ve özellikle yükseköğretimde görevli öğretim elemanlarını ilgilendiren bir hususu da burada arz et
mek istiyorum. Ben, iki üç gündür basında ismi geçen veya geçmeyen rektörlerimizle ve öğretim 
görevlilerimizle bire bir konuşup, bu olayı, basına yansıdığı gibi değil, ama, kendi ağızlarından din
lemek istedim. 

Değerli bir profesör hocamız, burada, geçen haftalar içinde bir yorum da yaptı, Anayasamızın 
68 inci maddesi üzerinde konuştuk. 82 Anayasamızın 68 inci maddesinin şu andaki yazımı ile önü
müze getirilen ve o Anayasayı referans vererek değişiklik öneren bu teklifteki 68 inci maddeyi de
ğiştiren metni okuduğumuz zaman -ben, bunun, sayfanın bir tarafına orijinal şeklini yazdırdım, bir 
tarafına da bugünkü değişikliğini yazdırdım- değerli hocalarımıza da... 

BAŞKAN - Sayın Eser, 128 inci maddeyle bir ilgisi var mı efendim? 
ALİ ESER (Devamla) - Bu fırsattan istifade... Aynı şey efendim. 
BAŞKAN - Fırsattan istifade etmeyelim, maddeyle ilgili... Lütfen... 

ALİ ESER (Devamla) - Hayır... Değerli Başkanım, açıklamak durumundayım; çünkü, hak ve 
görevlerden bahsediyoruz, gerek siyasî gerek sendikal gerek örgütlenme; aynı paralelde bu da ka
rıştırılıyor. 

Ben, bunu, karşılıklı olarak yazdım; okuduğum zaman görüyorum ki, mevcut Anayasamızın 
bu maddesinin en son paragrafında, yasağa giren hâkimleri, savcıları içeren yerinde şöyle bir iba
re var; bakın, çok net okuyorum: "Yüksek yargı organları mensupları" denildikten sonra "yükse
köğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum, me
mur..." vesaire diye devam ediyor. 

Şimdi, hâkimler, savcılar ve subayların yasaklanmasına dair yeni kanun teklifine, yeni yazıma 
bakıyorum, öğretim görevlileriyle ve Yükseköğretim Kurulu üyeleriyle ilgili tek bir kelime dahi 
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yoktur. O zaman, basit bir mantıkla dahi, burada yasaklanmayan bir kesimi, nasıl olur da "yasak 
içine girdi" diye günlerce, gazete sayfalarında, profesörlerimiz ^eksik olmasınlar- ve basın, bunla
rı, bu şekilde, biraz çarpıtarak yansıtır!.. 

Zaten, üniversite öğretim üyelerimizin aslî görevleri, ülke siyasetini oluşturmaktır değerli ar
kadaşlar; bunu, hiçbirimizin inkâr etmesine imkân yok; yani, bir ülkenin, akademik çalışma ve 
araştırma olmadan, hiçbir konuda yenileşmesi, ilerlemesi de mümkün değildir; zaten, bunu düşü
nemeyiz. Onun için bu değerli hocalarımız, ülke konularındaki görüşlerini -özellikle kriz dönem
lerinde-zaten, her zaman belirtmekle görevlidirler. 

Bu arada, yine, bir düşünürün, bu konuyla ilgili bir sözünü arz ederek konuşmamı bitiriyorum; 
, Dante "Cehennemin en sıcak köşesi, ulusal kriz dönemlerinde tarafsız kalmayı tercih edenler için 

ayrılmıştır" diyor. O bakımdan, Allah, ülkemize kriz göstermesin; ama, bu sözü de aklımızdan çı
karmayalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum, iyi geceler diliyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eser. 

Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şahsı adına Sayın Muharrem Şemsek; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

Lütfen efendim, zamanı iyi kullanalım. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, şahsı adına kaç kişi konuşacak? 

BAŞKAN - 2 kişi efendim; bundan sonra, söz sırası Sayın Seyfı Şahin'in. 

Buyurun Sayın Şemsek. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşmek
te olduğumuz anayasa değişikliği maddemizle ilgili düşüncelerimi arz etmek üzere huzurunuzda
yım; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa değişikliği konusu, Yüce Meclisimizde uzun bir süredir tartışma 
konusu olmaktadır ve vatandaşlarımız, bu Anayasa değişikliği tartışmalarını fevkalade hassasiyet 
içinde takip etmektedir. Anayasa değişikliği konusunda bütün siyasî partilerimizin, fevkalade ağır 
sorumlulukları bulunmaktadır. Eğer, bu Yüce Meclisten sivil bir anayasanın çıkarılması temin edi
lemezse ve siyasî partilerimiz vaatlerindeki samimiyetlerini ortaya.koymazlarsa; siyasî partilerimi
ze, demokrasimize ve rejimimize olan güven fevkalade azalacaktır. 

Yüce Mecliste, anayasa değişikliklerinin mutabakatla yapılması esas olandır. Bütün siyasî par
tilerimizin mutabakat temin ederek, Anayasa maddelerini değiştirmeleri arzu edilendir; ama, bu 
mümkün olmuyorsa, bütün siyasî partilerimiz mutabakat sağlayamıyorlarsa, Anayasayı değiştire
cek çoğunluktaki sayıya sahip siyasî partilerin, uzlaşma sağladıkları değişiklik teklifinin, Yüce 
Meclisten geçmesi lazımdır. Yüce Mecliste, anayasa değişikliğini engellemeye çalışmak, şu veya 
bu sebeple bunu geciktirmeye çalışmak, hiçbir siyasî partimize fayda vermeyeceği gibi; burada, 
birtakım faydacı anlayışlarla, popülist birtakım davranışlarla, Yüce Mecliste hiç olmaması lazım 
gelen bazı durumların sergilenmesi de, ne Yüce Meclisimize ne bunları yapan siyasî partilerimize 
ne de demokrasimize fayda verir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, madde üzerinde mi konuşuyor; yoksa, nasihat 
mı veriyor? 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Maddeyle ilgili. 
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Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, görüştüğümüz bu anayasa değişikliği maddesi çok tartışılan bir 

maddedir. Bugün, kamu görevlileri sendikası kurulması hususu da -ifade ettiğim anlamda- popülist 
anlayışlarla, maalesef, olabilecek noktadan, olmayacak noktaya götürülmüştür. Siyasî müracaatlar
la, birtakım siyasî çıkarlar sağlamak amacıyla, kamu görevlilerimizin elde edebileceği makul ölçü
lerdeki toplusözleşmeli ve grevli sendika hakkı, -maalesef, ifade ettiğim şekilde- bazı siyasî parti
lerimizin faydacı çıkışları yüzünden -en azından şimdilik- gecikmiş görünmektedir. 

Burada bulunan hiçbir siyasî partinin, memurların sendika hakkını, toplusözleşme hakkını, 
grevli toplusözleşme hakkını istemiyor durumu söz konusu değildir. Mecliste temsil edilen hiçbir 
siyasî partinin, böyle bir düşüncesi yoktur; ama, birkısım siyasî partilerimizin, çıkıp "bunu bazı 
partiler istiyor, bazı partiler istemiyor" diyerek, bundan siyasî çıkar temin etme yönünde gayret et
meleri, bu işi engeller tavır olarak ortaya çıkmıştır. Bugün getirilen bu değişiklikle, şu anda me
murluk hizmeti yapan 2 milyona yakın vatandaşımızın büyük bir ekseriyeti, işçi statüsüne dahil 
edilmektedir. Mevcut Anayasaya getirilen geçici 17 nci maddeyle de, memur statüsünden işçi sta
tüsüne geçenlerin, önceden kazanmış oldukları sosyal haklarının devam edeceği beyan edilmekte
dir. Burada, bunun nasıl yapılacağı hususunun çok iyi açıklığa kavuşturulması lazımdır. Sayın Ko
misyonumuzun, bunu Yüce Meclisimize izah etmesinde fayda vardır. Burada, şu anda memur hiz
meti yapan memurların, işçi statüsüne geçmeleri nasıl sağlanacaktır... 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Bu kişilerin sosyal hakları veya diğer hakları, nasıl güvence altına, teminat altına alınacaktır; 

bunların, Yüce Meclis tarafından bilinmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, memurlarımızın, esas itibariyle bu Anayasa değişikliğinden sonra, ciddî 
bir personel reformuyla görev ve sorumluluklarının iyi tarif edilmesi lazımdır. Bugün, memurları
mızın sahip olduğu memur güvencesi; memurlarımızın, siyasî iktidarların insafından kurtarılması 
ve can güvenliği problemlerinin çözülmesi; ücret adaletsizliklerinin giderilmesi hususlarını da kap
sayacak şekilde, bir personel reformunun temin edilmesinde büyük fayda olacağı kanaatindeyim. 
Aynı şekilde, memurlarımızın, sokağa dökülmeden, sokağa dökülen memurlarımızın da, herhangi 
bir tahrike kaptırılmadan, toplusözleşmeli ve grevli sendikal haklarının -siyasî partileri m izce siya
sî istismar yapılmadan- elde edilmesi yolunun Yüce Meclisimizce bulunmasında fayda olduğu ka
naatimi ifade ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, bu aşamada Komisyon söz talebinde bulundu. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Coşkun Kırca; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KİRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; daha Önce verdiğim izahatı, burada tekrar etme mecburiyetini duyuyorum. 
Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde, kamuda çalışan üç tür insan vardır; bunların bir kısmı, me

murlardır. Memurlar, kamunun aslî ve sürekli hizmetlerini yerine getirirler. Bu asli ve sürekli hiz
metler arasında savunma, diplomasi, yargı, maliye gibi, devletin egemenlik haklarının doğrudan 
doğruya kullanılmasının söz konusu olduğu hizmetler mevcut olduğu gibi, toplumun ihtiyaçları ba
kımında, aslî ve sürekli olması gereken diğer hizmetler de yer alır. 

Memurun iki vasfı vardır: 
1. Genel idare esaslarına bağlıdır. 
2. Asli ve sürekli kamu hizmetleri onlar eliyle görülür. 
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Böylelikle, memurun kendisinin de, aslî ve sürekli bir devlet personeli olması lazımdır. 

İkinci tür kamu çalışanları, sözleşmeyle çalışanlardır. Burada, sözleşmeden maksat, iş akti de
ğildir. Burada, sözleşmeden maksat, idarî katılma sözleşmesidir. Burada, sözleşmenin getirdiği hak 
ve yükümler kanunla tespit edilir, kanunla da değiştirilebilir. Bu sözleşmeye göre çalışacak olan ki
şi sadece, süre ve ücret açısından buna katıldığını ifade eden bir imza atar. Bu idarî sözleşmeli per
sonel de, yine, genel idare esaslarına bağlıdır; ancak, bunlar, aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa 
etmezler. Bunlar, daha çok, aslî ve sürekli olmayan, olması gerekmeyen, mahiyeti aslî ve sürekli 
bulunmayan uzmanlık görevlerinde çalışan kimselerdir. Mesela -genellikle Kıta Avrupasında rast
ladığımız- bakanlık özel kalemlerindeki danışmanlar ve diğer personel -eğer memur kadrolarında 
değillerse- bu esasa göre çalışırlar. 

Nihayet, kamu çalışanlarının üçüncü kısmı, iş akdiyle çalışanlardır. İş akdiyle çalışanlar, aslî 
ve sürekli hizmetlerde çalışmazlar ve diğer iki kategoriden farklı olarak, genel idare esaslarına da 
tabi değildirler. Devlet bunlarla iş akti aktederken, kamu tüzelkişisi yüzüyle değil, özel hukuk tü
zelkişisi yüzüyle akteder. Bunlar da bizim mevzuatımızda yer alan hususlardır ve bu şekilde çalı
şan kimseler de mevcuttur. 

Türkiye'de yapılması gereken şey, bugünkü Anayasaya göre dahi caiz olmayan bir çalıştırma 
sistemini ortadan kaldırmaktır. Mahiyeti icabı genel idare esaslarına tabi olmayan, aslî ve sürekli 
hizmet mahiyetinde olmayan işlerde işçi calıştınlamayacağı gibi, mahiyeti icabı aslî ve sürekli bir 
görev olmayan ve genel idare esaslarının dışında olan işlerde işçi çalıştırılması mecburidir. Halbul-
ki, bu işlerde dahi, biz, memur veya idarî sözleşmeli kişileri çalıştırıyoruz; bu, bugünkü Anayasa
ya göre de yanlıştır. 

Şunu da belirtmek isterim ki, genel idare esaslarının ne olduğu -burada buna girmek istemiyo
rum- mahkeme içtihatlarıyla belirlenmiş hususlardır; çeşitli Anayasa maddelerinde de tekrar edil
miştir; ama, aslî ve sürekli olma kavramı, toplumun ihtiyaçlarına göre değişebilir. Belirli bir kamu 
hizmeti, eğer, sivil toplumun inkişafı neticesinde, gitgide özel kesim tarafından karşılanabilen bir 
hizmet haline gelebiliyorsa, aynı hizmeti karşılayan kamu müesseselerinde çalışanların da aslî ve 
sürekli mahiyet taşımadıklarını, kanun vazu, pekala kabul edebilir. • 

1961 Anayasasına baktığımız zaman, o zamanki 128 inci maddeye tekabül eden 117 nci mad
denin birinci fıkrasında -ki, bu hüküm, çok güzel yazılmış bir hükümdür ve merhum,Ragıp Sarı-
ca'nın elinden çıkmıştır; Sayın Soysal da bunu teyit edecektir sanıyorum- şöyle deniliyor; "Devle
tin ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar eliyle görülür." Dikkat ediniz, burada 
"diğer kamu görevlileri" tabiri yoktur. Diğer kamu görevlilerinin de, aslî ve sürekli görevler yapa-' 
bilecekleri yolundaki ifade, 1982 Anayasasına girmiştir ve yanlıştır. Bu yanlışlık, aslında, temelin
den yanlış bir tatbikatın Anayasaya aksettirilmesinden doğuyor; o da, Devlet Planlama Müsteşarı, 
Başbakanlık Müsteşarı gibi, aslî ve sürekli görevleri gördüklerinde şüphe olmayan görevlilerin, 
fazla maaş alması maksadıyla, hem memur hem idarî sözleşmeliymiş gibi, ucube teşkil eden bir sta-; 
tüye tabi tutulmalarıdır. Bunu kaldırmak mecburiyetindeyiz, doğru bir tefrik koymak mecburiye
tindeyiz. 

Şimdi, Anayasa Komisyonu, bu konuda, başlangıç teşkil edebilecek bir madde yazmıştır ve di
ğer kamu görevlileri denilen kategorinin, kamunun aslîye sürekli hizmetlerinde çalıştırılan kişiler 
olmayacağını, bu hizmetlerde, aslî ve sürekli hizmetlerde çalıştırılacak olanların, ancak memur ol
ması gerektiğini hükme bağlamıştır. 

Şimdi, Sayın Keçeciler ve arkadaşlarının ve Etem Kelekçi ve arkadaşlarının verdikleri takrir
de, bu husus, suiistimale mahal vermeyecek şekilde daha da iyi yazılmış bulunuyor ve bu gibi ka-
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mu görevlilerinin, idarî sözleşmeyle çalıştıkları ve ancak uzmanlık alanlarında çalıştırılabilecekle
ri de belirleniyor. Böylelikle, aslında, iş aküyle çalışması gerekenlerin "diğer kamu görevlileri" gi
bi ne idiğü belirsiz bir tarif altında, iş aküyle çalışmaktan ve böylelikle toplu iş sözleşmesi ve grev 
haklarına sahip olmaktan mahrum edilmeleri de kesinlikle önlenmiş oluyor. 

Şimdi, sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı, grev hakkı... Bu maddelerin, birbirleriyle hep 
irtibatlı olduğunu biliyoruz. Komisyonun getirdiği metinde, bir kere şunu belirtelim ki, bütün ka
mu görevlilerine -memurlar ve idarî sözleşmeliler dahil olmak üzere- sendika kurma hakkı tanın
mıştır. Şimdi, deniyor ki: "Bu sendikalara toplu iş sözleşmesi akdetmek ve grev ilan etmek hakla
rı da tanınsın." 

/ 
Evvela şunu belirtmek istiyorum ki, 87,95 ve 115 sayılı Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Söz

leşmelerinde -hep bir arada mütalaa edildiği zaman-biraz evvel tarif ettiğim anlamlar içinde, me
murlara ve idarî sözleşmeli kamu görevlilerine sendika hakkı tanıma mecburiyeti getiriliyor; ama, 
bu sendikalara toplu iş sözleşmesi hakkının ve grev yapma hakkının tanınmasının bir mecburiyet 
olduğuna dair hiçbir açıklık yoktur. Tatbikata baktığımız zaman, Batı ülkelerinde ne görüyoruz; bir 
kere açıkça şunu görüyoruz ki, memur ve idarî sözleşmeli personelden anlam... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Evet efendim... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Sayın Başkan biraz 
müsamahalı olmanızı rica edeceğim. Pek çok hatibe birden cevap vermek zorundayım... 

BAŞKAN - Süreyi uzattım efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Çok teşekkür ederim 

efendim. 
Şimdi, Alman Anayasasının bir maddesi bunu çok güzel ortaya koyuyor; Alman Anayasası di

yor ki: "Kamuda egemenlik tasarruflarını yerine getirmek üzere çalışanlar -ki, bunlar, biraz evvel
ki tanımlara göre, memur da olabilir, idarî sözleşmeli kişiler de olabilir- kamu hukukuna tabidir
ler." Kamu hukukuyla özel hukuk arasındaki başlıca fark nedir; kamu hukuku işlemleri, devletin ve 
diğer kamu tüzelkişilerinin egemenlik hakkına dayanarak yaptıkları ve devlet gücüne dayanan tek 
taraflı işlemlerdir. Özel hukuk işlemleriyle bir kişinin diğerini bağlaması ise, kaideten anlaşma, 
akit, sözleşme yoluyla olur. Özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki başlıca fark budur. İşte Alman 
Anayasası diyor ki: "Memurlar, kamu hukukuna tabidirler." Yani, toplu iş sözleşmesi yapamazlar; 
çünkü, o, bir özel hukuk sözleşmesidir ve grev yapamazlar. 

Nitekim, memur tarifini, bildiğimiz, benim söylediğim gibi kullanan hiçbir ülkede, memur ve 
idarî sözleşmeyle çalışan kamu personeli, iş aküyle çalışmadığı için, toplu iş sözleşmesi bunlar için 
söz konusu değildir. Neden değildir; çünkü, toplu iş sözleşmesinin, bir evrensel hukuk kuralı teş
kil eden tanımlamasına göre, toplu iş sözleşmesi, kişisel iş akitlerinin içeriğini düzenleyen üst mu
kaveledir, emredici mukaveledir. Yani, toplu iş sözleşmesinin mevcut olabilmesi için, evvelemir
de, iş aküne ihtiyacı vardır. 

Grev hakkına gelince, grev hakkına müteallik tatbikata baktığımız zaman, bazı demokratik 
memleketlerin, bu hakkı memurlara ve idarî sözleşmeli personele tanıdıklarını, bazılarının tanıma
dıklarını görüyoruz. Tanımayanlar arasında, sadece Yemen, Çad gibi, birtakım burada sayılmama
sı gerektiğini sandığım ülkeler yok; Amerika, İsviçre, Almanya, Avusturya, Danimarka, Portekiz 
ve Belçika gibi pekala demokratik sayılması gereken ülkeler de var. 

Şimdi, böyle olunca, tanıyanlar -Fransa gibi- nasıl tanımışlar; bizim sistemimizin aksine, top
lu iş sözleşmesiyle grev arasındaki irtibatı keserek. Bizim Anayasamızın 53 üncü maddesine göre, 
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grev yapılabilmesi, lokavt yapılabilmesi için, toplu iş sözleşmesi müzakeresinin başarısız olması 
lazım. Bu irtibatı kaldırdığınız zaman, bu hakkı tanıyabilirsiniz. Ancak, Komisyonumuz, kamu hiz
metlerinin aslî ve sürekli oluşunun, toplumumuz için ifade ettiği mananın, milyonlarca insanın bu 
aslilik ve süreklilikte menfaati bulunduğu yolundadır. 

Bu açıdan, Komisyonumuz, Almanya'ya, Amerika'ya, İsviçre'ye, saydığım diğer ülkelere uya
rak, memurlara ve idarî sözleşmeye çalışan personele grev hakkını tanımamıştır. Tekrar ediyorum, 
kamuda iş aktiyle çalışanlara, bu haklar kemaliyle tanınmaktadır. 

BAŞKAN-Sayın Kırca, lütfen efendim... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Şunu da belirtmek isterim: Biraz evvel, Sayın CHP Sözcüsü 1961 Anayasasından bahsetti; 
1961 Anayasasında da memurlara ve idarî sözleşmeyle çalışan personele sendika kurma hakkını ta
nıyan bir hüküm vardı. Bu hükmün icabı, 1965 yılında yerine getirildi; kamu görevlisi sendikala
rının kurulması için bir kanun geçirildi -gedikli sözcü kulunuz bu kanunun da sözcüsüydü- o ka
nunda, bu kişilere sendika kurma hakkı tanındı; ama, toplu iş sözleşmesi yapma ve grev yapma 
hakkı da tanınmadı. Tabiî, bunun, memuriyetin getirdiği özel teminatla da ilgisi var; hem bu özel 
teminata sahip olunacak hem grev hakkına sahip olunacak; buna imkân olmadığı meydanda. 

Bütün bu hususları dikkate aldığımız zaman, Komisyonumuz, Sayın Mehmet Keçeciler ve 
Etem Kelekçi ve arkadaşları tarafından verilmiş olan takririn, bu meseleyi düzenlemek bakımın
dan, bu kadar görüşmeden sonra, efradını cami ağyarını mani mükemmel bir metin olduğu kana
atiyle, Sayın Genel Kurulun bu metne iştirakini rica etmektedir. 

Hürmetle... (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 

Son konuşmacı, Sayın Şahin; buyurun. / • 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde, devlet ve özellik
le, kamu tüzelkişileri ile KİT personelinin istihdamını düzenlemektedir. Burada "aslî ve sürekli gö
revler, memurlar ve iş aktiyle düzenlemeye uygun nitelikte olmayan sair görevleri de diğer kamu 
görevlileri eliyle görülür. Bu aslî ve sürekli görevler ile sair görevler, iş aktiyle çalışanlar eliyle yü
rütülemez" deniliyor ve işçilerin çalışacağı yerlerde memurların çalıştırılmamasını uygun görmek
tedir. 

Bunun için, şöyle bir ön bilgiyle başlamakta yarar vardır. Bir kere, çalışanın hakkını, alnının 
teri kurumadan vermek gerekir. İkincisi, çalışandan azamî verim elde etmek önemlidir. Dünyada, 
ilk defa Osmanlılar döneminde, bir kişiden en yüksek verim elde edilmiştir. Bu, Amerika personel 
istihdam uzmanları tarafından ileri sürülmüştür. O halde, bizim de, en yüksek verimi elde etmemiz 
için, şu şartlara dikkat etmemiz en sağlıklı yoldur: 

1. Yüksek ahlaklı personeli yetiştirmek. 

2. Mesleğini iyi bilen personel kullanmak. 

3. Çalışana yeterli ve adil şekilde ücretini vermek. 

4. Lise ve dengi okulları bitirenlerle, üniversite mezunlarının, ille de devlette istihdam mecbu
riyeti olmadığını göstermektir. Yani, vatandaş, hep devlet kapısında iş aramamalıdır. Bu konuda, 
Kayseri'yi misal vermek en iyisidir. Üniversiteyi bitiren her Kayserili, kendi özel işini başarmak ve 
yeni işyeri açmak için tahsilini yapar; daha zengin, hür ve verimli olur. Bu konu, bütün milletve
killerini ilgilendirdiği için de önem arz etmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, peki, memur olanların ücretleri nasıl ayarlanmalıdır: İşte, burada, en 

önemli problem, beceriksiz iktidarların, sabit gelirlilerin ve memurların haklarını koruyamadığıdır. 

Biz, MHP olarak, memur sendikalarının serbest bırakılmasını, toplusözleşme yapılmasını is
temekteyiz. Ayrıca, hukuka, millî ekonomiye zarar vermeyecek, vatandaşın işini aksatmayacak bir 
grev hakkı da verilebilir; ancak, bu konuda pirince giderden evdeki bulgurdan olmamak gere-
kir.Devletin lokavt hakkı da memuru ezecek tarzda olmamalıdır. Ayrıca, KİT'lerin satışa çıkarıldı
ğı bu günlerde de kamu personelinin korunması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kamu personelinin, söylediğim şartlara göre, istihdamı ve çalışması ve
rimli olur kanaatindeyim. Bu duygularla selam ve saygılar sunarım. 

Sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın milletvekilleri, müzakeresini yaptığımız maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır. Şimdi, önergelerin işlemine başlayacağım. Önergelerin işle
minden sonra da maddenin gizli oylamasına geçeceğim. Zamanımız yetişmeyebilir. 

Bir öneri var... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Yetişir efendim. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim...Sayın Ergüder, cümlemi bitirmedim. 

17 imzalı, Cavit Kavak ve arkadaşlarının bir önergesi var. Bunu sadece bilgi olarak Genel Ku
rula sunuyorum; grup başkanvekillerinin tümü iştirak ettiği takdirde, işleme alabilirim. Eğer bunu 
kabul etmezseniz, başka bir önerim olacak. 

Sayın Kavak'ın önergesi şöyle: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

60 milyon insanımızın sabırsızlıkla beklediği Anayasa değişikliği çalışmalarına, sabaha kadar 
çalışılarak devam edilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Cavit Kavak 

(İstanbul) 

ve 16 arkadaşı 

(ANAP, DYP, CHP, MHP, DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, eğer bu önergeye bütün grup başkanvekilleri iştirak ediyorlarsa; o za
man, oylama yapacağım. İş'ar bekliyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Uzatalım efendim... 
SÜHA TANIK (İzmir) - Madem çalışacağız, çalışalım... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Danışma Kurulu kararı varken, bu önerge oylan

maz. 
BAŞKAN - Sayın Genç, oylanmayacağını biliyorum. Niye, grup başkanvekillerinin iştirakini 

arıyorum; yeni bir Danışma Kurulu önerisi şekline getireceğim için arıyorum. Yoksa, bu önergeyi, 
bilgi olarak Genel Kurulun bilgisine sunduğumu, daha başta ifade ettim. Grup başkanvekillerinden 
bir işar alamıyorum. O nedenle... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, öneriye katılıyoruz. Diğer, grup başkanvekille
ri de iştirak ediyorsa, hay hay, çalışmaya devam edelim elbette. Ben, bunu, zaten, önceden söyle
miştim kendilerine. 
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BAŞKAN - Bir Danışma Kurulu önerisi olarak oylarınıza arz edeceğim. 
Efendim, siz katılıyorsunuz... 
Anavatan Partisi Grubu?.. Katılıyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu?.. Katılıyor. 

Refah Partisi Grubu?.. Katılmıyor efendim. 
Onun için, bir Danışma Kurulu önerisi olarak sunamıyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Grup önerisi olarak sunalım. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, oylayalım. 

BAŞKAN - Efendim?.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Oylayalım o zaman, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, dört grup başkanvekili katılsaydı, yeni bir Danışma Kurulu önerisi ola

rak oylarınıza arz edecektim, bir Danışma Kurulu kararı olarak kabul edilecekti ve sabaha kadar 
çalışacaktık; ama, Refah Partisi Grubunun Sayın Başkanvekili "katılmadıklarını" ifade ettiler. Bu 
nedenle, bunu işleme alamıyorum; sadece, bir temenni olarak Genel Kurula arz ettim. 

SÜHA TANIK (İzmir) - Refah, Meclisten kaçıyor... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu maddenin görüşmelerinin ve oylanmasının bitimine ka
dar süre uzatımını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, önergelerin işlemine geçeceğim; geçmeden önce, biliyorsunuz... Efendim müsaade 
eder misiniz... 

Bu madde bir fıkradan müteşekkildir. Dolayısıyla, bu maddede, dört önergeyi işleme alabile
ceğim, üç önergeyi işleme alamıyorum; fakat, bilgi olarak arz edeceğim. 

Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının bir önergesi var; Sayın Şevket Kazan ve arkadaşları
nın bir önergesi var; Sayın Emin Kul ve arkadaşlarının bir önergesi var -ki, bu önerge, Sayın Ke-
çeciler'in önergesiyle paralellik arz ediyor- ama, daha önce diğer dört önergeyi işleme aldığımız 
için, bu üç önergeyi işleme koyamıyorum; bilgi olarak arz ediyorum. 

Önce geliş, sonra aykırılık sırasına göre önergeleri okutup işleme koyacağım: 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Yasa Teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 128 inci 
maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal 

Gaziantep ( Ankara 

Nihat Matkap Güler İleri 
Hatay Tokat 

Mehmet Kahraman Sabri Yavuz 
Diyarbakır Kırşehir , 

Mehmet Kerimoğlu Timurçin Savaş 
Ankara Adana 

"MADDE 16.-7.11.1982 tarihli 2709 numaralı Ttirkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 
1-Genel İlkeler 
MADDE 128.- Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli gö
revler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri kanunla düzenlenir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarih ve 2709 nolu Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 16 ncı mad
desiyle değiştirilen 128 inci maddesinin "Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin .ve diğer kamu tü
zelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği aslî ve sürekli görevler, kamu çalışanları eliyle görülür. 

Üst düzey devlet görevlileri ile çok gizli nitelikte görev ifa edenlerin, Silahlı Kuvvetler men
supları ile hâkim ve savcıların, mülkî amirler ile polislerin atanmaları, görev ve yetkileri, hakları 
ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri, diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 

Diğer kamu çalışanlarının hak ve yükümlülükleri, toplusözleşmelerle belirlenir." olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Mustafa Baş 

İstanbul 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Zeki Ünal 
Karaman 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Dökülmez 

Kahramanmaraş 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Lütfi Esengün 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 
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Kazım Ataoğlu Hüsamettin Korkutata 

Bingöl Bingöl 
Mehmet Elkatmış Şaban Bayrak 

Nevşehir Kayseri 
Şinasi Yavuz Ahmet Feyzi înceöz 

Erzurum Tokat 
Kemalettin Göktaş Zeki Ergezen 

Trabzon Bitlis 
İsmail Coşar Abdulilah Fırat 

Çankırı Erzurum 
Abdullah Gül Cevat Ayhan 

Kayseri Sakarya 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkanım, bu önergenin, hâkim ve savcıların özlük hak

ları, Anayasanın bir başka maddesinde tanzim edildiği için "hâkim ve savcılar" ibaresinin çıkarıla
rak işleme konulmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki, efendim. 
* . . - . ' . ' • 

Sayın Şevket Kazan ve arkadaşlarının önergesini, "hâkim ve savcılar" ibaresi çıkarılarak, iş
leme alacağım. 

Devam edin. 
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 16 
ncı maddesiyle değiştirilen 128 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki "ve" keli
mesinden sonra gelmek üzere "kamu iktisadî teşebbüslerinin genel idare esaslarına göre" ibaresi
nin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünal di 
Van Konya 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
Şanlıurfa Kayseri 
Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 

Ömer Ekinci Mustafa Baş 
Ankara İstanbul 

Ahmet Dökülmez Ahmet Derin 

Kahramanmaraş Kütahya 
Ahmet Remzi Hatip Ahmet Arıkan 

Konya Sivas 
Abit Kıvrak Hasan Dikici 

Konya Kahramanmaraş 
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Lütfi Esengün Bahaddin Elçi 

Erzurum Bayburt 
Musa Demirci Zeki Ünal 

Sivas Karaman 
Ahmet Cemil Tunç Kâzım Ataoğlu 

Elazığ Bingöl 
Hüsamettin Korkutata Mehmet Elkatmış 

Bingöl Nevşehir 
Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 

Kayseri Erzurum 
Ahmet Feyzi İnceöz Kemalettin Göktaş 

Tokat Trabzon 
Zeki Ergezen İsmail Coşar 

Bitlis Çankırı 
Abdulilah Fırat Abdullah Gül 

Erzurum Kayseri 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu Raporunun 16 ncı maddesinde yer alan ve Anayasanın 128 inci madde
sini değiştiren metnin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Madde 17.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Devletin, diğer kamu tüzelkişilerinin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin genel idare esaslarına 
göre yürütmekle görevli ve yetkili oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev
ler, memurlar; aslî ve sürekli nitelikte olmamakla beraber, uzmanlık gerektiren görevler, idarî söz
leşmeyle çalışan kamu görevlileri eliyle görülür. Bu tanımların dışında kalanlar iş aküyle çalıştırı
lır. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylık ve öde
nekleri, emeklilikleri ve diğer özlük hakları kanunla düzenlenir. İdarî sözleşmeyle çalışan kamu gö
revlilerinin bu sözleşmeyle edinecekleri haklar ve yükümlülükler de kanunla düzenlenir. 

Memurlar ve idarî sözleşmeyle çalışan kamu görevlileri, 53 ve 54 üncü maddeler hükümleri
nin kapsamı dışındadır. 

Birinci fıkrada yazılı aslî ve sürekli görevler ile uzmanlık görevleri iş aktiyle çalışanlar eliyle 
yürütülemez. 

Devletin kamu tüzelkişilerinin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin iş aktiyle çalışanlar eliyle gö
rülmesi gereken görevlerinde memurlar ve idarî sözleşmeyle çalışan kamu görevlileri kullanılmaz." 

Mehmet Keçeciler Cavit Kavak 
Konya İstanbul 

Gürhan Çelebican Etem Kelekçi 

İstanbul Afyon 
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Eyyüp Cenap Gülpınar Tunç Bilget 

Şanlıurfa , Aydın 

Nabi Poyraz 
Ordu 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, en aykırı önerge, Mehmet Keçeciler ve arkadaşlarının verdiği 
önergedir. Bu önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - En aykırı önerge o de
ğil efendim. 

BAŞKAN - Bizim değerlendirmemize göre en aykırı önerge odur efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Biraz evvel okuduğu

nuz bu önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Katılıyorsunuz... Çoğunluğunuz yok; ama takdire bırakıyorsunuz... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Çoğunluğumuz var 

efendim; konuştuk, komisyon üyelerinin ekseriyeti buna katılıyor. 
BAŞKAN - İçerideler... Peki, teşekkür ederim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, en aykırı önerge bizim önergemizdi. 
. BAŞKAN - Sayın Soysal, Başkanlığın takdiri öyledir. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon, önergeye katıldığını ifade etti. 
Önergeyi oylarıniza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... ' 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Sayın Başkan;.. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katıldığını ifade etti. , 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Komisyon önergeye iki kişiyle nasıl katılıyor? 
BAŞKAN - Efendim, salondalar; ben, onu ikaz ettim dikkat ettiyseniz. 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - O zaman, oraya Komisyon üyelerinin oturması lazım. 
BAŞKAN - Var efendim; salonda oldukları müddetçe burada olduklarını kabul ederim. 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Böyle bir usul var mı? 

BAŞKAN - Efendim, ikaz ettim dikkat ettiyseniz ve Komisyon bana cevap verdi "biz burada
yız" dediler. 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir)-Getirsinler oraya... 
BAŞKAN - İstiyorsanız hepsini toplayayım efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - İlk defa böyle bir uygulama oluyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonunun üyeleri, lütfen komisyon sıralarını teşrif buyurun efen

dim; sayın milletvekillleri sizleri görmek istiyorlar. 
Önergeyi tekrar oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka

bul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarih ve 2709 nolu Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Pair Kanun Teklifinin 16 ncı mad
desiyle değiştirilen 128 inci maddesinin "devletin kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tü-
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zelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği aslî ve sürekli görevler kamu çalışanları eliyle görülür. 

Üst düzey devlet görevlileri ile çok gizli nitelikte görev ifa edenlerin, Silahlı Kuvvetler men
suplarıyla mülkî amirler ile polislerin atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, ay
lık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 

Diğer kâmil çalışanlarının hak ve yükümlülükleri toplusözleşmelerle belirlenir" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan 
(Kocaeli) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz efen

dim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kazan, buyurun efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüksek malumları oldu
ğu üzere, 25.11.1992 tarihinde, bu Parlamentoda, 151 sayılı ILO Sözleşmesini kabul ettik. Bu ILO 
Sözleşmesinin kabul edilmesiyle mevzuatımıza, bir bakıma, kanun niteliğinde bir yenilik getirmiş 
olduk. 

Bu sözleşmenin maddeleri incelendiği zaman, özellikle sözleşmenin uygulama alanını ve ta
nımlarını açıklayan bölümünde, 1 inci maddenin ikinci bendinde, "bu sözleşmede, üst düzey gö
revlilere veya çok gizli nitelikte görevler ifa edenlere, hangi ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarla 
belirlenecektir" deniliyor; yani, bu özellikleri olan kamu hizmetlilerinin ayrı bir statüde düşünül
mesi lazımgeldiğini, sözleşme de kabul ediyor. Keza üçüncü bendinde, Silahlı Kuvvetler ve polis 
için de, aynı husus öngörülüyor. 

Şimdi, böyle olunca, görüşmekte olduğumuz Anayasanın 128 inci maddesinin birinci fıkrası
nı aynen muhafaza ettikten sonra, ikinci fıkrasını, 151 sayılı ILO Sözleşmesine göre tanzim ediyo
ruz ve bu tanzimimizde de, "üst düzey devlet görevlileriyle, çok gizli nitelikte görev ifa edenlerin, 
Silahlı Kuvvetler mensuplarının, mülkî amirler ile polislerin ve ancak, bunların, atanmaları, görev 
ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir" diyoruz. 151 sayılı ILO Sözleşmesinin öngördüğü personeli, hizmet erbabını toplusözleşme 
kapsamından çıkarıyoruz ve böyle bir mevzuat kapsamı içerisine alıyoruz; ama, bunun dışında ka
lan diğer kamu çalışanlarının hak ve yükümlülüklerinin ise, toplusözleşmelerle belirleneceğini ifa
de ediyoruz. 

I' 

Zannediyorum, kabul edilmesi halinde, 128 inci maddede önergemiz doğrultusunda yapılacak 
olan bu değişiklik, ikinci görüşmeler başladığında, 51 ve 54 üncü maddelerdeki değişikliği de ko
laylaştıracaktır ve o değişikliklerin de yapılmasına imkân bahşedecektir. 

Önergemizin kabul edileceğini ümit ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 128 inci mad
desinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal 
Gaziantep Ankara 

Nihat Matkap Güler İleri 
Hatay Tokat 

Ti murçin Savaş Mehmet Kahraman 
Adana Diyarbakır 

Mehmet Kerimoğlu Sabri Yavuz 

Ankara Kırşehir 
Madde 16. - 7.11.1982 tarihli 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 
1. Genel ilkeler: 

Madde 128. - Devletin kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli gö
revler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlileri
nin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Genel Kurulun biraz 

evvel kabul ettiği takrirle iradesini izhar etmiş bulunduğu cihetle, Komisyonun bu takrire katılma 
imkânı yoktur efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim; ama, Genel Kurulun takdiri gizli oyla belli olacak Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Neyi gizli oylamayla 

yapacağımızı belirtiyoruz şimdi, değil mi efendim? 
BAŞKAN - Efendim, siz, kanaatinizi söylediniz, ben de kanaatimi söylüyorum. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Önerge üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Komisyon kanaat belirtmemiş mi oluyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Katılmadığını ifade etti efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Katılmıyor. 
BAŞKAN - Evet, onun için söz verdim zaten. 

Buyurun Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iki partinin, Türkiye'deki kamu çalışanlarının çok büyük 

çoğunluğunu, toplusözleşme ve grev haklarından yararlanmayacak duruma getirmek üzerinde uz-
laşmış olmaları, bu uzlaşmanın, en aykırı bir öneri ya da önerge niteliğini kazanmasına yetmez; 
çünkü, bu uzlaşma, Komisyonun önünüze getirdiği metinle aşağı yukarı paraleldir; yani, Türki
ye'deki kamu çalışanlarının büyük çoğunluğuna bizim verilmesini istediğimiz toplusözleşme ve 
grev haklarının verilmesini önlemek sonucunu doğurmaktadır. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başkan, bizim önünüzdeki önergemiz, görüşmeler başlamadan önce verilmiş olan bir 

önergedir ve o önerge, daha önce 51, 53 ve 54 üncü maddelerde yapmak istediğimiz değişiklik be
nimsendikten sonra anlam taşımaktadır. Neydi o değişiklik; biz diyorduk ki "işçiler" kavramı yeri
ne "çalışanlar" kavramını, daha geniş bir kavramı getirelim ve bu kavram içerisinde, Türkiye'nin 
bütün çalışanları, işçisiyle, memuruyla, ilke olarak bazı haklara kavuşsunlar; ondan sonra da, ya
sayla, bunlardan hangileri bu haklardan yararlanamaz, onları düzeltelim. Bizim temel yaklaşımımız 
buydu ve bu temel yaklaşımın ışığında -ki, bu, aynı zamanda başlangıçtaki mutabakat metninin de 
yaklaşımıdır- memur tanımı fazla önem kazanmıyordu; bu, yasalarla yapılacak olan bir tanımdı. 
Şimdi, şöyle bir durum ortaya çıkıyor: O maddeler reddedildi; çünkü, o maddelerin birinde 128 in
ci maddeye atıf vardı. O maddeler reddedildi; şimdi, 128 inci madde, o maddelerin Komisyonca 
anlaşılış tarzına uygun bir biçimde yeniden düzenleniyor. Sayın Başkan, burada, temel bir yakla
şım farkı var aramızda. Biz, Anayasanın, temel ilkeleri, temel kuralları -ama, herkesin anlayacağı 
bir biçimde temel ilkeleri ve kuralları- getirmesini savunuyoruz; gerisi, yasalarla, bu temel kural
ların ve ilkelerin ışığında düzenlenebilecek olan bir alandır. 

Anayasa yapmak demek, bir konudaki bilginliğimiz ya da bilgiçliğimiz ne kadar derin olursa 
olsun, onu anayasaya aktarmak demek değildir. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Anayasa yapmak 
demek, bilgimizin süzgecinden geçirerek, bütün halkın anlayacağı biçimde ilkeler ve kurallar koy
mak demektir; çünkü, anayasa, bütün halkın benimsemesi gereken bir metindir. Oysa, Komisyon
la aramızdaki temel anlayış farkı burada ortaya çıkıyor. Komisyon, idare hukuku alanında ve bu
günkü Türk idare hukuku alanındaki keşmekeşi Anayasaya aktarmak amacını gütmektedir; çünkü, 
bugün, idare hukukumuz, özellikle,'memur statüsüne ilişkin ya da daha geniş tabirle, kamuda çalı
şanların statülerine ilişkin bir kargaşa içindedir. Bu kargaşayı, idare hukukunu ve bugünkü idare 
hukukunu Anayasaya aktarmak, anayasa yapmak demek değildir. Onun içindir ki, eğer, Anayasa
mız, ileriye dönük bir Anayasa olacaksa, çağdaş devletin değişikliklerini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - ...çağdaş devletin geçirmekte olduğu değişikliği, bir metin 

olarak, önümüze ve halkın önüne koyacaksak, bugünkü yanlışların buraya aktarılmaması gerekir. 

Bugünkü yanlışlıklardan birini, Sayın Komisyon Sözcüsü zaten söyledi. Bugün, idare hukuku
muzda ve personel rejimimizde, sözleşmeli personel diye bir kategori var. Ben, onu, daha önceki 
konuşmalarımda da "sözleşmeli," diye, ondan sonra gelen bir kategoriden "iş aktinden" ayrı olarak 
söylediğim halde, Sayın Komisyon Sözcüsü, sanki, ben "sözleşmeli iş akti" gibi bir kavram kullan
mışım şeklinde konuştu; bana da dokundu. Oysa, bu dokunmaya hiç hakkı yok; bütün bu kavram
ların ne demek olduğunu ve bu kavramların, bugün, ne kadar büyük karışıklık yarattığını biliyo
rum. 

Sözleşmeli personel dediğimiz personel, gerçekten sözleşmeli midir; kamuda çalışmış olanla
ra soruyorum; bu, idarî sözleşme kategorisinin, bizim personel hukukuna uygulanmış bir ucubesi-
dir. Sözleşme söz konusu değildir. Komisyon Sözcüsü de söyledi; sözleşmeli personel, önüne ko
nulan sözleşmeye imzayı atar, onun pazarlığını falan da yapamaz. Bu, sadece, bazı memurlara, 
yüksek maaş verebilmenin yoludur. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - İşte, bunu kaldırmak 
istiyoruz. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Onun içindir ki, bugün, sanki, idare hukukumuz mükem-
melmiş gibi; bir, aslî ve sürekli görevleri yapan memurlar; ondan sonra da, iş aktine tabi çalışanlar 
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diye ikiye ayırmak ve bunların bir kısmına, toplusözleşme, grev gibi, çalışanların temel hakkı ol
ması gereken hakları tanımayıp, öbürlerine tanımak, Türkiye'de, çok büyük sayıda insanı, bundan 
sonra da, düşük maaşa mahkûm etmek demektir. 

Oysa biz, çalışanlarımıza, kamuda çalışanlarımıza -bu düzenlemeler yapıldıktan sonra, kendi 
haklarını korumak için gerekli araçlara sahip olmak bakımından- önü açmak, ufku açmak istiyo
ruz. By haklar, bu insanlarımızı, hakkettikleri ücrete, maaşa kavuşturacak olan haklardır. Yoksa, 
memurun maaşını yükseltmek gerekir. "Bunu devlet yapacaktır" demekle şimdiye kadar bir yere 
gelemedik; Bundan sonra, kamu çalışanlarını, personel reformuyla birlikte belirli kategorilere ayır
mak, bunların içinde çok dar bir kısmını bu hakların dışında tutmak; ama, büyükçe bir kısmını, ka
muda çalışanların büyükçe bir kısmını bu haklara kavuşturmak zorundayız. Birtakım fıkra oyunla
rıyla, birtakım kelime oyunlarıyla, bu sosyal zorunluluğun önüne geçemezsiniz. (CHP ve RP sıra
larından alkışlar) Çünkü, Türkiye'de, hakkını almak isteyen yüzbinlerce, milyonu aşkın sayıda, 
devlette çalışan, kamuda çalışan insan var. Bizim getirdiğimiz çok basit formüldür. Bizim getirdi
ğimiz, 51 ve 53 üncü, 54 üncü maddelerde, genel bir tanım kullanmak ve ondan sonra da, 128 in
ci maddeyi devlet memurları maddesi olarak daha kesin bir biçimde tanımlamak yaklaşımıydı; fa
kat, sistem bozulduğu için, bunu, ikinci görüşme sırasında ve bu iki görüşme arasında, ortaya çıka
bilecek olan temaslarda sağlamayı düşünüyoruz ve bundan da vazgeçecek değiliz; çünkü, Türki
ye'de, kamu çalışanlarının kendi haklarını koruyacak araçlara kavuşturulmamaları durumunda, 
Türkiye'nin, ne devleti, gerçek verimli devlet olarak çalışır ne de çalışanlar kendi aralarında gerek
li dayanışmayı kurabilirler. Biz, hem devletin iyi çalışmasını hem de çalışanların kendi aralarında 
gerekli dayanışmayı kurmalarını istiyoruz. 

Tabiî ki, bu önergemiz şimdi reddedilecek; ama, bu reddediş, bizim, bundan sonraki aşama
larda, bu mücadeleden vazgeçeceğimiz anlamına gelmemelidir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) , 
M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) - Hükümetten vazgeçin o zaman!.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Son önergeyi işleme alıyorum: •, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarihli ve 2709 nolu Türkiye cumhuriyeti Anaya
sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 16 ncı mad
desiyle değiştirilen 128 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki "ve" kelimesinden 
sonra gelmek üzere "kamu iktisadî teşebbüslerin genel idare esaslarına göre" ibaresinin fıkra met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz 

Fethullah Erbaş 

(Van) 

ve arkadaşlarları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyonun amacı, 

idare hukukumuzdaki mevcut keşmekeşi idame ettirmek değil, bu keşmekeşi ortadan kaldırmaktır. 
Genel idare esaslarına yapılan atıf kaldırılırsa, bu maksada erişilemez; onun için, kabul etmiyoruz 
efendim. 

- 1 9 6 -



T.B.M.M. B : 131 28 . 6 .1995 O : 4 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz; teşekkür ederim. 
Sayın Erbaş?.. 
Söz talebi yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Kapusuz. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - İmzası var mı?.. 

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

gıyla selamlıyorum. 

Bazı arkadaşlarımızın, herhalde, burada konuşulmasından rahatsızlığı var gibi; önergede im
zamızı arıyorlar. Sabaha kadar çalışma önergesi veren arkadaşlarımızın birazcık sabırlı olmaları 
uygun olur kaatindeyim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Siz reddettiniz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, Sayın Sözcünün, özellikle ifade tarzında

ki tavırlar uygun değil. Bir konuda izahat verirken, açıklama yaparken, tavırlarla bütünlük arz et
mesi lazım; yoksa, karşı tavır arz etmekle, bir şeye ulaşılacağı konusuna katılmak mümkün değil. 

Ülkemizde, bir ucubeden bahsedildiği, bütün sözcüler tarafından biliniyor. Şimdi, bir konunun 
üzerinde durmak istiyorum... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Tavır uzmanı mı bu?.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Buyurun?.. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, siz, lütfen, önergeniz üzerinde devam edin efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlarımızın da önergeye iştirakleri var da Sayın Baş

kan; onu almak istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Efendim, o, Sayın Balyalı'mn görüşü... Siz devam edin; Genel Kurulda konuşu

yorsunuz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Meseleye, bir noktaya değinerek başlamak istiyorum. 

Bu memlekette, 1961 Anayasası, 1971 değişikliği ve 1982 Anayasasıyla birlikte memur ola
rak görev yapan arkadaşlarımız var; Anavatan İktidarları döneminde ne yapıldı; bir idarî sözleşme 
imkânıyla, o gün memur olan arkadaşlarımız, daha fazla ücret alabilecekleri kanaatinden hareket
le -ne yaptılar- sözleşmeli personel oldular. 

Şimdi, soruyorum size, o sözleşmeli personel statüsüne geçmeden önce devlet memuru sayı
lan bir kişi, fazla ücret almak için sözleşmeyi imzaladıklarında devlet memuru mudur, değil midir? 
Diğer bir ifadeyle, aslî ve sürekli görevleri açısından değişen ne oldu? Yine, Komisyonun ve diğer 
sözcülerin de ifade ettikleri gibi, ne var; Türkiye'de, devlet memuru olduğu herkes tarafından bili
nen Başbakanlık Müsteşarı var, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı var; bunların aslî görevleri de 
devlet görevi, devletin, kamunun görevi; yani memuriyet yapıyor olmalarına rağmen, birtakım me
selelere endekslenmiş olmalarından dolayı, birtakım maaşların ona bağlanmış olmasından dolayı, 
o maaşların da daha yüksek alınması gibi bir uygulamadan dolayı, devlet memuru statüsü içerisin
de midir, dışında mıdır karışıyor. 

Şimdi, bizim önergemizdeki asıl hedefimiz şu: Biliyorsunuz, Türkiye'de yeni bir uygulama dö
nemi var; özelleştirmeyle alakalı, KİT'lerdeki durum. Özelleştirme kapsamına alınmış olan KİT gö-
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revlisi, memuriyet hizmeti yapan birçok kişi sıkıntı içerisindeler. Dolayısıyla, bu kişilerle ilgili ola
rak biz şunu gündeme getiriyoruz: Şayet, bunu, dışına alacak olursak, ondan sonra bunların tayin
leri, hakları vesair konularında birtakım kolaylıklar getirilebilir. Ancak, Komisyonun ve birtakım 
grupların tavırları, özellikle çalışanlar hakkında toplusözleşme, grev hakkı konusundaki yaklaşım
ları ters olduğu için, bu konuya da değişik bakıyorlar; fakat, biz buradaki yaklaşımlarını kendi söz
leriyle, kendi beyanlarıyla, kendi protokolleriyle bütünleştirmelerini istiyoruz. Yani, bu sözleri ve
ren biz değiliz, siz vermişsiniz, siz taahhüt etmişsiniz, bu konuyu siz gündeme getirmişsiniz. So
nuç itibariyle de, ortaya ne çıkıyor; bir tutarsızlık çıkıyor. 

Şimdi, bazı şeyler, ikinci görüşmelere havale ediliyor. İkinci görüşmelerde de birçok şeyin de
ğişeceği kanaatinde değilim; fakat, Sayın Başbakanın, basına yansıyan açıklamaları var: "Kamu 
görevlilerine, çalışanlara ve devlet memurlarına biz de yaklaşım göstereceğiz" gibi, yine, günü kur
tarma manasına gelen birtakım beyanları gündemde. ' 

Değerli arkadaşlar, bazı konulara açıklık getirmekte fayda var; şimdi, burada, dünyadaki uy
gulamalardan örnekler veriliyor. Dünyada, devlet memuru kavramı, kamu çalışanları kavramı biz-
dekiyle aynı değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu konuda, şayet, başlangıçta Komisyon olarak başlattığınız, anayasa değişikliğine yerleştir

miş olduğunuz "çalışanlar" kavramını devam ettirmiş olsaydınız, bugün, sokaklarda olan memur 
arkadaşlarımızın bu tepkilerini, bir nevi önlemiş olacaktınız. Ondan sonra da -kanun yapma ve ço
ğunluk imkânı da elinizde bulunuyordu- o çalışanlardan devlet memuru olanlarla olmayanları ayrı 
bir tasnife tabi tutarak, ne yapardınız; devlet memuru olmayanları, toplusözleşmeye, grev hakkına 
ait kategoriye iterdiniz; devlet memuru sayılacak olanlar ise, ayrı bir kategoride tespit edilmiş olur 
ve bu konu da çözülmüş olurdu; fakat, sizin tavrınız çözümden yana değil, maalesef, bir nevi, çö
zümsüzlükten yana bir tavırdır. Dolayısıyla, burada, şayet uygun görürseniz, KİT çalışanlarınıyla 
ilgili -eğer, bu kavramların, bu kapsamın dışına alacak olursanız, ilerideki birtakım sıkıntılara ko
laylık getirir düşüncesiyle-önergemizi huzurunuza getirdik. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki önergelerin işlemleri tamamlanmıştır. Maddenin oy

lamasına geçmeden önce, bu önerge işlemleri sırasında kabul ettiğiniz bir önergeyi gizli oya suna
cağım, ondan sonra da maddeyi gizli oya sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, bir hususta yardımınızı rica edeceğim; ancak ismini okuduğum vilayet 
milletvekilleri buraya gelsin efendim; aksi halde, arkadaşlarımız sayfa çevirmekle zaman kaybedi
yorlar; o türlü, zamanı daha ekonomik kullanacağız. O bakımdan, sadece ismini buradan okuduğu
muz, arz ettiğimiz vilayetler mensubu milletvekilleri oy kullanmaya gelsinler. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Sondan başlayalım Sayın Başkan; hep en son oy kullanıyo
ruz. 

BAŞKAN - Efendim, ne yapalım; siz de Adana'dan aday olsaydınız; Yozgat'tan aday olun de
dik mi size... 

Oylamaya başlıyoruz. 
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(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sandıklar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN-Değerli milletvekilleri, anayasa değişiklik teklifinin 16 ncı maddesiyle ilgili öner
genin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 

Oylamaya katılan milletvekili sayısı: 344 
Kabul: 203 

Ret : 136 
Çekinser: 5 
Böylece, bu önerge, Anayasanın aradığı çoğunluğu sağlayamamıştır. 
Şimdi, 16 ncı maddenin gizli oylamasını yapacağız. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, oylamaya tersten başlayalım. 

BAŞKAN - Efendim, eski İçtüzükte, tersten başlama veya kura çekmek suretiyle, çıkan ilden 
başlama usulü varmış; ama, yeni içtüzükte bu usul kaldırılmış. Arkadaşlarımızın böyle bir arzusu 
varsa, içtüzükte yapılacak değişiklikle bunu temin etmek mümkün. 

Oylamaya, Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir; oy kutusu kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylamanın sonucunu arz ediyorum. 
Öncelikle, gecenin bu saatine kadar, Divanla beraber, Genel Kurul salonunda bizimle beraber 

oylamanın neticesini bekleyen sayın milletvekillerine hassaten teşekkürlerimi ifade ediyorum. 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 16 ncı maddesinin gizli oylamasının sonuç
ları: 

iştirak eden milletvekili sayısı: 344 
Kabul: 209 

Ret: 131 s 

Çekinser: 2 

B o ş : 2 • • 

Bu sonuçlara göre, 16 ncı madde Anayasanın aradığı çoğunluğu bulamamıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için, 29 Haziran 1995 Perşembe günü saat 10.30 da toplanmak üzere; birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 01.16 

© • 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. bün

yesinde kurulacak tesisin ihalesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 
(7/6574) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kurulacak tesis ihalesini alan 
Doğuş Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. îhale Kanununun 71 inci madde imtiyazına haiz midir? 
Değilse, niçin tesis ihalesi bu firmaya verilmiştir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 23.6.1995 

Sayı: B.050.MAH.0650002/55571 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6574-13793/50045 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Bilecik Milletvekili Mehmet 
Seven'in "Antalya Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kurulacak tesisin ihalesine ilişkin" 
yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınadan alınan 
18.5.1995 tarih ve 97 sayılı yazıda; 

"Denizin ve çevrenin kirlenmesine neden olan eski ve yetersiz mezbahanın kaldırılarak yerine 
modern bir entegre et tesisi yapmak" amacıyla kurulan ve en büyük ortağı Antalya Büyükşehir 
Belediyesi olan Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANET)nin, Devlet Planlama Teş
kilatının izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tescili ile faaliyete geçen bir şirket olduğu, 

Bu Şirkete kuruluşundan sonra, Doğuş Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Antalya Ticaret 
Odasının da ortak olarak katıldığı, 

ANET'in; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, Ticaret Kanunu hükümlerine tabi 
olduğu, bu nedenle "Tesislerin" yapım işini, fiyat araştırması ve titiz incelemeler neticesinde 
Yönetim Kurulunun 18.11.1989 gün ve 89/6 sayılı kararıyla ortağı olan Doğuş Makine Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'ne ihale ettiği ve bu tesisin, konusunda Türkiye'nin en ucuza mal edilen "tesis" ol
duğu, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İline bağlı köylere 1995 yılında yapılacak 
yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Ktratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/7023) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven , 
• Bilecik 

Soru : Bilecik İlimizin her bir ilçesine bağlı bulunan köylerimize 1995 yılı yatırım programı 
dahilinde hangi hizmetler götürülecektir. Bu hizmetleri köy isimleriyle birlikte açıklar mısınız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı .'; 27.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/638 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.6.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7023-14550/52153 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in, Bilecik İli köylerine 1995 yılı içinde, Köy Hiz

metleri Genel Müdürlüğünce götürülecek hizmetlere ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Bilecik İline 1995 yılında yapılması programlanan hiz

metlere dair liste ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 

Not:. Yazılı soru önergesi ile ilgili ek listeleri dosyasındadır. 

;©i 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
131 İNCİ BİRLEŞİM 28 . 6 . 1995 ÇARŞAMBA Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 _ _ _ _ _ _ ^ ^ 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otoritesini 
ve halkın güven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddia
sıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/25) (Görüşme günü : 11.7.1995 
Salı) 

• ' " " 3 " '• , 

S E Ç t M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kurutuş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname Ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik^ 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme 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 ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin "Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9.. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun 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 : 3 L12.1993) 

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 Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment; Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabii 
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 ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 17. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

İS, —- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ilave 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 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebeibiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Bski Bakam Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı 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) 

XI 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) l 

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) 

2 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 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 : 6 6 ) (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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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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'ın; 
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 ye Köyişleri 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, AnavaJtan 
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) 

X 31. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri 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) 

32. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt-
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

çe Komisyonları raporları (2/696,-2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayıü 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 34. — 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 35. — 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) (Dağılma tarihi: 29.3.1995) 

X 36. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızm Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

37. •— 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dalir Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

38. ~ 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

39. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapümasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

40. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

41. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük-
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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) 

42. — 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) 

43. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayıh 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) 

44. — 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) 

45. — 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 46. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı : 350) (Dağitma tarihi: 23.6.1993) 

47. — 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) 

48. — Gül 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) 

49. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

50. — 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) 

51,. •—• Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
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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 işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı.: 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında 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, 2/1.96) (S- Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

53. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
vo Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5;1993) 

54. — 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) 

55. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerti Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müf tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ' ve ' Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydm Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

56. — 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) 

57. —' 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) 

58. — 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) 
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59. —' Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

60. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Ülker'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) (Si Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — 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 64. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve "Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

65. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için 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 66. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) <S$ Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

67, — 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) 

68. — 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) 
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69. — 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) 

70. — 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) 

.,71ı— Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtana tarihi : 15.1.1992) 

72. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

73 ,— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25*2.1992) 

74. — 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 Milletvekiili Hasan Basri Eler*in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapom (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

75. — 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) 

76. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, 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) 

77s — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli vo 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) 
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78. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk SUanlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

79. — 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) 

80. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21x9.1992) 

81:,, — 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) 

82. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Si Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

83. — 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) 

84. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9,1992) 

85. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı 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) . '. 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dâir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

87. — 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 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S.,Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — İstanbul Milletvekili İsmail 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) 

89. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'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) 

90. •-— Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182)'(Dağıtma .-tarihi : 23.10 1992) 

.91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 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) 

92. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ye 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

93. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) .(Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

94. — 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) 

95. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çomm 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) 

96. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı :. 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

97. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — 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) 

_ 99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Saydı 
tmar 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) 

100. ~ 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
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101'. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

102. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi ; 
11.1.1993) 

103. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Saydı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapdmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — 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) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Saydı 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) 

106. — Şırnak Mületvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107, —Şırnak Mületvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük-
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ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

109. — Denizli Milletvekili Adnan Ke&kin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

111. — 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) 

112. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
ilaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

113. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 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) (St Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

114. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı imar 
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) 

115. — 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) 

116. — 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) 
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117. -—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) 

118a — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

119. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
H/ikkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

120.— Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

121, — 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 : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

122 — 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) 

123. — 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) 

124. — 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) 

125. — 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) 

126i — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 
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127. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993)' 

128.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner 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) 

129. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nün, 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) 

130,. — 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) 

13İ. — Manisa Milletvekili Tevfİk Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993) 

132. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 rıci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rappru (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

133. — 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 134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

135| — Eskişehir Milletvekili"î. 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) 

136. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
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137, — 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) 

138. — Savunma Sanayii Güvenliği Kânunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

139. — 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 Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S, Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

140. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) 

141. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'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) 

142. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

143. — 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) 

144. — 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) 

145. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

146. — 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) 

147. — 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) 

— 17 — (131 inci Birleşim) 
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148. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S..Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

'.•149. - Bölge İdare Mahkemeleri, îdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkmda Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi :. 23.3.1994) 

150. — iş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkmda Ka
nun Tavsansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı ; 604) (Dağıtma tarihi 
23.3.1994) 

-,İ51. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkm
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

T52. ----- Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) • 

153. — 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 İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) '(Dağıtma tarihi : 
23.3,1994) ' • * 

154. —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) 

155. —: 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) 

156. — 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 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonlan raporları (t/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dait 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (J/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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158. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'mn, 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) 

159. -— §nnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın 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) 

160. — Cırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi ': 23.3.1994) 

161.— 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek- N 

îenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/648) (S. Sayısı : 605) 
• (Dağıtma, tarihi : 24.3.1994) ' 

162, — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı: 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

163. — Antalya Milletvekili Hasan NamaFın, Antalya ili Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi.Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S.-Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

Î64. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sahayı ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 165. — .Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (i/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :. 
28.3.1994) 

166. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Pîan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1.994) 

167. —.Tüılc 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 168. — İsparta Milletvekili Ertekin Duratürk'ün, Ayasafya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
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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) 

169. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve' Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

170. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) ' 

171. —• 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) 

172. — istanbul Milletvekili Ercan Karafcaş'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) 

173. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 

174. — İzmir Milletvekili Işıiay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar. Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) ' : 

175. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Talihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu .Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) -

176. — iş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

177. — 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) 

178. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

179. — 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) 
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180. — 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 ilâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/94S) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
X İSİ. — 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) 

182. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

183. —Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

184. — 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 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 186. — 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) 

187. — 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 188. — 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 189. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
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X 191. —• 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) 
X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve iş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı: 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 193.— 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 194. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 195. — 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 (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 196, —. Deylet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 197, — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ye 
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 .198. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine ilişkin 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 199. — 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 200. — 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) 

201. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X 203. - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporlar! (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 204. — 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) 

205. ---. 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 206. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,' İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 208. — 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) 

209 — istanbul Milletvekili Sabrı Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci've 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

210. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma, tarihi : 10.1.1995) . ' 

211. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'uun; Belediye Kanunu ile İl özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 212. — 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) 
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X 213. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün: Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S, Sayısı ':. 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 214. — 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 215. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması •Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

216 —T 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. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) . 

217. — 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) 

218. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

219.—'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) 

220. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi': 
10.2.1995) 
X 221. — 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) 

222. — Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi r 
28.2.1995) 
X 223..'—• Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
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ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

224. —• 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) 

225. — 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 226. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapora (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 228. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X229. — 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) 

230. — 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 Haklanda Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

231'. — 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) 

232. —•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) . , 

233. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

234. — 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 
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Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/127.7) (S, Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

235. Trabzon Milletvekili' Keırialettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve 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 236, — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasımn 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) 

237. — 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 Maddesme Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

238. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kamın Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme. Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağılma tarihi : 28.3.1995) • 

239. — 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) 

240.— Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaştnın 
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 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1İ56) (S. Sayisı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

241. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
ilk 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) 

242. — 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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243. —- Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Dİker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Dİker'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) 

244H — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler. ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kamı-' 
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 

X 245. — 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 : 8İ9) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının,' Hükümran 
Dosna-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 247. — 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 248. — 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) 

249. — 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) 

250. —-. İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabııçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Manisa Milletvekili Tevfik Dİker'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) 

252. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. — 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) 

254.— Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) CS. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — 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) 

256. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'd en Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'mn 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

257. —. Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Haki 
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) 

258. — 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) (Dağjıtma tarihi ; 
26.4.1995) 

259. — 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) 

260. — 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, imar,.Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

261. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 İnci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

262. — 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) 

263. — 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) 

264. —- 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) 

265. — Ankara Milletvekili Ulaç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

266. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : İ.6.1995) 

267. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi :'• 5.6.1995) 

268. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Ulııç 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) 

269. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

270. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya-

— 29 — 
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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) 

27İ. — Trabzon Milletvekili iEyüp 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 272. — 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 273. —.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 PJan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

274. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi içtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in içtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Melişi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 275.— 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruftu 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 Değişiklik 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) 

X1 276. — 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 ye Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 277. — Türkiye Cumhuriyeti ile 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) 

278. — 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 Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

279. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 
İ'çhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî .Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

280. --- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S: Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

281. -r~ Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince. Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi Inceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




