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2. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize
Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/803) (S. Sayısı:
737ve 737'ye 1 inci Ek) (1)
BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır.
Hükümet?..
Hükümette sayın üye, mahsus yerde temsil etme imkânı bulabilecek mi?
Hükümet de hazır.
Teklifin birinci görüşmelerini 28.9.2001 Cuma günü saat 20.07'de tamamlamıştık. Böylece,
aradan kırksekiz saat geçtiği için, teklifin ikinci görüşmelerine başlıyoruz.
Bilindiği gibi, anayasa değişiklik tekliflerinin ikinci müzakerelerinde, gerek teklifin tümü
üzerinde gerekse maddeleri üzerinde görüşme açılmamakta, yalnızca maddeler üzerinde verilmiş
değişiklik önergeleri görüşülmekte, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir
madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilmemektedir.
Teklifin 1 inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç
metninin beşinci fıkrasının başında geçen "Hiçbir düşünce ve mülahazanın" ibaresi "Hiçbir
faaliyetin" şeklinde değiştirilmiştir.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylamaya başlamadan önce, oylamanın yöntemiyle ilgili
olarak bazı açıklamalarda bulunacağım.
Anayasanın 175 inci ve İçtüzüğün 94 üncü maddeleri gereğince, anayasa değişiklik teklif
lerinin maddelerinin veya tümünün kabulü, üye tamsayısının en az beşte üç çoğunluğunun gizli
oyuyla mümkündür; yani, teklifin maddelerinin ve tümünün kabulü için en az 330 oy gerekmek
tedir.
Genel Kurulun 5.7.1995 tarihli 134 üncü Birleşiminde oylanarak kabul edilen Başkanlık tez
keresi uyarınca, Anayasa değişiklik teklifinin ikinci görüşmesinde yapılan oylamada 330 oyun al
tında oy alan madde, birinci oylamada aldığı oy ne olursa olsun, kesin olarak reddedilmiş olacak ve
düşecektir. Yapılan oylamada 330'un üzerinde oy alan maddeler, birinci oylamada aldığı oy 330'un
altında olsa da kabul edilmiş olacaktır. Yine, yapılan oylamada maddeler 330 ve 367'nin üzerinde
oy almış olsalar da, tümünün oylamasında 330'un altında oy alınırsa, teklifin tümü kesin olarak red
dedilmiş olacak ve düşecektir.
Yapılan oylamada, maddelerin birkısmı 330'un üzerinde, fakat, 367'nin altında oy almış olsa,
birkısmı da 367'nin üzerinde oy almış olsa, tümünün oylamasında teklif 367'nin üzerinde oyla kabul
edilirse, kanunun hiçbir maddesi kendiliğinden halk oylamasına sunulmayacaktır. Aynı durumda,
tümünün oylanmasında teklif 367'nin altında oyla kabul edilirse, kanunun tümü kendiliğinden halk
oylamasına sunulacaktır.
(1) 737 S. Sayılı Basmayazı 24.9.2001 tarihli 131 inci Birleşim tutanağına;
737'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı bu birleşim tutanağına eklidir.
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