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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMA 
IV.-SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

2. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe seçim 

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

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/343) (Sİ Sayısı: 71) 

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

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayı
sı : 139) 
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. Sayfa 
4.--* Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Miiftüoğlu 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) • . ' • ' • • ' 179 

5. - 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) 180 

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

7. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. " 
Sayısı : 691) . ' 190 

8. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı. Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 180 

9. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve KÖyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 
2/1095) (S. Sayısı: 798) ' 180 

10. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) 1 8 0 

11. - 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) 180 

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 
Arkadaşının 7.1J. 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- isn-741 
misyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) 243-251, 256273 
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Sayfa , 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 241,251 
1. - İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Ankara Milletvekili Mümtaz 

Soysal'ın konuşmasında, Anayasa Komisyonuna sataşması nedeniyle konuşması 241:243 

2. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, İstanbul Milletvekili 
Emin Kul'un, konuşmasında, partisine sataştığı iddiasıyla konuşması 251-253 

3. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Ankara Milletvekili Meh
met Kerimoğlu'nun, konuşmasında, şahsına ve Anayasa Komisyonuna sataştığı 
iddiasıyla konuşması 253:256 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 274 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 274 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gümrük birliği konusundaki 

Yunan vetosunun kalkmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün 
yazılı cevabı (7/6656) , 274-275 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan 
"Türbe paralarını kim iç ediyor" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı 
Ercan Karakaş'ın yazılrcevabı (7/6768) 275:276 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, güneydoğuda şehit olan asker
lere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı 
(7/6771) 276:282 

4. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un Ülkü Ocaklarının ortaöğretim 
kurumlarında faaliyet gösterdiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Na-
hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6791) 283:284 

5. -Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, Tokat'ın terör örgütlerince üs ha
line getirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazı
lı cevabı (7/6813) 284:285 

6 . - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'ta meydana gelen'olaylara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6814) 285:286 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, emeklilik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş
masına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Hâlis, ;• 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hububat fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin, / 

Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, Gümüşhane'ye yaptığı bir ziyarette, adalette, gördü
ğü eksikliklere ilişkin gündem dışı konuşmasına da Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, 

Cevap verdiler. > 

Açık bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Ziya Halis'in atandı
ğına, • 

İsrail'e gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin, 

Fransa'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'in, 

Vekillik etmelerinin, 

Ziya Halis'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan Devlet Ba
kanlığına, yeni bir atamavyapılmcaya kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'hm vekillik etme
sinin, " 

Uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, 

Adana Milletvekili Ahmet Şanal'ın, ' 
İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın ve, 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'în, 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiklerine ilişkin önergeleri, 
Millî, Savunma Komisyonu Başkanlığının, Millî Savunma Komisyonu Başkanvekilliğine, 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in seçildiğine ilişkin tezkeresi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in (6/1426), 
İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in (6/1460), 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın (6/1530 ve 1586), 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un (6/1307), 
Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın (6/1372 ye 1608), 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın (6/1276ve 1604), . 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın (6/1603), 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm (6/1540) , 

; Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın (6/1623), 
SözlU sorularına yazılı cevap aldıklarından, sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeler okun

du; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yem ve! çimento fabrikalarının 
özelleştirilmesinden sonra ortaya çıkan sorunları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılması-
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na ilişkin önergesi (10/236) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alaca
ğı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Genel Kurulun, 23.6.1995 Cuma ve 24.6.1995 Cumartesi günlerinde de çalışmasına ve çalış
ma saatlerinin, 21.6.1995 Çarşamba günü 10.30 - 13.00, 14.00 - 19.00, 20.30 - 24.00; 22.6.1995 
Perşembe günü 10.30 - 13.00, 14.00 - 19.00, 20.30 - 24.00; 23.6.1995 Cuma günü 14.00 - 19.00, 
20.30 - 24.00; 24.6.1995 Cumartesi günü de 10.30-13.00,14.00 -19.00,20.30 -, 24.00 saatleri ara
sında olmasına ve Anayasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifinin birinci görüşmelerinin Cumartesi 
günü saat 24.00'e kadar tamamlanmaması halinde, çalışma süresinin uzatılarak, bitimine kadar ça
lışmalara devam edilmesine; 21.6.1995 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmeme
sine ilişkin DYP Grubu önerisi; , 

Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 258 
inci sırasında yer alan 839 sıra sayılı kanun teklifinin, bu kısmın 31 inci sırasına alınmasına ilişkin 
RP Grubu önerisi; 

> , • • • . ' . . • \ • 

Yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. l / 

İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, DYP Grubu önerisi üzerinde konuşan İstanbul Milletvekili Ha
lk Dumankâya'nın Bakanlığının ismini zikretmek suretiyle sataşmada bulunduğu nedeniyle bir ko
nuşma yaptı. 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, kısmî 
yerel seçimler sırasında devlet imkânlarını partizanca kullanarak Anayasa ve Seçim Kanununa ay
kırı hareket ettikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında genso
ru açılmasına ilişkin önergesinin (11/42) gündeme alınmasına ilişkin görüşmeler tamamlandı; is
tem üzerine yapılan açık oylama sonucunda, önergenin gündeme alınmasının kabul edilmediği 
açıklandı. 

21 Haziran 1995 Çarşamba günü saat 10.30'da toplanmak üzere, birleşime 19.04'te son veril
di. _ •" . 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan Kadir Bozkurt 
' ' Bolu , Sinop 

KâtipÜye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

2 1 . 6 .1995 ÇARŞAMBA 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Zeyrek Camiinin restorasyonuna ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1995) 
2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Halk Şairleri Antolojisine ilişkin Kültür Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/1636) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1995) 
3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Ve

kilinin Millî Eğitim Şube Müdürlüğüne atandığı iddiasına ilişkin.Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1637) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ayasofya'nın restorasyonuyla ilgili bir kararname 

olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7044) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.6.1995) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ühaldı'nın, Zonguldak-Gelik Camiinin onarım ihtiyacına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7045) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1995) 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Onat Kutlar cinayetinin faillerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7046) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1995) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine 
sevkedilen bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7047)) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19.6.1995) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamuya ait misafirhanelere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/7048) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.1995) 

6. -İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Fethullah Gülen'le yaptığı görüşmeye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7049) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1995) 

7.' - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Koriya Millî Eğitim Müdürlüğünde Cuma Nama
zına gittiği için cezalandırılan personel olup olmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı so
ru Önergesi (7/7050) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Kadir BOZKURT (Sinop) 

_ @ . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 126 ncı Birleşiminin Birinci Oturumunu açıyo
rum. 

III . - YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın milletvekili 
lerinin, burada olduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
I.'— Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Çevre Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 

üyelik için, Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy aday gösterilmiştir. _____ 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. "__ 
2. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan ve Cumhu

riyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy aday gösterilmiş
tir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

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

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı: 71) 
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 
3.- İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı.: 139) 
4.- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 
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5. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/553) (S. 
Sayısı:391) 

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (17432) (S, Sayısı : 201) 

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

8.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanv ekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemök-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı : 699) 

9. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî'Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işler i ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

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

11. - 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 - 7 1 , 82, 139, 283, 391, 201, 691, 699, 798, 134 ve 66 sıra sayılı kanun tasarı ve 
teklifleriyle ilgili komisyon yetkilileri hazır mı? Yok. 

Müzakereleri ertelenmiştir. ' •.,\'-'' 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Biz de Hükümeti arıyoruz; ama, yok Sayın Başkan. 

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, 211110, 2/13İ2) (S. Sa
yısı : 861) (1) 

BAŞKAN - 7.11.1992 Tarihli ve 2709 SayılıTürkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç 
Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilrriesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu
nun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.-. . 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, Komisyon toplantı halinde; 15 dakika ara vere

lim.- ' _ 

(/) 861 \ S. Sayılı Basmayazı 14.6.1995 Tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon, toplantı halinde olduğu için yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Bizi niye topladınız Sayın Başkan, bizi niye topladınız?.. 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon vaktinde toplanmış; ama, anlaşılıyor ki, görüşmeler uzamış. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Komisyon, beş günden beri neredeydi? (ANAP sıralarından 

gürültüler) Siz, bu işi yapmak istemiyorsunuz; siz, milleti kandırıyorsunuz. 

BAŞKAN - 11.00'e kadar ara vermek yeterli mi? 
TURHAN TAYAN (Bursa)-15 dakika yeterli Sayın Başkan. • 

BAŞKAN - 15 dakika sonra toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

"* . Kapanma Saati: 10.40 

. — — © • — — ' • 

' ) • • ' . " • • . • . • ' • . ' ' • ' • ' • . 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.02 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

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

, _ — _ _ @ — _ — ; — . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 126 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Sayın Sungurlu, oturumu kapatırken ayağa kalkmıştınız. Şimdi, kalkmasanız bile, ben size hi
tap edecektim. Grup Başkanısınız, eski bir bakansınız, iyi bir parlamentersiniz; fakat, soracağınız 
suale vereceğim cevap beni bağlar diye sizi dinlemedim; özür diliyorum; şimdi dinliyorum; buyu
run. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, izin verirseniz, usulî bazı 
meseleler hakkında kürsüden konuşmak istiyorum. Takdir edersiniz ki, orayı hiçbir zaman lüzum
suz kullanmadım; şimdi de, dile getireceğim meselenin çok ciddî olduğunu göreceksiniz. 

BAŞKAN - Tutumum hakkında mı söz istiyorsunuz? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Biraz tutumunuz hakkında efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Başkana, bana söz vermiş olmasından dolayı teşekkür ediyorjum. 
Bir noktada, Sayın Başkanın tutumuyla ilgili konuşacağım; ama, şunun takdiri içerisindeyim 

ki, Sayın Başkanın yapabileceği fazla bir şey de yok; yani, bu hatalar, Başkana taalluk eden bir şey 
değil; genel gidişle ilgili bir husus. 

Geçen Danışma Kurulunda ben ısrar ettim; dedim ki, çarşamba günü Anayasa Komisyonu top
lanacak, öğleden sonra toplanalım; çarşamba günü saat 10.30'da biz bu işi görüşemeyiz. Anayasa 
Komisyonuna, geri çektiği maddeleri müzakere için imkân tanıyalım. "Hayır, biz, 10.30'a kadar 
meseleyi çözeriz" dendi. , 

Anayasa Komisyonu toplandı; ne yaptı, biliyor musunuz arkadaşlar, geçen gün, burada kabul 
edilen ve "derneklerin kapatılması hakkında bir hafta içinde karar verilir" şeklindeki hükmü 48 sa
ate çeken bir önerge vardı; zaten, Meclisin kabul ettiği bir önergeydi; o önergeyi madde metnine 
işlemişler. Aynı şey, burada da yapılırdı; Komisyona çekmek için hiçbir ihtiyaç yoktu; yapılacak 
şey, belki, bir kapalı oylama yapmaktı. Buna mukabil, çektikleri diğer maddeleri görüşmemişler ve 
tekrar Mecliste görüşülmesine karar vermişler; zaman elvermediği için, zaman yetmediği için Mec
lise göndermişler. Bu suretle de, maddeler, fuzuli yere Anayasa Komisyonuna çekilmiş oldu; cu
ma, cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri, anayasa müzakerelerinde, heba edildi; birincisi bu. 

Arkadaşlar, ikinci husus, asıl, beni rahatsız eden ve hepinizi rahatsız edeceğinden emin oldu
ğum bir husustur. Dün gece, Türkiye çapında fevkalade dinlenen bir televizyon yorumcusu, gizli 
kameralar konduğunu, siyasî partilerin gözlemci koyduğunu ve bütün milletvekillerinin attıkları 
oyların renginin tespit edildiğini, bu tespit sonucu, bu milletvekillerinden hesap sorulacağını söy
ledi. • • • ' . ' : ' / ' ' . . . . ' . ' ' • • • • 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Devlet nerede, Hükümet nerede?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Darbeci bunlar, darbeci... 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Muhterem Meclis, sayın milletvekilleri; bakı

nız... 

ALİ ESER (Samsun) - Bunları kim söylüyorsa, biraz mantıklı olsun... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Ali Eser, böyle bir şey vardır veya yok

tur demiyorum; siz, bunu içinize sindiriyorsanız; siz,,bu şantajı içinize sindiriyorsanız.;. 
ALİ ESER (Samsun)-Biraz mantıklı olun... Bunun mantığı var mı?.. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Ben, bütün Meclis adına konuşuyorum, sözü
mün sonunu bekleyin. • • . ' • - . 

ALİ ESER (Samsun) - Gündeme getirmek bile abes, Sayın Sungurlu... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, burada gizli kamera ol
madığını ben de biliyorum; böyle bir şey olamaz, böyle bir şey yoktur; ama, Türk kamuoyunda söy
lenen bu iddiaya cevap verme'zorunluluğu vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekille
rinin oylarının şantajla, tehditle temin edileceğini sanıyorsa, o yorumcu, aldanıyor; öyle bir şey söz 
konusu değil. (ANAP, RP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ben, bana itiraz eden ar
kadaşlar adına da konuşuyorum, hiçbir siyasî parti adına konuşmuyorum; ama, 175 inci madde giz
lilik getirmiş; Yüce Meclis, karar verir, gizliliği kaldırır. Ben, verdiğim oydan dolayı, nefsimde hiç
bir endişe duymuyorum; verdiğim oyu açıklamaktan veya oyun görülmüş olmasından da hiçbir en
dişem yoktur; hiçbir milletvekilinin de böyle bir endişe duyduğunu zannetmiyorum; ama, hadise 
şudur: "Ey milletvekilleri, verdiğiniz oya dikkat edin; biz, onları tespit ediyoruz, sizi teşhir edece
ğiz, sizi cezalandıracağız" diye millî iradeye karşı yapılan bu şantaja bu tehditi ve hukuk dişiliği, 
ben, şahsen içime sindiremedim, fevkalade rahatsız oldum. (ANAP, DYP, RP ve DSP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bü meseleyi burada dile getirme ihtiyacını duydum. Benim dile getirme
min ötesinde, Yüce Meclis Başkanlığının, bunun yanlış olduğunu ve bu yapılan yorumun çok hak
sız bir yorum olduğunu... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Alçakça bir yorum olduğunu... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - ...belirli bir şekilde dile getirmesi lazım gel
diğine inanıyorum ve Yüce Meclisin... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Sosyal demokratlar nerede?!. • 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Kimden talimat almış?.. 

MAHMUT. OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Yüce Meclisin, böylesine şantaj ve tehditler
le oy vermeyeceğini, veremeyeceğini ve Meclise sürülen böyle bir lekenin haksız bir leke olduğu
nu ifade ediyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, RP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Demokrasi havarileri, neredesiniz?!. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, bu oylamada, pulları ve zarfı alan sa
yın milletvekili, bu hücreye giriyor; hücrenin sizden tarafa olan kısmı kapalı, bizden tarafa olan kı
sım da perdeyle kapalı, sağ ve sol kapalı; yani, hücrenin içinin, hiçbir şekilde, dışarıdan görülecek 
tarafı yoktur. Orada... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Bunu, biz biliyoruz; bunu kamuoyuna yansıtmak gerekir. 

BAŞKAN - İşte, kamuoyu için konuşuyorum... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - O blöfü niye yapıyor; kim yaptırıyor?.. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekili, kullanacağı oyu zarfa koyuyor; diğer pullar elinde; fakat, ıskar

ta kutusu dediğimiz bu kutunun deliği de kumbara deliği gibi değildir -bunu da gösteriyorum- sayın 
milletvekili, kutunun içine elini sokarak, buraya, avcundaki pullan bırakıyor. Onun için, bunu da 
görmenin imkânı yoktur. Zaten, orada ve burada, bu oylamayı görüntüleme imkânı olsaydı, seyre
derdiniz. Bu, bir faraziyedir; yani, bir görüntüleme imkânı olsaydı, seyrederdiniz. Hiçbir milletveki
linin de, bu ıskarta kutusuna, kullanmadığı oyu atarken havadan bıraktığına da şahit olmadık. 

Teşekkür ederim. ' 

ALİ ESER (Samsun) - Sayın Başkan, buna cevap vermeye değmez. 

BAŞKAN - Efendim, duyamıyorum... Tabiî, hep bir ağızdan... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Oltan Beye cevap yok mu?.. , 

BAŞKAN-Efendim?!. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bu salonda başka kimse yok mu?.. Oltan Beyin ağır 

ithamına cevap verecek kimse yok mu?! 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Veya katılacak... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -Bu nasıl Meclis yani!.. Hayret!.. Meclis Başkanı yok 

• m u ? . . :•' 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Katılıyorsanız, katılıyoruz deyin... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Alkışladık ya... 
BAŞKAN - Sayın Ergüder, yani, sükûtun da bir anlamı vardır; çok şey ifade eder. 

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 Bir1 Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

BAŞKAN - Biraz önce gündeme geçiyoruz demiştim ve Sayın Komisyonu aramıştım. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Geçen birleşimde, 1 inci ve 2 nci maddeler kabul edilmişti. 3 üncü, 5 inci, 17 nci ve 22 nci mad

deleri, üzerinde görüşülmeden, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, önergelerle birlikte Komisyon 
geri almıştı -arkadaşlara hatırlatma yapıyorum- 4 üncü madde ise, madde üzerindeki görüşmeler ta
mamlandıktan sonra, önergelerle birlikte, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri veril
mişti. Komisyon, geri aldığı bu maddeler hakkındaki rapor metnini Başkanlığımıza vermiştir. 

Şimdi, Komisyonun yeniden düzenlediği raporu okutuyorum: 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Yüksek Başkanlığa , 
' • ' • • ' . • / ' 

21 Haziran 1995 günü saat 09.00'da toplanan Anayasa Komisyonu, içtüzüğün 89 uncu mad
desine göre, verilen önergelerle birlikte geri çektiği 3 ,4,5, 17 ve 22 nci maddeleri, konuları itiba
riyle birbirleriyle irtibatlı gördüğünden/birlikte incelenmesini kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz, Genel Kurulda verilen önergelerin yanı sıra, Komisyonda da verilen önerege-
leri de dikkate alarak, 3 üncü maddeyi yeniden düzenlemiş, diğer maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 
Kâtip 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 
(Muhalefetim var) 

Üye • 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
(Muhalifim) 

Üye . 
Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 

Üye 
Tevfik Diker 

Manisa 

Başkanvekili 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
Üye 

Ali Dinçer 
Ankara 

(Muhalifim) 
Ü y e '"• 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

(Muhalifim) 
Üye 

Osman Seyfi ' 
Nevşehir 

Sözcü 
Coşkun Kırca 

İstanbul 
: Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
(Söz hakkım saklı) 

Üye; ' 
Kaya Erdem 

İzmir 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
Sadık Keseroğlu 

Sinop 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyon 3 üncü maddeyi değiştirerek göndermiştir; yeni 
bir metindir, müzakere açacağım; fakat, Komisyonun, görüşmelere 6 ncı maddeden başlanmasına 
dair yeni bir müracaatı Var. 

Sayın Komisyon, buyurun. '. ">• 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Sayın Başkanım, Komis

yonumuza çektiğimiz 3, 4, 5, 17 ve 22 nci maddeleri, Genel Kurulun çalışmalarını inkıtaa uğrat
mamak için süratle tezekkür ettik ve bir karara vardık; ancak, üzerinde karara vardığımız bu rapo
ru Yüce Başkanlığınıza sevk etmeden önce, 6 ncı maddeden başlamak, suretiyle, daha süratli yol al
ma görüşü hâkim oldu; bunu arz ettik (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) mümkün ise bunu ta
lep ediyoruz efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı rica edeceğim... 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Komisyonu ciddiyete davet ediyoruz Sayın Başkan; Parlamentoy

la alay etmesinler. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sırayla gidelim Sayın Başkan; böyle olmaz... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri.. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Komisyon istifa etsin... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim; Komisyon, belki, raporunu bastırıp, size sunmak istiyor; bir 
kolaylık istiyor... 

Oylarınıza sunuyorum: 6 ncı maddeden... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Hayır, önce konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

Oylarınıza sunuyorum dedim; ama, sunmadım daha; sizi dinleyeceğim... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, oylama olmaz ki... 

BAŞKAN - Sayın Kazan, bir dakikanızı rica ediyorum; lütfen... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Oylanmaz ki efendim... 

BAŞKAN - Ben, bu bir dakikayı, sayın üyeleri ayakta tutmamak için rica ediyorum; yoksa, 
kalktığınızı gördüm... 

Sayın Sungurlu, teklif ettiğim usul hakkında itirazınız var; buyurun. 

Sayın Kazan, size de söz vereceğim, 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Tartışılmaz ki efendim; Komisyon, 3 üncü maddeyi getirmiş 
şu anda... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Raporunu sunmuş, görüşmelerini tamamlamış... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Niçin ara verdik Sayın Başkan?.. Beş gün ara verdik; niye 
verdik?.. . 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Ne kadar ayıp bir şey; vatandaş alay ediyor bizimle!..' 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Size de söz vereceğim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Komisyonumuz -biraz önce ifade ettiğim gibi- burada kabul edilen önergeyi madde metnine işle
miş. Bu, zaten, Başkanlık Divanının yapabileceği bir iş; yani, Komisyon, burada ilave bir şey yap
mamış. .,.' • 

Dolayısıyla, Komisyonda hiçbir şey yapılmadığı halde, madde, yeniden müzakereye açılacak 
ve gruplara söz verilecek. Bu suretle, Komisyon, Meclisin çalışmasını aksatmış oluyor. Benim, bu
rada bir teklifim var: O kabul edilen önerge, Başkanlıkça metne nasıl yazılacaksa, öyle yazılsın; ya
ni, Komisyon yeni bir metin getirmiş gibi, 3 üncü maddede yeni bir müzakere açılmasının doğru 
olduğunu zannetmiyorum; bunu, Meclisin takdirine sunuyorum. 

Bir başka hususu da ifade etmek istiyorum: Şimdi, sendikalarla ilgili 51, 52, 53 ve 54 üncü 
maddeleri görüşeceğiz. Orada, sendika yöneticilerine siyasal haklar verilecek; sendikaların katılım
larıyla ilgili hükümler var. 
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Biz, bunları görüşmeden, yine sendikalarla alakalı, siyasî partilerle alakalı 67 nci maddeye at

layacağız. 67 nci madde kabul edildiği zaman geriye dönüşü nasıl yapacağız, 51 inci maddeyi ne
ye göre tanzim edeceğiz? 51 inci maddedeki hükümler belli olmadan, gerideki maddeleri ona göre 
tanzim zorunluluğu var. Şimdi, böyle bir atlamayı, maddeler birbiriyle irtibatlı olmasa düşünelim; 
halbuki, kesin surette birbiriyle alakalı maddelerdir, katılımla ilgili maddelerdir; atlayarak gitme
miz halinde, yanlış bir şey yapmış oluruz. 67 nci maddeyi kabul ettik; 51 inci madde reddedilirse 
ne olacak?.. Meydana, birbiriyle uyumsuz bir manzara çıkacaktır; usulen mümkün değildir. 

Komisyona geri çekilmiştir; 51 inci maddeyi görüşmemiz lazımdır. Komisyon herhangi bir iş
lem yapmamıştır. Netice itibariyle, bu Meclis görüşecektir. 51'i, 53'ü, 54'ü -hangi maddelerse- sı
rayla görüşürüz; onlarla irtibatlı olan 67, 68, 69'a sonra sıra gelir; aksi takdirde, yanlış bir işlem 
yapmış oluruz. 

Bu düşünceler içerisinde Yüce Meclise saygılar arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kazan ve Sayın Ateş, her ikinizin de söz talebi var, her ikinize de söz ve
recektim; ama, şimdi, Komisyon, bu takdim tehir teklifinden vazgeçiyor, "3 üncü maddeden başla
nılsın" diyor... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, lütfen biraz ciddî olalım; biraz ciddî çalışılsın... 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi, Komisyondan gelen yeni şekliyle okutuyorum: 

Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Gumhüriyeti Anayasasının 51 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

C. Sendika hakkı 

Madde 51.- Çalışanlar ile emeklileri ve işverenler, iktisadî ve sosyal hak ve menfaatlerini ko
rumak ve geliştirmek amacıyla önceden izinlalmaksızın kendi sendikalarını ve bunlar da üst kuru
luşlarını kurma hakkına sahiptirler. 

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. İşini kaybetmekten dolayı çalışanla
rın sendika üyeliği son bulmaz. . 

Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 

Çalışanlar ile emeklileri ve işverenler aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamazlar. 

Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak veya olmamak şartına bağla
namaz. 

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, demokratik esaslara aykırı ola
maz. 

Sendikalar üzerindeki Devletin idarî ve malî denetimi, sendikaların kuruluş ve faaliyetlerinin 
kanunlara uygunluğunu sağlamak amacıyla ve sendika bağımsızlığı ilkesini zedelemeyecek biçim
de kanunla düzenlenir. 

Sendikalar ve üst kuruluşları, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya 
faaliyetten alıkonabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun de
vamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir 
merci, sendikayı veya üst kuruluşunu faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yir-
midört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açık
lar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

- 1 8 7 -



T.B.M.M. B:126 21 .6 .1995 0 : 2 
128 inci maddenin ilk fıkrasında yazılı memurlar ile diğer kamu görevlilerinin ve bu görevler

den emekli olanların kendi aralarında sendikalar ve bu sendikaların da kendi aralarında üst kuru
luşlar kurabilmeleri kanunla düzenlenir. Kanun, bu sendikaların ve üst kuruluşlarının kurucusu ve 
üyesi olabilmek için gerekli şartları* bu sendikaların ve üst kuruluşlarının hak ve yükümleri, iç fa
aliyetleri ve malî kaynaklan ile bu haktan faydalanamayacak olan memur ve diğer kamu görevli-
ier'ini belirler. Bu sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İda
reyle amaçları doğrultusunda üyeleri adına toplu görüşme yapabilirler. Bu toplu görüşme sonucun
da düzenlenen ve taraflarca imzalanan tutanakta, anlaşma ve anlaşmazlık.noktaları belirtilir. Bu tu
tanak, İdare ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için hukukî bağlayıcılık taşımaz. Bu fıkrada sözko-
nusü sendikalar ve üst kuruluşları 53 ve 54 üncü maddeler hükümlerinin kapsamı dışındadır. 

BAŞKAN - Komisyondan dönen yeni madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Bahaddin Elçi; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gö
rüşülmekte olan teklifin 3 üncü maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üze
re söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. ' . • ' • . . 

Bilindiği gibi, gerek 49 gerekse 50 nci Hükümet Program ve Protokollerinde, çalışanlara sen
dikal hakların verileceği vaatleri vardı. Bu vaatler çerçevesinde, bugüne kadarki aşamalara baktı
ğımız zaman, çok enteresan gelişmelerin olduğunu hep beraber görüyoruz. 

Bilindiği gibi, 21.5.1992 tarihinde 87, 98 ve 151 sayılı ILO sözleşmeleri, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde onaylanarak yasalaşmıştır. Yine, bilindiği gibi, sendikal haklar; örgütlenme, toplu
sözleşme ve grev haklarını içermektedir, kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, grev hakkı tanımaksı
zın, toplusözleşme hakkı tanımaksızın, sadece örgütlenme hakkının verilmesi, sendikal hakların 
verilmesi manasına gelmemektedir. 

Anayasa değişikliği konusunda, partiler arasındaki mutabakat metninde, bilindiği gibi "işçiler" 
kavramı yerine "çalışanlar" kavramı getirilmiştir. Bunu, elbette sevinçle karşıladık. Ne var ki, da-, 
ha sonra, bu "çalışanlar" kavramı, mutabakat metninin aksine, Komisyonda, tekliften çıkarilmıştır. 
Sonra, geçen hafta, bilindiği gibi, geçen hafta, 3 üncü madde, Komisyona geri çekilmişti ve bu sa
bah yapılan son değişiklikle yeni bir metin olarak karşımıza çıkmıştır. 

Bir kere, her şeyden önce, bu kısa izahtan sonra şunu söylemek mümkündür: Hükümetin iki 
kanadı arasında, bu konuda, maalesef, mutabakat zorla sağlanabilmiştir, o da kesin belli değildir; 
çünkü, oylamadan sonra belli olacaktır. , 

Bu konuda samimî olunmadığını ifade etmek üzere, bundan bir süre önce Sendikalar Kanunu
na ilişkin değişiklik tasarısı Adalet Komisyonuna geldiğinde cereyan eden bir konuyu şu anda ha
tırladım: Adalet Komisyonunda, Sendikalar Kanununa ilişkin değişiklik tasarısının tümü üzerinde
ki görüşmeler tamamlanıp maddelere geçildikten sonra, biz ve bazı arkadaşlarımız, Adalet Komis
yonunu terk etmiş ve bilahara gitmiştik. O arada, verilen bir teklifle, sendikal hakların kısıtlanma
sı sağlanmıştır. Özellikle grev hakkının tanınması hususu tasarı metninden çıkarılmış; ayrıca, top
lusözleşme hakkının da 1 Ekim 1997 tarihinden sonra yürürlüğe girmek üzere verilmesi sağlanmış
tır. Biz, bunu çok esefle karşılamış ve buna karşı muhalefet şerhimizi sunmuştuk. 

Nihayet, çok büyük manevralardan sonra, yeni bir madde karşımıza çıkmıştır: Biz, bunu olum
lu karşılıyoruz. Ümit ediyoruz ki, Hükümetin iki kanadı arasındaki sorun da kamu çalışanları lehi
ne çözümlenmiş olacaktır. . . . * . . • • • 

EVREN BULUT (Edirne) - Oy da verirsiniz herhalde! 

SALMAN KAYA (Ankara) - Olumlu oy verecek misiniz? Onu da söyle! 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Bir daha dünyaya geldiği zaman verecek!.. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Bir filozof diyor ki "önyargılardan kurtulmak, atomu parça

lamaktan daha zordur." 
51 inci madde, aynen şöyle düzenleniyor: 
"Çalışanlar ile emeklileri ve işverenler, iktisadî ve sosyal hak ve menfaatlarını korumak ve ge

liştirmek amacıyla önceden izin almaksızın kendi sendikalarını ve bunlar da üst kuruluşlarını kur
ma hakkına sahiptirler." 

Biz, çalışanlardan, emekten yanayız; emeğin, kutsal olduğuna inanıyoruz; ama, çalışanlar ile 
çalıştıranların, birlikte, barış içinde, karşılıklı ahenk içinde çalışacağı bir toplum düzenini öngörü
yoruz; yani, çatışmacı, kavgacı bir toplum düzenini öngörmüyoruz; biliyorsunuz, farkımız budur 
efendim. 

Yine, 51 inci maddenin ikinci fıkrasında ve devamında "Sendikalara üye olmak ve üyelikten 
ayrılmak serbesttir. İşini kaybetmekten dolayı çalışanların sendika üyeliği son bulmaz. 

Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 
Çalışanlar ile emeklileri ve işverenler aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamazlar. 
Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak veya olmamak şartına bağla

namaz. 
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, demokratik esaslara aykırı ola

maz. . ' 
Sendikalar üzerindeki Devletin idarî ve malî denetimi, sendikaların kuruluş ve faaliyetlerinin 

kanunlara uygunluğunu sağlamak amacıyla ve sendika bağımsızlığı ilkesini zedelemeyecek biçim
de kanunla düzenlenir" denilmektedir; bu da, son derece doğaldır. 

"...Sendikalar ve üst kuruluşları, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir ve
ya faaliyetten ahkonabilir" şeklindeki fıkra, genelde olumludur. Özellikle, maddedeki gerekçelerle 
kapatılmanın yasaya bırakılması, elbette isabetli olmuştur. 

Keza, daha önceki 7 günlük sürenin 48 saate indirilmesini de olumlu karşılıyoruz. 
Özetle, bu son yapılan değişikliğin, olumlu, fakat eksik olduğu kanaatindeyiz. Böylesine bir 

teklife, bizim, dayandığımız dünya görüşü itibariyle, karşı çıkmamız, ilke olarak mümkün değildir; 
çünkü biz, mazlumların, mağdurların, çalışanların haklarını hakkıyla alabilecekleri bir toplumsal 
adil düzenin mensuplarıyız. Bu açıdan bakıldığı zaman, genelde teklifi olumlu karşılıyor -bu eleş
tiriler çerçevesinde- hepinize saygılar sunuyorum. 

SALMAN KAYA (Ankara) - Olumlu oy verecek misiniz?.. 
İBRAHİM GÜRSÖY (İstanbul) - Sayın Elçi, iyi bir noktaya geldiniz; gerçek bu... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Evet, evet olumlu tabiî... Hâlâ anlayamadınız mı!.. 
Aradaki fark, çatışmacı toplum düzeni açısıyla değil, barışçı toplum düzeni açısıyla; fark bu-' 

dur. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul... (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanın Başlangıç Metni ve BazrMaddelerinin Değiş

tirilmesine. Dair Kanun Teklifinin 3 üncü maddesi üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Öncelikle şunu belirtmek ihtiyacındayım: Anayasa Komisyonumuz, perşembe günü, yapılan 

görüşmeler sırasında -4 üncü ve 5 inci madde dahil- çalışma hayatıyla ilgili birkısım maddeleri ge
ri çekerek, verilen önergeler ışığında yeniden düzenleyerek huzura getireceğini beyan etmesine 
rağmen, perşembe gününden bugüne kadar geçen bir haftalık süre içinde hiçbir toplantı yapmamış, 
verilen önergeler istikametinde düzenlemeyi, ancak, bu sabah saat 9'da toplanarak, saat 10.30'a ka
dar sürdürmüştür. Yaptığı bu çalışmanın sonucunda da, sadece bir fıkra üzerinde değişiklik yap
mıştır; diğer bütün hükümler, aynı olarak, tekrar huzurumuza getirilmiştir; yalnız 51 inci madde
nin bir fıkrası değiştirilirken ve sadece bu huzura getirilirken, diğer maddeler de, aynen hiçbir de
ğişikliğe uğramadan tekrar huzura getirilmiştir. Bu, görülmemiş bir uygulamadır. 

Niçin Komisyon geri çekmiştir, niçin beş gün heba olmuştur ve sonunda, niçin karşımıza sa
dece sendikaların faaliyetleri ve kapatılmasıyla ilgili bir hükmün hâkim kararıyla ilgili süresini dü
zeltecek bir düzenlemeyle huzura gelinmiştir; ne yapılmak istenmektedir, bu tutumla nereye varıl
mak istenmektedir?.. Bu tutumla, anayasa değişikliklerinin sağlıklı bir şekilde yapılmayacağı ka
naatini, acaba Yüce Meclis paylaşıyor mu ve böyle bir yol izlendiği sürece, acaba anayasa değişik
liklerinin sonucu, Yüce Mecliste hangi ölçüde kabul görebilecektir?.. Bu konudaki endişelerimi, 
peşinen arz etmek isterim. 

Öncelikle belirtmek isterim ki, Komisyon, mevcut teklifin üzerinde herhangi bir değişikliği 
uzun boylu yapmamış. Bir ücret karşılığı fikrî veya bedenî emeğiyle hayatını kazananlardan, yani 
tüm çalışanlardan ve onların teşkilatlarından toplumsal sorumluluk beklenilmesi, onların hak ve 
özgürlüklerine saygı gösterilmesinden geçer. 

Sendika ve sözleşme özgürlüğü, çalışanların yüzyıllar boyu süren çileli mücadelesinin evren
sel ürünüdür. Bu mücadeledir ki, akıp geçen zaman içinde, özgürlükleri, küçük bir azınlığın imti
yazı olmaktan çikarmış, demokrasi anlayışına yeni boyutlar ve demokrasiye de işlerlik kazandır
mıştır. Onun içindir ki, yekdiğerinden ayrılamayacak bu iki temel özgürlük, kuşkusuz ve tartışma
sız olarak, aynı zamanda temel bir insan hakkıdır; varlığı ve işlerliği oranında, demokratik rejimin 
en başta gelen ölçütüdür ve bu yönleri nedeniyle, uluslararası hukukun da öncelikli bir konusudur. 

Bu nedenledir ki, sendika ve sözleşme özgürlüğü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta 
olmak üzere, Avrupa Sosyal Şartı, İnsan Haklan ve Temel Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi ile 
Uluslararası Çalışma Teşkilâtının 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerinde ve her demokratik toplumsal 
uluslararasi belgede yer almıştır. 

Bir ülkede seçil en. reji m demokrasi ise, anayasalar, sınırlama ve yasaklamaları, kural; hak ve 
özgürlükleri, istisna sayamaz. Anayasalar, aslî yönü ve geneliyle, bir temel haklar manzumesidir. 
Çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, siyasal bir demokratik rejimin hedeflendiği iddia edilen bir ülke
nin anayasasında, bu temel haklara, açık ve yalın bir ilke olarak yer verilmesi kaçınılmazdır; an
cak, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasî gelişmesi içinde, bu temel hakların, özü örselenmeden na
sıl kullanılacağı, kapsamı, istisnaları ve sınırlamaları, ulus iradesinin egemenliğine dayalı olarak 
kanunla düzenlenebilir. 

Elbette ki, bu düzenlemede, memurların, diğer kamu görevlilerinin ve kamu çalışanlarının -iş
çi statüsü dışında kalan kamu çalışanlarının- kimler olduğu da belirlenebilir. Nitekim, 128 inci 
maddeyle ilgili değişiklik, buna imkân veren bir düzenlemeyi huzurunuza getirmiştir; fakat, en 
ufak hurufatla yapılan, matbu düzenlemesi bir tam sayfayı bulan; hakkı, istisna ve sınırlama ve ya- , 
saklamayı da kural halinde düzenleyen ve bu karakteriyle dahi, metni açık tenakuzlarla malul olan, 
51 inci maddeyle ilgili komisyon metni, bu görüşümüzün çok gerisindedir. 

Komisyon düzenlemesinin birinci fıkrasında "çalışanlar" kavramıyla, sendika hakkı teslim 
edilmiş gözükürken; çalışanlara "emeklileri" unsurunun'ilavesi, çalışanlar kavramını, işbaşında bu
lunanlar anlayışına indirgediği için, düzenleme, bu yönüyle sakıncalıdır. 
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MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Kul, Grup Başkânvekilinize bir anlat bunu. 

EMİN KUL (Devamla) - İkinci fıkradan yedinci fıkraya kadar yapılan düzenlemeler, yasalar
da yer verilebilecek tadadî ayrıntıları içerdiği içiri, anayasa tekniği açısından da yersizdir. 

Sekizinci fıkrada, sendika özgürlüğünün özünü örseleyen biçimde, sendikal faaliyetlerin ya
saklanması ve sendikanın kapatılması konusunda idareye geniş bir yetki verilirken, sendika özgür
lüğünü tadadî bir biçimde kısıtlayıcı, kabul edilmez hükümler de vazedilmektedir. Gerçi, yapılan 
değişiklikte, bu alanda hâkim kararı ve bunun 48 saat içinde incelenmesi her ne kadar huzura geti
rilmişse de, bu, yeterli değildir. Böylesine bir düzenleme, Anayasanın 90 inci maddesine ve bu 
maddenin son fıkrasının ilk cümlesi hükmü ile Yüce Meclis tarafından onaylanmış bulunan Ulus
lararası Çalışma Teşkilatının 87 sayılı Sözleşmesinin 4 üncü maddesine aykırıdır. Yargı kararı dı
şında idarî işleme yol verilmemesi gerekir. 87 sayılı Sözleşmenin 4 üncü maddesi "sendikalar, ida
rî yönden feshedilme ve faaliyetten mene tabi tutulamaz" hükmüyle, sendika hürriyetini, idarenin 
müdahalesinden korumuştur. Bu hüküm'ise, Yüce Meclis tarafından 1992 Kasımında kabul edil
miştir. 

Dokuzuncu ve son fıkra, memurlar ve diğer kamu görevlileri için sınırlı bir sendika hakkı ta
nır gözükürken, yine Anayasada yer alması gereksiz tadadî unsurlarla sınırlamalar ihtiva etmekte
dir. 51 inci madde başlığı sendika hakkıyla ilgili olduğu halde, düzenlemede, kamu çalışanlarının 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına -bu hakkı temelinden yok sayan anlamsız ifadelerle- yer veril
miş gibi görünürken, dokuzuncu fıkranın son cümlesiyle, Anayasanın toplu iş sözleşmesi ve grev 
hakkıyla ilgili 53 üncü ve 54 üncü maddelerine gönderme yapılarak, aynen "bu fıkrada söz konu
su sendikalar ve üst kuruluşları, 53 üncü ve 54 üncü maddelerin kapsamı dışındadır" hükmü vaze
dilmek suretiyle, bu hakların kullanılmasının mümkün bulunmadığı açıkça kesinleşmiş ve belirlen
miştir. . 

Eğer niyet buysa, bu düzenlemenin, 53 ve 54 üncü maddelerde yapılması gerekirdi. Anavatan 
Partisinin teklifleri net ve açıktır. Bu tekliflerimize uygun önergelerimiz de düzenlenerek Yüce 
Meclise takdim edilmiştir. Doğru Yol Partisinin, bu konuda -Anayasa çalışmalarıyla ilgili- Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği herhangi bir teklif de yoktur; Doğru Yol Partisinin 
teklifleri 67 nci maddeden itibaren başlamaktadır. Diğer siyasî partilerimizin teklifleri de, fevkala
de tadadî olarak, bu temel hakkın yasalarla düzenlenmesi konusundaki birtakım unsurları ihtiva 
eden uzun metinler halindedir. En net ve yalın teklif ise, Anavatan Partisinin teklifidir. 

Kaldı ki, kanaatimizce, bu konuda bir düzenleme yasaya bırakılmalı; yani, kamu çalışanlarıy
la ilgili düzenleme yasaya bırakılmalı ve 128 inci maddeye de açıklık getirecek bir yollama yapıl
malıdır. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Kul, bunu Grup Başkânvekilinize bir anlatın. 
EMİN KUL (Devamla) - "Toplugörüşme" deyiminin "toplusözleşme" kavramını içermediği, 

aldatıcı bir biçimde dokuzuncu fıkrada gizlenmiştir. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Korkmazcan'a anlatın onu. .'; 
EMİN KUL (Devamla) - Âdeta, toplugörüşme ile toplusözleşmenin ayrı ayrı şeyler olduğu 

söylenmiştir. Hukukî bağlayıcılık, görüşme sonucu düzenlenen tutanaklar için dahi söz konusu de
ğildir; acaba, bu, bir fiilî bağlayıcılık olarak mı görülmektedir? 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Genel Kurula değil, Sayın Korkmazcan'a anlatın onu. 

EMİN KUL (Devamla) - Olay, vaatlere ve bu vaatleri bolca yapan Cumhuriyet Halk Partisi
nin ülkenin ve dünyanın gerçeklerine aykırı beyanlarına ve bu beyanlarla kamuoyunu çalkalandıı-
masının altında ezilmesine bağlıdır. 

. \ ' . - 1 9 1 — y ... 



T.B.M.M. B:126 2 1 . 6 . 1 9 9 5 0 : 2 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Emin Bey, Hasan Beye anlat... 

EMİN KUL (Devamla) - Dolayısıyla, Anayasa üzerindeki teknik çalışmalar, geçmişte ve ya
kın sürede yapılan've geçmişin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Moğultay tarafından şid
detle ortaya atılan... , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Kul, lütfen, bağlamaya gayret edin. 
EMİN KUL (Devamla) - Bu tahrikin sonucu doğan ortamın, Yüce Meclisin Anayasa çalışma

larına yansıyarak, maalesef, çeşitli çekişrhelere yol açılmasına neden olduğunu üzüntüyle görüyo
ruz. 

151 sayılı ILO Sözleşmesi Yüce Mecliste kabul edilirken, zamanın Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Sayın Moğultay'ın yaptığı konuşmalar ve ondan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu ko
nuşmaları ve zabıtları ve müteaddit defalar Yüce Mecliste yapılan konuşmaların, kamuoyuna dö
nüp "gelin, hazırladığımız tasarıları destekleyin; 151 sayılı Sözleşme, kamu çalışanlarına ve me
murlara sendikalaşma, toplusözleşme vegrev hakkı tanıyor; bunun karşısında olan partiler var" di
ye yaptığı tahrikler, işte, bugün, Anayasa değişikliğini bu noktaya getirmiştir. 

151 sayılı Sözleşmenin 1 inci maddesini aynen okuyorum: "Diğer uluslararası çalışma sözleş
melerinde bu kesime -yani, kamu çalışanlarına- uygulanabilecek daha elverişli hükümler bulunma
dığı takdirde, 151 sayılı Sözleşmenin hükümleri geçerlidir." Oysa ki, ülkemiz, 98 sayılı Sözleşme
yi yıllarca önce kabul etmiştir; çalışanlara, toplusözleşme hakkı vardır; ama, o zamanın iktidar or
tağı SHP'nin, ısrarla, bunu tasdike ve gündeme getirmesi suretiyle, aslında, kamu çalışanlarının 
toplusözleşmeli ve grevli sendika hakkı temelinden zedelenmiştir. (CHP sıralarından "Oo" sesleri) 
Çünkü, 151 sayılı Sözleşme, bu hakkı genişleten değil, bu hakkı daraltan bir sözleşmedir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Hadi canım!.. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Hem de bir sendikacı söylüyor!.. 

BAŞKAN - Sayın Kul, bağlayalım... 
EMİN KUL (Devamla) - Bunu, hukuken inceleyenler ve hatta, böyle bir sözleşmenin tasdiki

nin Meclise getirilmesinde önayak olan hukukçular, Bakanın o zamanki müşaviri olan hukukçular 
da itiraf etmiştir. Bunun aksini savunan hukukî anlayışa, hukuk diploması, kâğıt helvası gibi yedi-
rilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kul, bağlayalım efendim. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Hem de bir sendikacı söylüyor bunları; sendikacı söylerse 

yazık!.. Ayıptır, ayıp!.. Bu memleketi on sene siz yönettiniz! 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sayın Kul, yakışmadı... Yakışmadı... 

EMİN KUL (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bir de, Yüce Meclise sunu
lan kanun tasarıları vardır ki, bu kanun tasarıları komisyonlarda üç aydır durmaktadır. Yani, kamu 
çalışanlarının sendikalaşma ve grev hakkı, toplusözleşme hakkıyla ilgili kanun tasarılarının bir an 
evvel ele alınması bakımından, komisyonda, Anavatan Partisi öncelik ve ivedilik önergesi verdiği 
halde, hâlâ, Hükümet, komisyonda ele aldırmamaktadır ve hazırlanan bu kanun tasarıları üzerinde ' 
-Komisyon Sözcümüz Sayın Coşkun Kırca'nın ifadelerini dikkate alarak söylüyorum- Komisyon 
Sözcümüzün, önce Başbakanı, sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu, ondan sonra da Doğru Yol 
Grubunu bir seminere tabi tutması lazımdı, eğitmesi lazımdı; çünkü, bakın, Hükümetin hazırladığı 
kanun tasarısının 24 üncü maddesinde ne deniliyor: 
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"Toplusözleşmenin imzalanması ve yürürlük. 

Toplupazarlık görüşmesi en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde anlaşma
ya varılırsa, düzenlenen toplusözleşme taraflarca imzalanır." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sen yanlış yere düşmüşsün; rüzgâr şeni yanlış yere atmış! 

BAŞKAN - Sayın Kul, madde üzerindeki konuşmanızı bitirin artık. Lütfen... 

EMİN KUL (Devamla) - Bir dakika daha Sayın Başkan... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Senin yerin yanlış! 

EMİN KUL (Devamla) - Bakınız, hazırlanan tasarının 23 üncü maddesinde ne deniliyor: 
"Grev hakkı. 

Konfederasyonlar, üyeleri adına toplupazarlık görüşmelerine ve sözleşmeyi bağıtlamaya, top
lupazarlık görüşmeleri sırasında toplu iş uyuşmazlığı çıkarmaya, uyuşmazlığın çözümünde taraf ol
maya, grev kararı almaya, uygulamaya ve grevi kaldırmaya yetkilidir." İşte, hazırlanan tasarı... 

Daha sonra, hazırlanan bu tasarıdan grev hakkı çıkarılarak toplusözleşme dere edilmek sure
tiyle Komisyonumuza intikal etmiştir; ama, önümüzdeki metinde toplusözleşme yok, toplugörüş
me var. / 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - O zaman, senin ANAFta ne işin var! 

EMİN KUL (Devamla) - Bu haliyle, benim, Anayasa değişikliğine oy vermem mümkün de
ğildir; ancak, hazırladığımız önerge istikametinde bir değişiklik yapılırsa ve bu önergenin müzake
resi sırasında önergemiz desteklenirse, o ahvalde, sanırım ki, mesele kökünden çözülmüş olacak
tır. Bu konu, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun olarak yasalarla düzenlenecek; hem 51 inci 
maddedeki hem 128 inci maddedeki unsurlar, daha geniş bir şekilde müzakere edilme imkânım bu
lacaktır. 

Arz eder; saygılar sunarım. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Gruba anlatıyor musunuz bunları? 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sen kendine kıyıyorsun! t 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Nihat Matkap; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin "sendika hakkı" bölümünü teşkil eden 3 ün
cü maddesine ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa değişikliklerinin Mecliste görüşülmesiyle beraber, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve Mecliste yer alan grupların tavrı konusunda, kamuoyunda, çok değişik yo
rumlar yapılıyor: Laik cepheye filan parti sahip çıkıyor, antilaik cepheye filan parti sahip çıkıyor, 
diğer partiler şunu yapıyor şeklinde... Bu değerlendirmelerin, bu tartışmaların Türkiye'ye hiçbir ya
rarı yoktur. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 65 milyon insanımızın partisi olma yolunda iddialı olduğu
muzu belirtmek isterim; inanç ve ibadet özgürlüğünün sonuna kadar destekçisi olduğumuzu ifâde 
etmek isterim. (RP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bravo!.. 
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NİHAT MATKAP (Devamla) - Ne var ki, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimizin, çağdaş ve 

modern olma iddiasından, hedefinden hiçbir zaman sapmasına da izin vermeyiz. 
Bu değişiklikler aşamasında, Grup olarak, hiçbir siyasî çıkar beklentisi içinde olmadığımızı 

ifade etmek isterim. Temel hedefimiz, ülke insanımıza yakışan düzenlemeleri yapmaktır ve ille de 
bu değişiklikler konusunda, sonuna kadar uzlaşma içerisinde olduğumuzu da belirtmek isterim; 
çünkü, 1983'ten bu yana, Türkiye, bu değişiklikleri bekliyor. Bu aşamada, hiçbir zaman, bu tıka
manın içerisinde olmak istemeyiz. Bunun için, sonuna kadar uzlaşıyı takip edeceğiz ve en son uz
laşmaya varacağız. 

Zaten, temel hedef de, topluma dar gelen, toplum anlayışının gerisinde kalan 1982 Anayasa
sının çağdışı hükümlerini olabildiğince çağdaş: hale getirmek ve de olabildiğince Anayasamızı ya
saklardan arındırarak, halkımıza yaraşır bir anayasaya adım adım yaklaşmaktır. 

Kanun teklifinin 3 üncü maddesiyle, Anayasanın mevcut 51 inci maddesinde yapılmak istenen 
değişikliklerin temel hedefi, çalışan kesimler arasındaki örgütlenme, sosyal ve ekonomik hak ara
ma ayrıcalıklarını gidermektir. Nitekim, şu an değiştirmeye çalıştığımız 51 inci maddenin şu anki 
halinde, sadece, özetle "işçiler ve işverenler sendika kurar, ekonomik ve sosyal haklarını arar" di
ye hüküm var iken, bunun "çalışanlar" olarak değiştirilmesi, gerçekten ileri bir adımdır. 

Ayrıca, öngörülen değişiklik metninde, emeklilerin de sendika kurma hakkından yararlanıyor 
olması, demokrasimiz adına atılmış ileri bir adımdır. 

Değerli arkadaşlarım, kamu görevlilerinin sendika kurmaları, sendikal hak ve özgürlüklerden 
yararlanmaları, üçbuçuk yıldır kamuoyunun, Hükümetimizin ve Meclisimizin gündeminden düş
medi. Tüm siyasî partilerimiz, ilgili platformlarda, zeminlerde* memurlarımızın, tüm kamu çalışan
larımızın sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanmalarının yanında olduklarını açıkladılar. Bazı 
gruplarımız "biz, memurlarımızın sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını istiyoruz; ne 
var ki, Anayasa elvermiyor" diye görüş ifade ettiler. Şimdi, bugüne geldik; bu ifadeler gerçekten 
içten miydi, samimî miydi; bugün bunları çok net bir şekilde hem biz göreceğiz hem Türkiye gö
recek.:' 

Hiçbir siyasî parti hakkında, hiçbir grup hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak önyargılı 
değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bugüne kadar "kamu görevlileri sendika kurabilir, 
kurmalarının örtünde herhangi bir yasal engel yoktur" tezimizin dayanağı, biraz önce Sayın Kul'un 
söylediğinin tam tersine, Parlamentomuzun kabul ettiği 87 Ve 151 sayılı ILO Sözleşmelerinin yanı 
sıra, 1982 Anayasasında, memurların ve diğer kamu görevlilerinin sendika kurmalarını engelleyen 
bir hükmün olmayışıdır. Hatta, bugün Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda bekleyen memur sen
dikaları yasa tasarısını Anayasa ve Adalet Komisyonlarında görüştüğümüz zaman, bu konuyu dile 
getirmiştik. 

1982 Anayasası hazırlanırken Danışma Meclisinde yapılan görüşmelerde, Danışma Meclisi, 
memurların, kamu görevlilerinin sendika kurmalarını yasaklayan, engelleyen bir hüküm koymak 
istemiş ve bu ön çalışmasını, o günün Millî Güvenlik Konseyine götürmüş. Millî Güvenlik Konse
yi, böyle bir yasaklamanın, ilerideki toplumsal gelişmelerde Parlamentonun önünü tıkayacak bir 
içerik taşıması nedeniyle, yanlış olacağını belirtmiş ve yasaklamaya izin Vermemiş. 

Bu yasaklamanın olmayışından yola çıkarak, Hükümetimiz, uzun üzün tartışarak, her defasın
da, bilim adamlarından, uzmanlardan yararlanarak, memurların^ kamu görevlilerinin, sendikal hak 
ve özgürlüklerden yararlanmalarını içeren düzenlemeyi bu noktaya getirdi; tartışma bugün de de
vam ediyor. Nitekim, sendika hakkı içeren 51 inci maddenin dokuncu fıkrasının son paragrafında, 
özellikle 128 inci maddeye atıf yapılmaktadır. 128 inci maddeyi de burada görüştüğümüzde, görüş
lerimizi açıklayacağız. 
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Devlet personel politikamız gerçekten karmaşık; bu karmaşanın giderilmesi için bu dönem 

başlatılıp sonuçlandırılmayan personel reformu çalışmaları da var. Devletin aslî ve sürekli görev
lerini yürütenler ile bunun dışında kalanlar muhakkak ayırılrhalı; bu tartışmaya bir şey demiyoruz; 
bu, bugün de yapılabilir, önümüzdeki parlamento döneminde de yapılabilir. ' 

Bu, iki kesimin örgütlenmeleri ile, sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanma biçimleri ara
sında bir ayrıcalığın olması doğal karşılanabilir; ama, bu konuda iddia sahibi, söz sahibi, bu Yüce 
Parlamento olabilmelidir. Mevcut yapıda, bakanlık müsteşarı, şoför, hastabakıcı, aşçı, müstahdem, 
genel müdür, öğretmen, güvenlik görevlileri, hepsi, neredeyse aynı statüde istihdam ediliyor. Bü 
karmaşayı, bu karışık istihdam politikasını da çözecek olan bu Parlamentodur. 

Bu hususlar kanunla düzenlenir; bu da uzun zaman alabilir. Memurlarımıza, kamu görevlile-
, rimize sendikal haklar içeren yasal düzenlemeler yaptığımız zaman, bunları bol bol konuşuruz; Par
lamentonun uygun gördüğü düzenlemeleri yaparız. 

Bu Parlamento veya sonraki parlamentolar, toplumsal yapımızı, gelişmeleri değerlendirerek, 
memurlarımıza, kamu görevlilerimize sendika hakkı verir, vermez; toplusözleşme hakkı verir, ver
mez; grev hakkı verir, vermez; ona saygı duyarız; ama, bu Parlamentoda hiç kimsenin, 3 üncü mad
denin dokuzuncu fıkrası ve devamındaki hükümlerde öngörülen, sözkonusu sendikaların ve üst ku
ruluşlarının 53 ve 54 üncü maddeler hükümlerinin kapsamı dışına çıkarılmasına, bu yasağın geti
rilmesine izin vereceğine inanmıyorum, inanmak istemiyorum. 

Eğer, biz, uzun süreceği daha şimdiden belli olan bu tartışmalarla ilgili olarak, şimdiden bu 
yasağı koyarsak, biz de, yasakçı bir düşünceyle yola çıkmış oluruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 
NİHAT MATKAP (Devamla) - Sayın Başkanım, ben, bu kürsüde, elimden geldiğince süre

me riayet ederim; ama, konu gerçekten çok önemli. 

Memurlarımızın, kamu görevlilerimizin örgütlenmelerini, sendikal hak ve özgürlüklerinden 
yararlanmalarını engellemeyeceğinize inanıyorum. Eğer, bunu yaparsak, inanın, 1982 Anayasasını 
hazırlayan mantığın da gerisine düşeriz; onların reva görmediğini reva görmüş oluruz. Eğer, böyle 
bir şey yaparsak, demokrasinin beyni olan Parlamentoya güvensizlik duymuş oluruz. 

Bu durumların düzeltilmesi için, bizim hazırladığımız önergeler var. Özellikle, Sayın Komis
yonun, biraz önce takdim ettiği 48 saat konusuna katılıyoruz; ama, bizim hazırladığımız önerge ile 
maksadımız, özellikle, bu yasağı kaldırmak, düzenlemeleri kanuna bırakmak için, bu son pragrafın 
kaldırılması; bu yasağın konulmamasıdır. 

Yine, bu kabul edilmiyor ise, mutabakat metnine dönelim; mutabakat metnine dönülmüyor 
ise, Anavatan Partisi Grubunun hazırladığı iki önerge var, yine, orada da bir uzlaşmaya gidebiliriz. 
Anavatan Partisi Grubunun hazırladığı iki önergede de, bu düzenlemeleri kanuna bırakmak tezi yer 
alıyor; biz, orada da uzlaşabiliriz, Refah Partisi Grubu da uzlaşacağını söyledi, Anavatan Partisi 
Grubu da bu konuda -kanunla düzenleme konusunda- uzlaşıyı desteklediğini söyledi; Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, biz de bu uzlaşmadan yana olduğumuzu açıklıyoruz. Diliyorum, şu an, Doğru 
Yol Partisi Grubu da bu uzlaşmanın içerisinde yer alacağını belirtecek ve milyonlarca insanımızın, 
bizden üç dört yıldır beklediği bu düzenlemeyi gerçekleştirme onurunu,.bu Parlamento olarak ya
şayacağız. (CHP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu maddeye oy veriyor musunuz? 
NİHAT MATKAP (Devamla) - Açıkladım; herhalde dinlemiyorsunuz. 

- 195 — 



T.B.M.M. B:126 21 .6 .1995 0 : 2 
Bakınız, ne diyorum... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Çok iyi takip ediyoruz. 

NİHAT MATKAP (Devamla) - Sayın Kapusuz, bakınız... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sizlerin durumu ortada... Bu konuyu çözemezsiniz. 
NİHAT MATKAP (Devamla)-Şimdi açıklayayım; anlaşılmıyor olabilir... 
Bakınız, ne diyorum; çok netiz; bir yasaklamanın yanında... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İşte, yasakçı zihniyet başından beri devam ediyor. 

. BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 
NİHAT MATKAP (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bağlayın lütfen... 

NİHAT MATKAP (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, hiçbir yasaklamanın 
yanında yer alamayız, sonuna kadar uzlaşmanın peşindeyiz ve bu Parlamentoda da çalışanlardan 
yana bir uzlaşmanın çıkacağına inanıyorum. (RP sıralarından gürültüler) 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (GHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Uluç Giirkan; buyurun efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün burada değiştir

meye çalıştığımız 1982 Anayasası; demokratik olmayan bir anayasadır. Bu Anayasanın, ne hazır
lanışı demokratik olmuştur ne özü demokratiktir ne de içeriği demokratiktir. Bu Anayasa, demok
rasinin önünde engeldir/Ülkemizde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi, bu Ana
yasa var olduğu sürece mümkün değildir. Bu nedenle, 1982 Anayasasının değiştirilmesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin aşması gereken temel bir sorundur; bu, aynı zamanda bir zorunluluktur. 
Unutmamak gerekir ki, bu Meclisin oluşumu sırasında, genel seçimler öncesinde, bugün Parlamen
toda temsil edilen bütün partiler, anayasa değişikliğinin zorunlu olduğunu kabul etmişler, halkımı
za bu yönde söz vermişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasasının sınırlı düzeltme ve iyileştirmelerle, demokrasiye ve 
hukukun temel ilkelerine uygun duruma getirilmesi hemen hemen olanaksızdır. Bu Anayasa, temel 
anlayışı, dili ve yazılışı bakımından tümüyle elden geçirilmeli ve yeniden yazılmalıdır. 1982 Ana
yasasının temel özelliğini oluşturan 12 Eylül anlayışı, bütünüyle terk edilebilmelidir; ancak, Parla
mentonun bugünkü oluşumu itibariyle, bu kapsamda bir değişiklik için, uzlaşmaya varmak güçtür. 
Bu durum göz önüne alındığında, bugün yapmaya çalıştığımız gibi, mevcut koşulların elverdiği öl
çüde yapılacak bir iyileştirme dahi, ister istemez, önem kazanmaktadır. Anayasa değişikliğinin, bu 
sınırlı kapsamında dahi savsaklanması, çözüme bağlanmaması, ağırlığı artan ortak sorunlara yol 
açmaktadır. Parlamento, giderek yıpranmaktadır. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu an 
önünde bulunan bu soruna sahip çıkmalı ve çözüm arayışlarını geciktirmeden yerine getirmelidir. 
Böylece, anayasaların olağanüstü dönemlerde ve ara rejimlerde değiştirilmesi alışkanlığı yerine, 
demokratik yöntemlerle ve halk iradesine dayanarak düzenlenmesi yolunu, biz, açabilmeliyiz; bu, 
halkımızın da beklentisidir, aynı zamanda da görevimizdir. 

Değerli milletvekilleri, şu an, burada görüşmekte olduğumuz teklifin 3 maddesiyle, kamu gö
revlilerine de sendika kurma hakkını, güya, açıklığa kavuşturuyoruz; ancak, unutmayalım, bu hak, 
zaten -teklifte yazılı olduğu biçimiyle- ILO kurallarına ve bazı mahkeme kararlarına dayanılarak, 
kullanılmaktaydı. Ancak, bu konuda bir yasal düzenleme yapılması ve kamu görevlileri sendikala-
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rının işlev ve yetkilerinin belirlenmesi gerekiyordu. Ne var ki, teklif benimsenirse -şu an önümüz
de bulunan teklif benimsenirse- bu sendikaların, hiçbir işlevi ve yetkisi bulunmayacaktır. Teklife 
göre, bu sendikalar, idareyle, sadece toplugörüşme yapabileceklerdir; toplusözleşme değil, toplu
görüşme yapabileceklerdir. Kamu sendikalarına toplusözleşme hakkı da, grev hakkı da tanınma
maktadır. Toplugörüşme sonucunda anlaşma ve anlaşmazlık noktalarını gösteren bir tutanak dü
zenlenecektir; fakat, bu tutanak, idareyi de, Türkiye Büyük Millet Meclisini de bağlamayacaktır. 
Yani, ortaya, hiçbir yaptırımı bulunmayan, herhangi bir sonuç doğurmayan bir tutanak çıkmış ola
caktır. 

Değerli milletvekilleri, bu durumda, çalışanlar arasındaki ücret dengesizlikleri giderilemez; 
çalışma koşullarında da herhangi bir düzelme sağlanamaz. Kamu görevlilerinin, artık, patlama nok
tasına varan ve zaman zaman gerilimli gösterilere, hatta, fiilî grevlere yol açan huzursuzluğu sürüp 
gidecektir. Öngörülen düzenleme, kamu görevlilerine toplusözleşme ve grev hakları tanınmasının 
sakıncalar doğuracağı anlayışıyla yapılmıştır. Oysa, pek çok demokratik ülkede, bu sakıncaları ön
leyici yöntemler geliştirilebilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bağlamaya çalışın efendim... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Kimi demokratik ülkelerde de kamu görevlilerinin sorun

larını başka katılımcı demokratik düzenlemelerle çözmenin yollan bulunabilmiştir. Teklif metni 
ise, kamu görevlileri için, bizim de Türkiye'de gerçekleştirebileceğimiz bütün bu kapıların hepsini 
kapatmaktadır. Oysa, kamu görevlilerinin demokratik haklarına, ilerisi için de, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini ve iktidarları bağlayıcı bir yasak getirmek yerine, hiç değilse, uygulamayı kanuna bı
rakan esnek bir düzenleme yapabiliriz. 

Bu konuda, bizim bir önerimiz var; dokuzuncu fıkranın şu şekilde değişmesini istiyoruz: "Ka
mu görevlilerine, ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek ve çalışma koşullarını düzeltmek 
amacıyla tanınacak haklar ve kamu görevlileri sendikalarının bu haklarla ilgili işlev ve yetkileri ka
nunla belirlenir." 

Değerli milletvekilleri, böylelikle, kamu görevlilerinin hakları konusunda, hiç değilse, bundan 
sonraki Meclis dönemlerinin veya iktidarlarının elini kolunu bağlamamayı, Yüce Meclisin onayı
na, anlayışına sunuyorum. 

Saygılarımla. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; bir anayasa çıkarıyoruz. Devlet ve toplum hayatında, burada "Anayasa Değişikliği" 
namı altında kararlaştıracağımız her şey üzerinde -sadece şerefinde değil, sakıncaları üzerinde de-
aynı derecede sorumlu olacağımızı, hepimiz, elimizi vicdanımıza koyup hatırlamak zorundayız... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ya vicdan yoksa; cüzdan varsa ne olacak?!. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Efendim siz, öyle ya
pıyoruz telakki edersiniz. 

Lütfen, sözümü kesmeyin. 
Şimdi 
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SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Geri mi çekesin maddeyi?.. 
BAŞKAN -Sayın Kapusuz... ' < 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Maddeyi birdaha ge

ri çekmediğimizi bilmiyorsanız; İçtüzüğe bakın, orada, maddeyi geri çekmeye hakkımız olmadığı
nı görürsünüz... ' 

OÖUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ö da biliyor da; bir kere daha, size, nezaketen, konunun 
yanlışlığını anlatmak için söylüyor. 

BAŞKAN-Sayın Kırca, devam edin. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Muhterem arkadaş
lar, şu ana kadar komisyonun getirdiği metin üzerinde konuşanlarin, cevabını vermedikleri bazı hu
suslar var. Nedir istenen şey; birçok takrirde şu: Kamuda çalışanların -kimler; aslî ve sürekli görev 
yapan memurlar, yine kamu görevi yapan sair kamu görevlileri ve işçi niteliğinde çalışan kişilerin-
hepsi, hukukî durumları ne olursa olsun, hiçbir fark gözetilmeden toplu iş sözleşmesi hakkına ve 
toplu iş sözleşmesi hakkına kavuştuktan sonra da, zaten Anayasanın 52 ve 53 üncü maddelerinin 
gereği olarak grev hakkına kavuşsunlar ve nasıl kavuşsunlar; lokavt hakkına maruz kalmaksızın ka
vuşsunlar. Bu istikamette verilen takrirlerin hepsinin, hangi parti adına verildiği söylenirse söylen
sin, anlamı budur. 

Şimdi, şu ana kadar, ne Komisyondaki müzakereler sırasında ne Genel Kurulda ve ne de ka
muoyunda şu sualin cevabı alınmamıştır: Memurlar toplu iş sözleşmesiyle mi çalışır? Hayır. Me
murlar, kamunun tek taraflı bir tasarrufuyla, önceden, belirli bir kanunî statünün içine girerler. Bu 
böyle olmasın... Peki nasıl olsun; Anayasanın 128 inci maddesini değiştirelim ve diyelim ki, me
murlarla ve diğer kamu görevlileriyle ilgili her husus kanunla tespit edilsin; ama, sadece, aylık ve 
ücretleri tespit edilmesin. Bunun anlamı, sadece, memur ve kamu görevlisi sendikalarına dahil ola
cak olanlar değil; bu memurlar ve sendikalara girmelerinde istisna tanınacak olan yahut kendileri
ne toplu iş sözleşmesi hakkını nasıl tanıyacağınız belli değil ama, top)ü iş sözleşmesi hakkını tanı
dığınız zaman, onun dahi dışında bırakacağınız memurlar bile -yani bunun pratikteki anlamı, en 
yüksek derecedeki memurlar dahi- her yıl kademe yükselmesi ve her üç senede bir derece yüksel
mesi yaparken, gitsinler, ezcümle, siyasî amirleriyle ücret pazarlığı yapsınlar. Yani, bir anlamda, 
memurları bir yüzleriyle özelleştiriyoruz, bir yüzleriyle de kamuya bağlı bırakıyoruz. Buna imkân 
yoktur. Böyle bir durumda, bir memur, hem aylığını ve ücretini -ister sendikası yoluyla, ister kişi
sel olarak- müzakere edecek hem de hâlâ memuriyette kariyer fikri kalacak, memuriyet disiplini 
kalacak ve aynı zamanda, memurlara has ceza kovuşturması takibatında teminat gibi hususlar ka
lacak ve lokavta da maruz kalmayacak. Bunu düşünmenin, aklıselim içinde, mümkün olabileceği 
kanaatinde değilim; Komisyon da değildir. Nasıl değildir, onu da açıklayalım. Yalnız DYP'li değil, 
aynı zamanda ANAP'lıüyelerin iştirakiyle değil. 

Toplusözleşme, binaenaleyh yapılamaz. Neden yapılamaz; çünkü, iş akti yoktur. Bütün dün
yaya bakalım; nerede var. Eğer, kamuda çalışan kişi iş aktiyle çalışıyorsa, elbette, toplusözleşme 
var; ama, memuriyet statüsü, kamu görevlisi statüsü içinde ise ve bu statüye tayin kararıyla veya
hut idarî sözleşmeyle girmişse/kamu görevlileri için -memurlar değil- o zaman, toplu iş sözleşme
si yok; çünkü, ortada iş akti yok. Şimdiye kadar -Yüce Meclise ve bütün kamuoyuna açıkça ifade 
ediyorum- bu konudaki tartışmalar'sırasında tek bir kere bu mülahazanın cevabının verildiğini gör
medim. ' ' . ' . - V' 

SALİH,KAPUSUZ (Kayseri) -Hükümet protokolüne niye yazdınız? , 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Ben, Hükümet deği

lim; onu Hükümete sorunuz. Benim, gelen teklifte de imzam yok. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Niye; az önce yanında oturuyordun. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Şimdi, grev hakkının 

tanındığı demokratik ülkelerde, memurlara ve diğer kamu görevlilerine, yani, işçi niteliği taşıma
yanlara grev hakkı nasıl tanınabilir; toplu iş sözleşmesi ile grevin ilişkisini keserek. Anayasamızın 
53 üncü maddesine göre, grev ve lokavt hakkı, ancak toplu iş sözleşmesi müzakeresi başarısızlık
la sonuçlanırsa vardır. Bu ilişkiyi kesersiniz, dersiniz ki, memur, memnuniyetsizliğini belirli bir 
aşamada ifade eder duruma geldikten sonra grev ilan edebilir. O zaman, mesele, bu, böyle olmalı 
mıdır olmamalı mıdır meselesine gelmektedir. 

Şimdi, Anayasamız, başka birçok anayasadan farklı ve kanaatimce, çok doğru, çok yerinde 
olarak, memurlar için, görevlerinin aslî ve sürekli olduğunu söylemiştir; aslında, idarî sözleşmeyle 
çalışan diğer kamu görevlileri için de böyle. Şimdi, eğer, böyleyse, o zaman, bu aslî ve sürekli ol-. 
ma keyfiyeti, süreklilik noktasından bozulacaktır. Bu, artık, sürekli bir hizmet olmayacaktır. Me
murlara bu hakkı tanıyalım; ama, o zaman, hastaneden, dispanserden, poliklinikten, okuldan, tapu 
dairesinden, vergi dairesinden, orman dairesinden, bilahara, hizmet bekleyen vatandaşın hakkı ne 
olacaktır; buna bir cevap vermek lazım. 

Şimdi, memurların ücretleri çok düşüktür. Bunun bir tek çaresi vardır: Kaynak artırmak ve da
ha fazla ücret vermek. Bir çaresi daha vardır -ki, Komisyon, onu, yeni 128 inci maddede yapıyor-
işçi niteliğinde olan görevlerde, memur ve kamu görevlisi sıfatıyla insan çalıştırılamamazlık; bu da 
getirilmiş; başka bir çaresi yok. Bunun dışında, eğer, kamu kendisine yeterli kaynak bulamıyorsa, 
grev hakkı da tanışanız, para basarsınız karşılarsınız; ama, neticede, reel refahta hiçbir değişiklik 
sağlayamazsınız. Onun için, kimseyi aldatmamaya gayret edelim. 

Şimdi, Komisyon, çoğunluğuyla; yani, DYP'li ve ANAP'lı üyelerinin oylarıyla, bu hususu 
böyle kabul etmiştir. Memurların toplu iş sözleşmesi'hakkı diye bir şey, dünyada yoktur; çünkü, 
toplu iş sözleşmesinin olabilmesi için, iş aküyle çalışma şartı vardır. Toplugörüşme vardır; cont-
ractual policy denilen şey, toplugörüşmedir. Efendim, bu toplugörüşme, bazı hatip arkadaşlarımı
zın ifadesine göre, Komisyonun metni bağlamında, bir müeyyideye bağlanmıyormuş; Meclisi bağ-
lamıyormuş, Hükümeti bağlamıyormuş. Bir idareyle bir sendikanın yaptığı bir anlaşmanın, millet 
adına yasama alanında egemenliği kullanan Meclisi bağlayabilmesi, hangi hukuk anlayışına sığar, 
hangi millî irade anlayışına sığar; yine elinizi vicdanınıza koyarak, buna cevap vermenizi rica edi
yorum. 

Şimdi, ne var, ne oluyor?.. Meselelere nüfuz edememiş hâkimler tarafından verilmiş birtakım 
yanlış kararlar var. Bu kararlar, yanlış ümitler uyandırıyor. Ortalığa, açık seçik, gerçek ve erkekçe 
bir tavır koymak lazım; vardır veya yoktur... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Maşâllahı var... Tek adam... Herkes yanlış, sen doğru. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Şimdi, durum bu ol

duğuna göre, Komisyon, metninde, iki değişiklik yapmıştır. Birincisi, derneklere paralel olarak fa
aliyetten men kararlarının, hâkim tarafından 48 saat içinde karara bağlanması gereği; diğeri de, da
ha evvel kanunla bir merciin yetkili kılınması mecburi kılınmak yerine, kanunun bir mercii yetkili ' 
kılabileceği yolunda bir değişiklik yapılması; yine 33 üncü maddede olduğu gibi. 

Öyle umarım ki, sonuç, neticede herkes için bir hüsran olmasın. 
Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
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OGUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli sözcünün vasıflarını, değerli 
müktesebatını biliyoruz. Şu "herkes için bir hüsran olmasın" sözünün manasını lütfen açıklar mı? 
Eskiden bu Meclislerde, bazı etkili, yetkili yerlere selam verenler olurdu; öyle olmadığını biliyo
rum da, lütfen bir açıklar mı? (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Emiroğlu... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Müsaade eder misiniz 
efendim; açıklayayım. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, sizin ifade

nizle, sayın sözcü, ne bazı mercilere selam gönderir; ama, ne de bazı mercileri tahrik yolunda tepi
nir; bir. 

' ' • İ k i . . . 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Yani, bunun manası anlaşılmadı. 
BAŞKAN - Devam ediyor efendim, devam ediyor. ' 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - İki; bu sözün manası 

şudur: Bir ilerleme yapmaya çalışıyoruz. Komisyonun getirdiği metinlerde sendika hürriyeti açısın
dan, grev hakkı açısından önemli ilerlemeler vardır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Gerilemelerle beraber... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bir tane gerileme da

hi yoktur; bu, bir laftan ibarettir,, ispatı yoktur. Hiçbir gerileme yoktur ve şimdi, bu konuda bütün 
Meclisten çıkabilecek bir muvazaa metni üzerinde oynamaya kalkıştığımız takdirde, neticede orta
ya çıkacak olan şeyin, komisyonunyardığı ileri hedeflere dahiyaramamak olabileceğinden sami
mî şekilde endişe etmekteyim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Emiroğlu, buyurun. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasa değişikliği 
yapmak gibi, Meclisin en önemli görevini burada sürdürmek için topyekûn bir gayretin içerisinde 
bulunmaktayız. Samimiyetle söylüyorum, inanarak söylüyorum; bu faaliyet, elbette ki tamamlan
dığı zaman, bu Anayasa değişikliklerini Meclisimiz yaptığı zaman toplumun ihtiyacına, beklenti
lerine cevap vermiş olacaktır ve en önemli görevini, aslî görevini yerine getirmiş olacaktır. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, meseleye bu şekilde bakmaktayız ve dikkat edilecek olur
sa, Anavatan Partisi Grubu bütün mevcuduyla -bir iki mazeretli arkadaşımız dışında- bu celselere 
iştirak etmektedir ve bu değişikliklerin milletimizin beklentileri doğrultusunda çıkabilmesi için her 
türlü katkıda bulunmaktadır; ama, Anayasa değişikliğini, en başta Hükümet olmak üzere, diğer par
tilerimizin, üzerinde ittifak edilen şekilde anlaşarak, gerek Meclise iştirak yönünden gerek devam 
yönünden olsun gerek mevcut konular üzerindeki ittifakı takip etmek yönünden olsun, Yüce Mec
liste aynı samimiyetle takip etmediklerini görmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Her şeyden evvel, 
İktidar Partileri, eğer, Anayasa değişikliğini samimiyetle arzu ediyorlarsa, lütfen, bu konuya çok 
daha ciddî bir şekilde baksınlar ve lütfen, gerek Komisyon çalışmalarında gerek Meclis çalışmala
rında bu meseleyi daha ciddiyetle ele alsınlar. 

Değerli arkadaşlarım, belki, ciddiyet kelimesine takılabilirsiniz; ama, üzülerek arz ediyorum: 
Bakınız, Sayın Komisyon Sözcüsü, burada kimsenin üzülmeyeceği bir neticenin alınmasından bah
şetmektedir; ama, Hükümet denildiği zaman "canım, Hükümet ayrı" demektedir. Şimdi, bakınız, 
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bu Mecliste, bu Anayasa değişikliği teklifinin Komisyonda düzenlendiği şekliyle kabul edilebilme
si için, âdeta, tek başına büyük bir gayret göstermektedir. Yani, öylesine bir gayretin içerisindedir 
ki, Hükümetten bile kopuk olduğunu, bizzat, kendi ifadesiyle ortaya koymaktadır. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Yoruma bak... Ne alakası var!.. 
METİN EMİROĞLU (Devamla) - Şimdi, ben, değerli Sözcünün müktesebatına büyük saygı 

duymaktayım; gerçekten, bu meseleleri bilen bir insandır ve ayrıca, onun bu gayretlerine de saygı 
duymaktayım. Kendi inandığını ortaya koymak için büyük bir gayret sarf etmektedir; ama, değer
li arkadaşlarım, Sayın Komisyon Sözcüsü, teklifleri Komisyona geri almak gibi -oniki senelik par
lamenterim- bu Meclisin teamüllerine pek uygun düşmeyen bir uygulamayı, bu Mecliste, âdeta bir 
teamül haline getirmeye çalışmaktadır. Ben, şahsen, bir hukukçu olarak, iş hukukuna da senelerini 
vermiş bir arkadaşınız olarak, Anayasa değişikliğinin, demokratik bir zeminde toplumun ihtiyacı 
olduğuna samimiyetle inanarak, Sayın Sözcünün ısrarla Meclis teamüllerine getirmek istediği bu 
yeni usulü anlayışla karşılamaya gayret ettim. Kendi kendime şöyle telkinde bulundum: Bu bir 
Anayasa değişikliğidir; her ne kadar, Mecliste, böyle bir teamül, çok nadir işletilmekteyse de, ola
bilir ki, Anayasa görüşmelerinde, zaman kazanmak için, mevcut maddeler arasındaki insicamı te
min edebilmek için, sayın sözcü, böyle bir yolu ihtiyar edebilir; netice itibariyle, İçtüzüğümüz bu
na imkân vermektedir; bu da normaldir. 

Ama, bakınız ne oldu; sosyal politikanın en önemli unsurlarından olan sendikalarla ilgili 51, 
52,53 ve 54 üncü maddelerin Anayasada ne şekilde yer alacağı hususunun, toplumun geniş kesim
lerini ilgilendiren bu hususun, Komisyonda, beş gün zarfında, hiçbir şekilde görüşülmemesi ger
çekten bizleri üzmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayın Sayın Emiroğlu. 
METİN EMİROĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, eğer, Hükümet, bu konuda bir gö

rüşme yapmayacak idiyse, bu Meclisin demokratik zemininde bir anlaşma imkânını ortaya çıkar-
mayacaksa, neden beş günlük bir süreyi almıştır? 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Tasarı değil ki bu? 

METİN EMİROĞLU (Devamla) - Kızılay Meydanında bekleyen memurlar, niçin, orada, üç 
gün boyunca bu eylemi yapmışlardır; neyi beklemektedirler? 

Bu beş gün zarfında, Komisyon, ne getirmiştir; toplumun beklediği bir değişikliği, maalesef 
getirememiştir. Burada, dokuzuncu fıkra üzerinde, hiçbir değişiklik yapılmadığını görmekteyiz. 

Sayın Matkap da bahsetti, değerli arkadaşlarım, bu ülkede, kimin memur, kimin işçi olduğu
nu ayırmak zarureti vardır. Bu, senelerdir, hukukçular arasında münakaşa konusu olmuş bir hadi
sedir ve belki, bu konuda, çok fazla, yüzlerce Yargıtay kararı da vardır. Acaba, kim memur, kim 
işçidir; burada, bu zeminde ve bu kürsüde -sayın sözcünün çok değerli mütalaalarına kıymet ver
diğimi ifade etmiştim; ancak- böylesine zor bir konunun, üzerinde ihtilaf olan bir konunun çözüm
lenebilmesi mümkün değildir. 

Devletin aslî ve sürekli görevlerini yapan insanlar, Batı ülkelerinde hangi sendikal ve demok
ratik haklara sahipse veya onların hemen altında bulunan kamu görevlileri, Batı ülkelerinde hangi 
sendikal ve demokratik haklara sahipse, biz de Meclis olarak, bu hakların, Anayasada hiçbir kısıt
lamaya tabi olmadan, kendi memurumuza, kamu görevlilerimize verilmesini istemekteyiz. (CHP 
ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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METİN EMİROĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, bağlıyorum. 

Ben şuna samimiyetle inanmaktayım ki, Kızılay Meydanında, üç gün, çok vakur bir şekilde 
oturma eylemi yapan ve sesini duyuran kamu görevlileri ve memurlarımız da, Batı ülkelerinde, 
çağdaş demokratik rejimlerde tanınan anayasal hakların dışında bir talepte bulunmamışlardır. O . 
halde, yapılacak olan nedir: Yapılacak olan -elbette ki, Sayın Başkanın, devletin aslî ve sürekli gö
revini yapan devlet memuruna toplusözleşme hakkı verelim düşüncesi burada belki çok az savunu
labilir -işin esası ve aslı- bunun bir kanun ile, Anayasa önüne birtakım kısıtlamalar getirmeden, dü
zenlenmesini temin etmektir. Bunun için bizim, Anavatan Grubu olarak -ben şahsım adına konu
şuyorum; ancak, grup adına konuşan değerli arkadaşım da bu düşüncelerini dile getirmiştir- bu ko
nuda, önergelerimiz vardır. Biz, beklerdik ki, Komisyon, bu önergeleri kabul etmiş bulunsun. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Korkmazcan dahil mi buna; ANAP Grup Başkanvekili da
hil mi bu sözlere? 

METİN EMİROĞLU (Devamla) - Bakınız, Komisyon, bunu topyekûn, bütün partilerin işti
rakiyle buraya getirmiş olsaydı, çok basit bir düzenlemeyle bu yapılabilirdi. 9 uncu fıkranın sade
ce birinci cümlesini muhafaza edip, diğer cümlelerini çıkaran bir önergeyi buraya müştereken ve
rebilirlerdi; bu yapılmamıştır... ' , . 

TURHAN TAYAN (Bursa) - "Üyeleriniz oy vermediler" ama Sayın Emiroğlu, ANAP'lı üye
lerin komisyonda muhalefet şerhi yok; yalan söylüyorsunuz! 

METİN EMİROĞLU (Devamla) - ...Ancak, bizim önergelerimiz var. Öyle inanıyorum ki, 
Anayasal bir kısıtlama getirmeksizin, bunu, ileride çıkarılacak bir kânuna bırakmak ve Sayın Kır-
ca'nın haklı olarak dile getirdiği düşünceleri, o kanun çerçevesinde görüşmek, kanun yapma tekni
ği bakımından da yerinde olacaktır diyorum ve bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP, CHP ve DSP sıralarından alkımlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerinde söz talepleri vardır. Bir hatırlatma daha yapıyo

rum; 4 üncü madde, görüşmeleri tamamlandıktan sonra, Komisyon tarafından geri alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. , 

3 üncü madde üzerinde verilmiş, 20 tane önerge vardır; önergeleri geliş sırasına göre okutaca
ğım; Öğleden sonraki oturumda, aykırılık derecesine göre muameleye koyacağım. 

20 önergeden 1 tanesi, Komisyon tarafından kabul edilmiştir; okuyorum: 

3 üncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Önerge sahipleri; Abdulkadir Ateş, Mümtaz Soysal, Mehmet Kahraman, Turhan Tayan, Nihat 

Matkap, Fikri Sağlar. • 
Değişiklik metninin sekizinci fıkrasındaki son cümlede yer alan "yedi gün" ibaresi "48 saat" 

olarak değiştirilmiştir. 

Komisyon bu metni nazarı itibara almıştır. ! 
Bu önergeyi işleme koymuyorum. 

Diğer önergeleri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin l üncü maddesiyle değiştirilen Anayasanın 51 inci 
maddesinin dokuzuncu fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Bülent Ecevit Veli Aksoy Nami Çağan 

Zonguldak İzmir İstanbul 
H.Uluç Gürkan Ender Karagül Erdal Kesebir 

Ankara ' Uşak Edirne 
Atilla Mutman Mustafa Yılmaz M.İstemihan Talay 

İzmir Gaziantep İçel 
-> Hasan Hüsamettin Özkan 

İstanbul 
Madde 3.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51 inci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

C. Sendika Hakkı 

Madde 51.- (Dokuzuncu fıkra:) 
128 inci maddenin ilk fıkrasında yazılı,, memurlar ile diğer kamu görevlilerine ekonomik ve 

sosyal durumlarını iyileştirmek ve çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla tanınacak haklar ve ka
mu görevlileri sendikalarının bu haklarla ilgili işlev ve yetkileri kanunla belirlenir. 

Gerekçe: 

Görüşülmekte olan teklif metninde kamu görevlilerinin sendika kurabilmelerine izin veriliyor; 
ama sendikalarına hiçbir hak tanınmıyor sendikaların idare ile toplu görüşme yapabilecekleri (top
lusözleşme değil sadece toplugörüşme yapabilecekleri) belirtiliyor. Ancak, görüşme tutanağı "ida
re ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için bağlayıcılık taşımaz" deniliyor. Böylece, ortaya, sadece 
hiçbir yaptırımı bulunmayan bir tutanak çıkmış olacaktır. Böyle bir düzenlemenin kamu görevlile
ri arasında yaygınlaşan ve derinleşen huzursuzluğu yatıştıramayaçağı ve ücretlerle maaşlar arasın
daki dengesizliğin giderilmesini sağlayamayacağı bellidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Divan Üyesi arkadaşımız; daha 18 önerge okuyacaktır; Di
van Üyesi, arkadaşımızın, önergeleri, oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı Kanun teklifinin 3 üncü maddesine aşağıdaki son fıkralar olarak ilave edilmiş
tir. , ' ' . ' . •; '.. 

Saygılarımızla. . 
Halil Şıvgın Mustafa Dağcı Muharrem Şemşek 

Ankara ' Kayseri Çorum 
S. Osman Sevimli Osman Develioğlu 

, Karaman Kayseri 
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri Anayasada belirlenen cumhuri

yetin niteliklerine aykırı olamaz. 
Sendikalar, 13 üncü maddede sayılan genel sınırlamalara aykırı hareket edemezler. > 
Gerekçe: 
Sendikalarımızın siyaset yapmalarına imkân sağlanırken, ülkenin birliğini koruyucu, millî bir

lik ve beraberliği bozucu faaliyetleri önleyici tedbirlere de ihtiyaç bulunmaktadır. Sendikaların 13 
üncü maddeye aykırı hareket edemeyecekleri hükmünün korunması bu bakımdan gereklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın Birinci Kısım maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 861 sıra sayılı Kanun teklifinin 
3 üncü maddesinde yer alan (C.Sendika Hakkı) başlıklı 51 inci maddenin aşağıda yer verilen şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Burhan Kara Cavit Kavak 
İstanbul Giresun İstanbul 

Mustafa Balcılar İlhan Kaya Timur Demir 

Eskişehir İzmir İzmir 
: . Orhan Ergüder 

İstanbul 
Sendika kurma hakkı 
Madde 51.- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak 

ve menfaatlannı korumak ve geliştirmek amacıyla önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuru
luşlar kurma, bunlara üye olma ve üyelikten ayrılma haklarına sahiptir. 

Bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller ile istisna ve kapsamları kanunda gös
terilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 

- Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
Güler İleri 

Tokat 

Mümtaz Soysal 

Ankara 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 

Nihat Matkap 
Hatay 

Timurçin Savaş 

Adana 
Mehmet Kerimoğlu Sabri Yavuz 

Ankara Kırşehir • • • " . 

Değişiklik metninin sekizci fıkrasının ikinci cümlesindeki "millî güvenliğin, kamu düzeninin" 
ifadeleri madde metninden çıkarılmıştır. 

Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 86İ sıra sayılı yasa teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Timurçin Savaş 
Adana 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Mümtaz Soysal Nihat Matkap 
Ankara Hatay 

Mehmet Kahraman Güler İleri 

Diyarbakır Tokat 
Mehmet Kerimoğlu 

Ankara 

3 üncü maddenin dokuzucu fıkrası, madde metninden çıkarılmıştır. 
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İstanbul 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın birkısım maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 861 sıra sayılı kanun teklifinin 3 ün
cü maddesinde yer alan "C. Sendika Hakkı" başlıklı 51 inci maddenin aşağıda yer verilen şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kılıçaslan Fahrettin Kurt 

Sakarya Trabzon 

Halit Dumankaya Yusuf Pamuk 
İstanbul İstanbul 

Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 
Sendika Kurma Hakkı: 

Madde 51.- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak 
ve menfaatlarını korumak ve geliştirmek amacıyla önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuru
luşlar kurma, bunlara üye olma ve üyelikten ayrılma haklarına sahiptir. 

Bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve usullerle istisna ve kapsamları kanunda göste
rilir. 

Sendika ve üst kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılması, ancak yasanın 
açıkça öngördüğü hallerde hâkim kararıyla mümkündür. 

Birinci fıkrada belirtilen çalışanlardan işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin, 53 üncü 
maddede yer alan haklardan yararlanmalarının kapsamı ve istisnaları kanunla düzenlenir. 

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 3 ün
cü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "24 saat" ibaresinin "12 saat" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Abdullah Gül 
Kayseri 

ı Kazım Ataoğlu 

Bingöl 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
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 3 iin-

\ cü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "yedi gün" ibaresinin "üç gün" şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Mustafa (İnaldı 

Konya 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Hüsamettin' Korkutata 

Bingöl 

B:126 21 .6 .1995 0 : 2 
Hasan Dikici Abdullah Gül 

Kayseri 
Kazım Ataoğlu 

Bingöl 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Kahramanmaraş 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ye Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 3 ün
cü maddesinin birinci fıkrasında yer "sendikalarını" ibaresinin "sözleşme ve grev hakkına sahip 
sendikalarını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. ' • 
Mustafa (İnaldı İbrahim Halil Çelik 

Konya Şanlıurfa 

Hasan Dikici Hüseyin Erdal 

Kahramanmaraş Yozgat 
Fethullah Erbaş Ahmet Feyzi İnceöz 

Van Tokat • 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Musa Demirci 
Sivas 

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 3 ün
cü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bunlarda" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
Şanlıurfa Kayseri 

Ahmet Derin Ahmet Arıkan 

Kütahya Sivas 
Bahaddin Elçi Zeki Ünal 

Bayburt Karaman 
Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 

Bingöl Konya 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

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 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan " son bulmaz" ibaresinden sonra gelmek üzere "işini kaybe
den üye sendika aidatı ödemeye mecbur tutulamaz" İbaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Fethullah Erbaş 

Van 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 
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İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 

Şanlıurfa Kayseri 

Ahmet Derin , Ahmet Arıkan 
Kütahya Sivas 

Bahaddin Elçi Zeki Ünal 
Bayburt Karaman 

Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 
Bingöl Konya 

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 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sendikalara üye olmak ve sendika üyeliğinden ayrılmak ser
bestin İşini kaybetmekten dolayı çalışanların sendika üyeliği son bulmaz" olarak değiştirilmesin 
arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
Şanlıurfa Kayseri 

Ahmet Derin Ahmet Arıkan 
Kütahya Sivas 

Bahaddin Elçi Zeki Ünal 
Bayburt Karaman 

Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 
Bingöl Konya 

BAŞKAN - Sayın Erdal, bir şey mi dediniz? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - İsimlerin tam olarak okunması daha iyi olmaz mı?.. 
BAŞKAN - Okunuyor zaten efendim. 

Evet, buyurun. 
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 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sendikalara" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve üst kuru-, 
luşlarina" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
Şanlıurfa Kayseri 

Ahmet Derin Ahmet Arıkan 

Kütahya Sivas 
Bahaddin Elçi Zeki Ünal 

Bayburt Karaman 
Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 

Bingöl Konya 

Fethullah Erbaş 

Van 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
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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 3 ün
cü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "serbesttir" ibaresinin fıkra metninden çıkarılarak, yerine 
"ihtiyarîdir" ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 

Şanlıurfa Kayseri 
Ahmet Derin Ahmet Arıkan .•'•*:. 

Kütahya Sivas v 

Bahaddin Elçi Zeki Ünal 

Bayburt Karaman 
Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 

Bingöl Konya 
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 3 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sendikaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "zorla üye al
maya" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
Şanlıurfa Kayseri 

Ahmet Derin Ahmet Arıkan 
Kütahya , Sivas 

Bahaddin Elçi ' Zeki Ünal 
Bayburt ••, Karaman ı 

Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 
Bingöl Konya 

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 3 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üyelikten ayrılmaya" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"mecbur tutulamaz" ibaresinin gelmesini arz ve teklif ederiz. , 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmit Derin 
Kütahya 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Hüsamettin Korkutata 
• Bingöl 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 
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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 3 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üye kalmaya" ibaresinden sonra "ve" kelimesinin ilave 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
Van ' Şanlıurfa Kayseri 

Hüseyin Erdal Ahmet Derin Ahmet Arıkan 
Yozgat Kütahya Sivas 

Hasan Dikici ; Bahaddin Elçi Zeki Ünal 
Kahramanmaraş Bayburt Karaman 

Ahmet Cemil Tunç Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrat 
Elazığ Bingöl / Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarihli ve 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Baddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 3 ün
cü maddesi son fıkrasında yer alan "bu tutanak idare ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için hukukî 
bağlayıcılık taşımaz. Bu fıkrada söz konusu sendikalar ve üst kuruluşları 53 ve 54 üncü madde hü
kümlerinin kapsamı dışındadır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünal di İbrahim Halil Çelik Hasan Dikici 

Konya Şanlıurfa Kahramanmaraş 
Hüseyin Erdal • Cevat Ayhan Fethullah Erbaş 

Yozgat Sakarya Van 
Ahmet Fevzi İnceöz Musa Demirci 

Tokat Sivas ' ' . ' • ' • 
Gerekçe: Memurların da tüm sendikal haklara sahip olmasını önleyen bu cümlelerin kaldırıl

masıyla, memurlar grev ve sözleşme hakkını elde etmiş olacaklardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan teklifin 3 üncü maddesinde düzenlenen Anayasanın 51 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. İşini kaybetse de çalışanların sendi
ka üyeliği son bulmaz." 

Mehmet Batallı Yaşar Topçu M. Selim Ensarioğlu 
Gaziantep Sinop Diyarbakır 

Ahmet Küçükel Mikail Aydemir 
Elazığ Ağrı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde üzerinde verilmiş önergeleri,,veriliş sırasına 
göre okuttum; öğleden sonraki oturumda, aykırılık derecesine göre okutup, oylarınıza sunacağım. 

; Saat 14.00'te toplanmak üzere, İkinci Oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 12.53 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 126 ncı Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan 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, 211110, 2/1312) (S. Sa
yısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet, yerlerini aldılar. 
Yalnız, bir hatırlatma yapıyorum: 3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 3 ün

cü madde üzerinde 20 önerge vardı; önergenin l'i, Komisyon tarafından çekilen madde içinde eri
tilmişti; 19'unu, veriliş sırasına göre okutmuştum; şimdi, aykırılık derecesine göre okutup oylaya
cağım. 

Sayın Komisyon, bir arzunuz mu var?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Biz, aramızda konu

şuyoruz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -Aramızda konuşuyoruz; Komisyonun çoğunluğu şu an

da yok efendim. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Halk, Komisyon bir maddeyi hazırlayamadı diye gülüyor. 
BAŞKAN - Efendim, dörtbaşımamur yapmak istediğimiz için bu beklemeleri yapıyoruz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Grup başkanvekilleri talimat veriyor Komisyona. 
BAŞKAN - Efendim, yapılan her şey halkın yararınadır. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, Komisyon yeniden mi toplanıyor bu ko

nuyu görüşmek için?!. 
BAŞKAN - Komisyon, bir görev yapıyor; daha iyisini yapmak için zamana ihtiyaçları var ga

liba; o zamanı Komisyona tanıyoruz. 
Önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, oylayacağım: 

Buyurun. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın birkısım maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 861 sıra sayılı kanun teklifinin 3 ün
cü maddesinde yer alan "C. Sendika hakkı" başlıklı 51 inci maddenin aşağıda yer verilen şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 

(İstanbul) ve arkadaşları 
Sendika kurma hakkı 

Madde 51 . - Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak 
ve menfaatlarını korumak ve geliştirmek amacıyla, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst ku
ruluşlar kurma, bunlara üye olma ve üyelikten ayrılma haklarına sahiptir. 

Bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller ile istisna ve kapsamları kanunla göste
rilir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Komisyon, okunan önergeye katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak; buyurun. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN - Efendim, beraberce bir şey yapacağız, yalnız yapma imkânı yok. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 51 inci madde üzerinde verdiği

miz önergeyle ilgili gerekçeleri, aslında, 51 inci madde üzerinde Grubum adına konuşurken dile ge
tirmiş ve takdirlerinize sunmuştum. 

Şimdi, kısaca tekrar edeceğim husus şudur: 51 inci madde, en ufak hurufatla dahi bir sayfa tu
tan bir matbu baskı halinde karşımızdadır ve birçok ayrıntıyı içermektedir. Temel olarak, sendika 
hürriyetini tanımış gözüküyorsa da özellikle memurlar ve kamu çalışanları için kesin bir yasakla
ma getirmektedir. Böylece, Anayasanın toplusözleşme hakkıyla ilgili 53 üncü maddesine gönder
me yapıp, bir hakkın ortadan kaldırılması gibi, aslında yasaklayıcı olmaması gereken anayasa hü
kümleri, yeni yeni yasaklar koymaktadır. Anayasa hükümleri bir haklar manzumesi olmalıdır, ya
saklar manzumesi değil. Bu konuda istisnalar düşünUlecekse, bu konuda kapsam düşünUlecekse, bu 
konuda hakkın nasıl kullanılacağına dair sınırlamalar getirilecekse, bu, yasalara bırakılmalı, yasa
larla yapılmalı, ülkenin değişen ekonomik, sosyal ve siyasal şartlarına göre, yasalarla belirlenme
lidir. 

Kaldı ki, buradaki söz konusu olay, 128 inci maddeyle de ilgilidir. Bir temel hakkı teslim eder
ken, bu haktan kimlerin yararlanacağı veya yararlanamayacağı konusu ille belli bir ölçüde belirtil
mek isteniyorsa -128 inci madde, memurların, kamu görevlilerinin kimler olduğunu tarif ve tayin 
eden bir maddedir- sıra bu maddeye gelince, bunun tarifi, tayini, bunlardan istisnası, istisna olma
yanı, elbette ki düzenlemede ele alınabilir. 

Görülüyor ki, geniş bir yakınma aslında Ücrettendir. Bugün, memurlarımız, kamu çalışanları
mız, eğer, meydanlarda toplanıyor, bir beklentiyi dile getiriyorlarsa, buradaki genel yakınma, ge
çim şartlarından doğan yakınmadır. 
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Emekliler de, memurlar da, bazı dayatmalarla karşı karşıya ye hakkettikleri ücretleri alamaz 

durumdadırlar. Âdeta, şöyle bir tahrikle karşı karşıya kalmışlardır: Geçtiğimiz yıllarda, ILO Söz
leşmeleri, 506 sayılı Kanunla ilgili görüşmeler bu Mecliste cereyan ederken, o zamanın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı, kamu çalışanlarına "âdeta, gelin, sözleşme hakkını size verelim, bunun 
için bizi destekleyin, grev hakkı için bizi destekleyin, böylece, ücretlerinizi bu yoldan alın, hakla
rınızı bu yoldan düzenleyin" gibi çağrılarda bulunmuş ve böyle, hak ve özgürlüklerin tümünün, hiç
bir ayırım yapılmadan verileceği hissini, toplumda psikolojik bir hava yaratarak, bir siyasî çıkar uğ- -
runa pompalamıştır. / 

COŞKUN GÖKALP(Kırşehir)-Dediğin yanlış... 
EMİN KUL (Devamla) - Şimdi, onun yarattığı bir ortamla karşı karşıyayız. Yani, eğer, dev

letin elinde mevcut kaynaklar var, bunu memurlarına ve kamu.çalışanlarına vermiyor; ancak "gi
din, sözleşme yapın, grev yapın, gelin böyle alın" diyorsa, bu, yanlış bir düşünce tarzıdır, yanlış bir 
uygulamadır. 

Biz, bu siyasî manevraların içinde yer almak istemiyoruz; bir hakkın, doğrudan doğruya, net 
ve açık şekilde tescilinin, kimlerin bundan yararlanıp yararlanmayacağının, sınırlamanın ne olaca
ğının, yasaklamanın ne olacağının kanunla yapılmasını öngörüyoruz. . 

Şimdi, sadece hizmet aküyle, çalışanlar sözleşme hakkından, sendikalaşma hakkından yarar
lanır gibi gösterilmek isteniyor. Ben soruyorum: Ziraat Bankasında çalışanlar hizmet aktine daya
lı çalışma yapmıyorlar, bu kaziyeye göre; Ziraat Bankasında çalışanlar kamu görevlisi sayılıyor, 
Akbankta çalışanlar kamu görevlisi sayılmıyor, hizmet aktine dayalı çalışma_yapıyor sayılıyor. On
lar, sendikalaşma ve grev hakkına sahip; ama, Ziraat Bankasının, Emlak Bankasının çalışanları, 
böyle bir hakka sahip değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlayalım... 
EMİN KUL (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Yine, örneğin, Devlet Demiryollarının lokomotifinin makinisti kamu görevlisi -aslî ve sürekli 

bir hizmeti sürdüren kamu görevlisi- memur sayılıyor ve bu çalışan "hizmet âkti yoktur, memur 
statüsündedir" diye, toplusözleşme ve grev hakkından mahrum kalıyor. 

Değerli Mümtaz hocam çok iyi bilir, gemilerde yeterli gemi adamı sayısı var mıdır yok mu
dur diye, herhangi bir şekilde denetlemek için gemilere giden, liman başkanlıklarının motorları var
dır. O, ufacık motorun kaptanı, aslî ve sürekli devlet hizmeti yürüten görevli sayılıp, memur sayı
lıyor, toplusözleşme hakkından yoksun; ama, öteki taraftan, Akdeniz gemisinin -koca bir geminin-
kaptanı, toplusözleşme hakkından mahrum değil, grev hakkından mahrum değil. 

Yani, ölçüyü, hizmet aktine dayalı çalışma olarak aldığımız zaman, hayatın fiilî gerçekleriyle 
çatışkanlık taşıyan bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, 51 inci maddedeki düzenlemede, sınırlama 
ve yasaklamalar getirilmek yerine, burada, hakkın özü ve temeli açıkça söylenmeli; düzenleme, ya
saklamanın, sınırlamanın, bu hakkı kullanmanın nasıl yapılacağı yasaya bırakılmalıdır,ve 128 inci 
maddede de, devletin aslî ve sürekli görevlerini yürüten memurlar kimlerdir, bu, açıkça tarif edil
meli; Zjjraat Bankasındaki çalışanla, Halk Bankasındaki çalışanla, Akbanktaki çalışan, herhalde, 
ayrı tutulmamalıdır. 

İşte, bu niyetle, bu gerçeği gözeterek ve toplumda doğan beklentilerin getirdiği endişeli ve fev
kalade önemli gelişmeleri gözeterek ve Anayasanın, bir haklar manzumesi olduğu noktasındaki ka
naatimize dayanarak, biz, sendikalaşma hakkının, temel bir hak olarak, bütün çalışanlara tanınma
sını; bunun istisnalarının, sınırlamalarının, nasıl kullanılacağının ve yasaklamalarının ise, ülkenin 
ekonomik, sosyal, siyasal şartlarındaki gelişmelere göre, kanunla düzenlenmesini öneriyoruz. 
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Bu önergemiz sadedir, yalındır ve Anavatan Partisinin, Anayasa çalışmalarını başlatmak üze

re Meclis Başkanlığına verdiği, Genel Başkanının imzasını taşıyan yazılı görüşü aksettirmektedir; 
onun aynısıdır; yeniden düzenlenmiş, yeniden tasarlanmış bir öneri değildir. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, yeniden sayacağım; oylama sonucu başa baş çıkmıştır. 

Lütfen, yerlerinize oturunuz; oyları saymada zorluk var. 

Hareketlilik bitti mi... Lütfen... 

Sayın Bakanlar, lütfen yerlerinize oturmanızı rica edeceğim... 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Sayın Bakanlar kimin yerine oy kullanıyorlar... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, şu hareketliliği durduralım. 
BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, Hükümet üyelerinin sayısı, çift oy kullandıkları 

için, 50'yi geçti. \ 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Sayın Başkan, Hükümet üyelerini 20,'den fazla saymayın. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, usulle ilgili olarak, 

Sayın Soysal bir şey söyleyecekler? '• 

BAŞKAN- Buyurun. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, oylamanın düzeltilmesi 

bakımından bir iki söz söylemek istiyorum. 
Normal oylamada Bakanlar Kurulu üyelerinin 2'şer oy kullanmaları, vekâlette bulunması nor

maldir; fakat, Anayasa oylaması, biraz önce Komisyon sözcüsünün dediği gibi, Hükümetle ilgisi 
olmayan bir oylamadır. Onun için, Anayasa oylamasında şu parti bu parti diye bir şey olmaz; 2 
sayılması yanlıştır; tek sayılması lazımdır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, oylamayı tekrarlayacağım. Yalnız, arkadaşlarımdan, evvela boş yerleri 

doldurmalarını rica ediyorum. Ayakta oylama yapacağım. Lütfen... Evvela boş sıraları dolduralım. 
Meclisimiz, bugüne kadar, böyle kalabalık oylamaya alışmamıştır; bir zorluk çekiyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, Hocamızın mütalaasını nazarı itiba
ra alın. Rica ediyorum,... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında, bu oylama o kadar önemli bir şey değil
dir. Bunun arkasından, önerge kabul edildiği takdirde gizli oylamaya gidilecektir. Gizli oylamada, 
zaten, gerçek ortaya çıkacaktır. Bunu uzatmaya gerek yoktur. 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar... 

,DİVAN ÜYESİ İLHAN KAYA (İzmir) - 163... 
BAŞKAN - Nasıl olur efendim... Yapmayın Allahaşkına... 141 efendim... 
Efendim, ben sayıyorum... (ANAP sıralarından "Bir daha sayın" sesleri) 

Saydım efendim... 143... 
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Lütfen oturun efendim. 

...Kabul etmeyenler... 169 (DYP sıralarından alkışlar) 

DİVAN ÜYESİ İLHAN KAYA (İzmir) - Yapmayın efendim!.. 01maz!..(ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Ben öyle saydım efendim. Arkadaşım da 153 saydı.(ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Ayıp!.. Ayıp!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir dakika... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, Kâtip Üye arkadaş "ben böyle saydım" diyor. Siz ne
ye göre karar verdiniz? 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika dinler misiniz... 
İki Kâtip Üye arkadaşımız arasında 20 fark var; yani, 5 fark değil ki... (ANAP sıralarından gü

rültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, karan tebliğ edin efendim. 
BAŞKAN - Efendim, önerge kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Ben, ısrarla saydım. Benim, bir Kâtip Üye arkadaşla aramda 5 fark var; diğer arkadaşla 20 fark 

• v a r . •• •,• , - • • ' . 

İkinci önergeyi okutuyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, oylamaya itiraz ediyoruz. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) -Sayın Başkan, oylamaya itiraz ediyoruz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, İçtüzük hükümlerine göre, oylamaya itiraz ediyoruz. 

(ANAP sıralarından "tek tek sayın" sesleri) 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Grup Başkanvekiliniz konuşuyor... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, tek tek sayınız. 
BAŞKAN - Efendim, Grup Başkanvekilinizi siz dinlemezseniz, ben nasıl dinleyeyim... 
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, biliyorsunuz, İçtüzük hükümlerine göre, 5 kişi ayağa 

kalkarak oylamanın sonucuna itiraz edebilir. Şu anda, o hakkımızı kullanıyoruz; oylamaya itiraz 
ediyor, tekrar sayılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum. (ANAP sıralarından gürültülür, sıra kapaklarına vur
malar) * 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, önergenin oylamasına itiraz var. 
BAŞKAN - Efendim, oylamayı üç kere yaptım; bir kere yapmadım ki... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz... Kayda aldırdık, kay

da...- • 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, oylamayı tekrar yapınız. Bakınız, Kâtip Üye "farklı . 

saydım" diyor; sonuca itiraz ediyoruz. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan, oylamayı üç defa tekrarladınız. Her defasında oy

lamaya katılanların sayısı biraz daha arttı. Eğer bu oylamayı sabaha kadar sürdürürsek, her an. bir-' 
takım değişik kararlar da çıkabilir... 
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BAŞKAN-İkinci önergeye geçiyorum efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - O zaman devam edelim. 

• BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın.Başkan, itirazımızı devam ettirmek durumundayız. Oylama

nın sonucundan emin değiliz; eğer ısrar ederseniz, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN-İkinci önergeyi okutuyorum. Birinci önerge reddedilmiştir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendim, sonuçtan emin değiliz; sonuca itirazımız var. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Aşık, oturun... 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 19 Önerge var. Siz, bu anayasa değişikliğini çıkaracak 

mısınız, çıkarmayacak mısınız?.. (DYP,s ıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 
H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Asıl muhalefeti siz yapıyorsunuz. Bir gruba böyle söyleye

mezsiniz. 

BAŞKAN - Ben, bu lafı bir grup için söylemiyorum; ben, Yüce Meclise söylüyorum. 
Bundan sonraki oylamaları ad okuyarak yapacağım. 
BURHAN KARA (Giresun) - O zaman, birinci önergeyi de öyle oylayın. 

BAŞKAN - Buyurun, ikinci önergeyi okuyun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Otur yerine!.. Yeter be!..(ANAP sıralarından gürültüler) 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Ne bağırıyorsun be!.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Okuyun efendim, ikinci önergeyi. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Okuma İlhan... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, İçtüzüğün 117 nci maddesinin son fıkrasına göre, beş 

milletvekili arkadaşımız ayağa kalkarak oylama sonucuna itiraz etti. 
BAŞKAN - Sayın Aşık... 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)-Oylama, ad okunarak yapılsın... 
BAŞKAN - Sizin dediğinizi, birinci oylamada arkadaşlarım ayağa kalkmadan kabullendim; 

ayağa kalkılmış gibi ikinci kez oyladım; üçüncü kez oyladım. Sayın Soysal'ın itirazını da dikkate 
alarak, üçüncü oylama içerisinde, sayın bakanların oyunu tek kabul ettim; ama, netice budur. Be
nim saymama göre 143, arkadaşıma göre 154; ama, bu tarafla benim aramda 10 fark var... 

H, FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Biraz önce 20 diyordunuz... 
BAŞKAN - ...bu tarafla öbUr taraf 20 fark var. Bunun başka şekli yoktur. 
EYÜP AŞIK (Trabzon ) - Sayın Başkan, izin verirseniz... 
BAŞKAN - Neye göre karar vereceğim ben?!. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın Başkan, bir daha sayın. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, izin verirseniz, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Oylamaya itiraz ediyoruz. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, memurlara grev hakkı verilmedikten sonra, bu 

Anayasayı niye değiştiriyorsunuz. 
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ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, üç sonuç olduğu takdirde... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Memurlara grev hakkı verilmedikten sonra, toplusözleşme hakkı 
verilmedikten sonra, bu Anayasa ne işe yarar. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, üç ayrı sonuç çıktığına göre, demek ki 
burada bir yanlışlık var. Bu oylamanın sağlıklı bir biçimde yeniden yapılmasını öneriyoruz efen
dim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim; tutumumda hiçbir şey yok... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendim, tutumunuza itiraz ediyoruz. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) T-Sonuca itiraz ediyoruz. • 

BAŞKAN - Gayet nettir tutumum. Üç kere saydım... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan, İçtüzük ihlali yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - Yapmıyorum efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Söz istiyorum; izin verin anlatayım. 

BAŞKAN - Efendim, sizin ayağa kalkmanız üzerine tekrarladım oylamayı. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendim, izin verin, Genel Kurula anlatayım; tutumunuzla ilgili... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 

Efendim, başka nasıl çıkarım ben bu işin içinden?!. 

Lütfen, dinleyin... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tutumuyla ilgili bana söz verdi

ği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 
Hepinizin şahit olduğu gibi, biraz evvel, Anayasa Değişikliği Teklifinin 3 üncü maddesiyle il

gili, Anavatan Partisince verilen önergenin oylaması yapıldı. 

Değerli arkadaşlar... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Komisyonda ne oldu?!. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Bırak şimdi Komisyonu momisyonu, bırak!.. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Komisyonda kabul ettiniz. 
EYÜP AŞIK (Devamla)-İzin veriniz... İzin veriniz... 

Ben, Sayın Başkanın tutumuyla ilgili söz aldım. Yoksa, Komisyonu karıştırırsak, hepten za
rarlı çıkarsınız. Perşembe günü Meclisi tatil etmişsiniz, Komisyon, çarşamba gününe kadar, altı 
gün, hiçbir şey yapmamış, aynı önergeleri tekrar getirmiş, tartışmak üzere buraya sunmuş; yapma
sı gerekeni yapmamış; şimdi, bana Komisyondan bahsediyorsunuz. Orada, hepten zararlı çıkarsı-' 
nız. Ben, oylamayla ilgili söz aldım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bakınız, İçtüzüğün 117 nci maddesinin son fıkrasını okuyorum: "Ayağa 
kalkmak suretiyle oylamaya başvurulmasından hemen sonra... " Şimdi olduğu gibi. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Bittikten sonra!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla)-"Ayağa kalkmak suretiyle..." t 
AHMET SAYIN (Burdur) - Bittikten sonra!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - "Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulmasından hemen son
ra bir arada ayağa kalkan beş milletvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı gerekçesiyle oylamanın 
tekrarlanmasını isterlerse, oylama salonda ikiye bölünmek suretiyle yeniden yapılır." 
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AHMET SAYIN (Burdur)-Üç defa oylama yapıldı... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Arkadaşlar, üç kere oylama yapılmış; Sayın Başkan, emin olmak 

için üç kere oylama yapmış; ama, milletvekilleri emin olmazsa ve beş milletvekili bunun tekrarlan
masını isterse, bu oylama tekrar yapılır. \ 

Değerli arkadaşlar, ben, size bir şey söyleyeyim; bu Anayasa oylaması, burada, kabul edenle
rin veya kabul etmeyenlerin çoğunluk ya da azınlığıyla değil, bir mutabakatla yürütülüyor. Eğer, 
siz, ısrarla, Parlamentodaki beş partinin desteklediği bir önergeyi oldubittiye getirip yok sayarsa
nız, bu mutabakatı nasıl devam ettireceksiniz... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Vazgeç o zaman. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Yoksa, hazır bir bahane bulmuşken, işi yokuşa sürmek, bozmak ni

yetinde misiniz?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 
Bizim, burada, istediğimiz, sadece, bir oylamanın tekarlanması, sayımın tekrarlanması. Üste

lik de, iki Kâtip Üyeden biri sayıma itiraz ediyor. İzin verin de, bunu, ayağa kalkarak, sıhhatli bir 
şekilde, gerekirse ad okunarak tekrar yapalım ve sağlıklı bir şekilde devam edelim. Hayır, bunu ol
dubittiye getirmek isterseniz, bu müzakereleri nasıl devam ettireceğiz?.. (DYP sıralarından gürül
tüler) 

Sayın Başkan, İçtüzüğün 117 nci maddesinin son fıkrası "sizin tatmin olmanız yetmez; millet
vekilleri, tatmin olmazsa, bu hakkı kullanır" demek istiyor. Milletvekili arkadaşlarımız tatmin ol
mamıştır. Bu hakkı kullanarak oylamanın tekrar yapılmasını istiyorum. Sizi, İçtüzüğü uygulamaya 
davet ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; RP sıra
larından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, önergeler, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre 
işaret oyuyla oylanıyor. Arkadaşlarımız "açık oy, ad okunmak suretiyle, vesaire" diyorlar; ama, bu, 
İçtüzüğe aykırı. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Ercan'ı dinlemeden önce, oylama neticesine itiraz 
eden arkadaşlara şunu ifade etmek,istiyorum: Şu anda çok rahat oturulmuştur, herkes, boş yerleri 
doldurmuştur; Sayın Tayan'dan itibaren sayın; 170 kişi bulacaksınız. 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, Hükümet üyelerini çift saymıyorsunuz değil mi? 
BAŞKAN - Tek sayıyorum efendim. 
BURHAN KARA (Giresun) - O zaman, Doğru Yol Partisinin mevcudu 200'ü geçti her hal

de!.. '; • ' 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ercan. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; işaretle oylamada, 

usule ilişkin olarak, İçtüzüğün 117 nci maddesini burada tekrar okumakta yarar görüyorum: "Mad
de 117.- İşaret oyuna başvurulması gereken hallerde Başkan oylama yapılacağını bildirerek önce 
oya sunulan hususu kabul edenlerin, sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını ister. 

Başkanlık Divanı Üyeleri, kendi oylarını Genel Kuruldaki oyların.sayımı bittikten sonra Baş
kana bildirirler. 

Oylama sonucu -dikkatinizi çekmek istiyorum- Başkan tarafından Genel Kurula "'kabul edil
miştir'" veya "'kabul edilmemiştir'" denmek suretiyle ilân olunur. 

İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile 
Divan Üyeleri beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında anlaşamadıkları veya oyları tespit ede
medikleri hallerde, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir." 
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Şimdiye kadar okuduğum 117 nci maddedeki bu hususlar, Sayın Başkan tarafından eksiksiz 

yerine getirildi; bu konuda oir itiraz var mı; yok. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yok... Yok... Sen devam et... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Devam ediyorum: 

"Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulmasından hemen sonra -yani, ayağa kalkmak su
retiyle oylamaya başvurulmasından hemen sonra- bir arada ayağa kalkan beş milletvekili sonucun 
açıkça anlaşılmadığı gerekçesiyle oylamanın tekrarlanmasını isterlerse, oylama salonda ikiye bö
lünmek suretiyle yeniden yapılır." 

BURHAN KARA (Giresun) - Yaptınız mı? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakiniz, Sayın Başkan ve Divan Üye

leri tarafından üç defa oylama yapıldı. 

BURHAN KARA (Giresun) - Son fıkrayı oku. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bir dakika... Müsaade edin... 
Başkan, sonucu ilan etti. (ANAP sıralarından "etmedi" sesleri) 
BURHAN KARA (Giresun) - Etmeden itiraz oldu. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - İlan ettikten sonra, burada, ayağa kalktıktan hemen sonra 

böyle bir talebiniz oldu mu?., (ANAP sıralarından "evet oldu" sesleri) Alâkası yok; böyle bir tale
biniz yok. 

BURHAN KARA (Giresun) - Divanda oldu. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Kaldı ki, Başkanlık Divanı, Başkan ve Üyelerle birlikte bir 
bütün. Sayımı beraberce üç defa yaptılar. 

BURHAN KARA (Giresun) - Aralarında mutabakat yok. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Aralarında ilanihaye mutabakat olmazsa ne olacak? Yani, ye
niden sayım yapsanız... 

BURHAN KARA (Giresun)-Doğru sayacaksın o zaman. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...değerli Üye, tekrar, sayım sonuçlarına katılmazsa sonuç ne 
olacak?,. Ne zaman sonuç elde edeceksiniz?.. Kaldı ki, yapılan oylamada, aldığımız bilgiye göre 
143, kabul istikametinde, 169 da, ret yönünde oy kullanılmıştır; arada tam 26 oy farkı var. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Açık oylama... Açık oylama... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, o itibarla, Başkanlık tarafından izle
nen tutum doğrudur, yerindedir (ANAP sıralarından "yanlış" sesleri) Önerge reddedilmiştir, ilan 
edilmiştir. Bundan sonraki aşama, sonraki önergelerin okunmasından başka bir yol ve yöntem ola
maz. 

Değerli milletvekilleri, bir şey daha söylemek istiyorum, samimî olmak açısından söylüyorum: 
Ben, bunu, önceki konuşmamda da söyledim; Anayasa değişikliğini yapmak için aslolan samimi
yettir, samimî davranmaktır. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Anayasa Komisyonunda, bugün, Anayasa Komisyonu metni oylanırken önergeler okundu. Bu 
önergeler de okundu... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Okunmadı. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Şimdi, burada direnç gösterenler, diretenler, dayatanlar; Ana

yasa Komisyonunda, Anayasa Komisyonu metnine oy verenler; muhalefet şerhi koymayanlar -
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Cumhuriyet Halk Partisi ve Refah Partisi dışındaki komisyon üyesi arkadaşlarımız için söylüyo
rum- ve Komisyon metnine iştirak edenler, bugün, burada, bir başka maksatla ve hesapla bir tavır 
sergilemektedirler. Bunu samimiyetle bağdaştırmak mümkün değil. (DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından.sıra kapaklarına vurmalar ve "ayıp, ayıp" sesleri, gürültüler) 

Bunları gördük. İşte, Anayasa Komisyonunun raporu, zaptı burada. Anayasa Komisyonunun 
değerli ANAP üyelerinin hiçbirinin muhalefet şerhi yok. Komisyon metni okundu, oy verdiler. 
Şimdi, açık oylamada tavır başka, gizli oylamada tavır başka şeklinde bir tutum sergilemeyi, doğ
rusu anlamak mümkün değil. (ANAP sıralarından gürültüler) 

O itibarla, tekrar ediyorum, milletimiz bizden, bu Anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesini 
. bekliyor, milletimizin beklentisi bu; Parlamentomuzun da böyle bir değişiklikle... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Memura grev hakkı vermeden, toplusözleşme hakkı vermeden 
Anayasa çıkar mı?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - O bakımdan, hepinizi, hepimizi bu konuda samimi olmaya 
davet ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Oğuzhan Asiltürk, buyurun. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Dinliyorum efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Anayasa Komisyonu üyesi olarak ben de itham edildim. 

Anayasa Komisyonu üyesi olarak bize sataşma var; açıklama yapmak ihtiyacını duyuyorum. 
Sayın Başkan, bugün, Anayasa Komisyonu, saat 09.00'da yaptığı toplantıda, vaktin kifayet et

memesi sebebiyle, önergelerin hiçbirisini oylamamıştır. "Önergeler aşağıda oylanacak" denmiştir. 
Sadece ve sadece, daha evvelki Meclis değişikliği kabul edilmiş önergelerin, aşağıda oylanması ka
bul edilmiştir. Dolayısıyla, bizi itham etmeye hakkı yoktur arkadaşın. Kürsüden söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, geçti zabıtlara. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir.konunun vuzu
ha varması lazım. 

BAŞKAN - Oğuzhan Asiltürk'ü davet ettim efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Asiltürk, sizin tutumunuzla ilgili 

konuşacaklar. 
BAŞKAN - Efendim, Oğuzhan Asiltürk'ü kürsüye davet ettim; size sonra söz vereceğim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Olur efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, Sayın Keçeciler'in açıklamasını düzeltmek du

rumundayım. İşte, elimde; Komisyon metni Anayasa Komisyonunda oylandı! Bu oylamada Sayın 
Keçeciler müspet oy verdi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Önergeler oylanmamıştır... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Komisyon metni oylandı. Sadece Sayın Korkmazcan "söz hak

kım saklıdır" ibaresini koymuş; başka bir şey yok. 
BAŞKAN - Sayın Asiltürk, buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; şu anda yaşa

dığımız olaylar bir şeyi çok açıkça gösteriyor; Refah Partisinin haklı olduğunu... (DYP ve ANAP 
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sıralarından gürültüler, RP sıralarından alkışlar) Bırakın Meclisteki partileri, daha, Hükümetteki 
partiler arasında bile bir uyuşma sağlanmamış; gelmiş, burada, birbirleriyle mücadele ediyorlar. 

Sayın Başkan, bu noktada yapacağımız şey nedir; İçtüzüğe uygun harekettir. İçtüzük neyi gös
teriyor; biraz önce, değerli Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilimiz Sayın Ercan, İçtüzüğün ilgili 
maddesini okudu; biliyorsunuz, oylama işlemi, sonunda, kabul veya reddedildiği söylendikten son
ra tamamlanır. Tereddüt meydana gelirse, gerek Başkanın kendisi bizzat tereddüt ederse gerekse 
iki Kâtip Üye ayrı ayrı rakamlarla oylamanın neticesini Sayın Başkana bildirirlerse, o oylama tek
rarlanır; bir kere daha sayılır, bir kere daha sayılır ve sonunda, Sayın Başkan, oylamanın neticesi
ni ilan eder, kabul edildiğini veya reddedildiğini ifade eder. İtiraz, kabul veya reddedildiği söylen
dikten sonra olur. Nitekim, İçtüzükte açıkça bu da ifade ediliyor. 

Sayın Başkan, bu teklifin reddedildiğini ifade etti. Bunun üzerine, Anavatan Partisinin değer
li Grup Başkanvekili beşten fazla arkadaşıyla kalkarak itiraz etti. Ondan sonraki oylamada, İçtüzü
ğe göre, Sayın Başkan tarafından, kabul edenler bir tarafa, reddedenler bir tarafa Mecliste ikiye ay
rılacak ve bir oylama daha yapılacak. İçtüzük böyle bir düzenleme yapmış. Bu, doğrudur, yanlış
tır, münakaşa edilebilir; ama, işte, bu itirazdan sonra, ikiye ayrıldıktan ve oylama yapıldıktan son
ra ilan edilen netice geçerlidir. Bu, önergenin kabulü lehinde de olabilir, reddi lehinde de olabilir, 
o önemli değil; ama, böyle yaparsak İçtüzük hükmü yerine gelmiş olur. 

Ancak, bizim şimdi yapacağımız şey, bizi dinleyenlere selam mahiyetinde olmamalı; bundan 
sonra, İçtüzüğe göre bir tatbikatı yürütmeliyiz. Şunu da burada açıkça söylemek istiyorum ki, mu
tabakat olmadan çıkılan yolda, yarı yolda kalındığı anlaşıldı. Kabul edilse de, reddedilse de, zan
nediyor musunuz ki, bu maddenin gizli oylamasında 270 oy çıkacak... Çıkmayacağı belli. Bu da 
düşecek. İşte, bir kere daha, Refah Partisinin haklılığı ortaya çıktı. Mutabakat olmadan, anayasa gi
bi, toplumun uzlaşmasını gerektiren konularda bir noktaya varılamaz. ,, 

Herkese saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, aptesimden şüphem yok. Beş kişinin yapacağını iki kere kendim yap
tım. Şu anda, oyların blok verildiğine siz de şahitsiniz. Ayağa kalkılarak yapılan sayımlar daha ka
rışık oluyor; çünkü, ayağa kalkan milletvekilleri ara sıralara geçiyor; şu oturuş tarzında, arkadaşla
rım konuşurken, ben, durdum durdum, bir kere daha saydım, ret reyleri 160'ın üzerindedir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) -Senin saymanla olmaz, burada Divan var!.. 

BAŞKAN - İkinci önergeye geçiyorum. 

Yalnız, arkadaşlarımdan, hareketsizlik rica edeceğim... Bölünerek oturmayınız; çektiğimiz sı
kıntıyı lütfen anlayınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) ~ Sayın Başkan, bir söz ricam olmuştu... 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, Komisyondaki birliye olarak, galiba size dokunan bir olay 
oldu; onun için, önergeyi okutmadan evvel size söz veriyorum. Yerinizden lütfen... 

EYÜP AŞİK (Trabzon) - Yerinden değil, kürsüden konuşsun. 
BAŞKAN - Yerinden efendim... Mikrofon önünde; ne diye zahmet edecek kürsüye kadar... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, biraz önce, tutumunuzla ilgili usul tar

tışması yapılırken, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Nevzat Ercan, sabahleyin, Anayasa 
Komisyonunda birtakım oylamalar yapıldığını ve Komisyon metninin, buradaki oylamalarda tu
tunduğumuz tavra aykırı olarak, Anavatan Partili üyeler tarafından kabul edildiğini ifade buyurdu
lar. Bu ifade, aralarında benim de bulunduğum Anavatan Partisi mensubu Anayasa Komisyonu 
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üyeleri yönünden yanlıştır; çünkü, sabahleyin, önergelerle birlikte geri alınmış olan madde müza
kere edilememiş; önerge sahiplerine, Komisyonda, vakit darlığı dolayısıyla spz verilememiş; öner
geler değerlendirilememiş ve önergeler üzerinde bir işlem yapılmamıştır. Sadece bir öneri, 33 ün
cü maddedekine paralel olarak değiştirilmiş; Komisyon raporu, aynen, Genel Kurula geri getiril--
mistir. 

. Kaldı ki, bu düzenlemede dahi, benim herhangi bir oyum yanlış değerlendirilir endişesiyle 
oraya bir açıklama yazdım, söz hakkım saklıdır dedim. Söz hakkının saklı olması, bu rapora katıl
mamak anlamına da gelir. Kaldı ki, rapora katılıp katılmama meselesi, oradaki usul münakaşasına 
katılıp katılmama yönünde bir görüş belirtmekten ibarettir. Yani, kabul edilen husus, anayasa de
ğişikliği maddesinin, önergelerle birlikte Genel Kurulda ele alınması, Genel Kurulda görüşülmesi 
yönündedir. Bunun dışında, yapılmayan bir işlemi, buradaki oylarımızın aksine bir tutum gibi tef
sir etmek yanlıştır. 

Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın birkısım maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 861 sıra sayılı kanun teklifinin 3 ün
cü maddesinde yer alan "C. Sendika Hakkı" başlıklı 51 inci maddenin aşağıda yer verilen şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul ' 

• - ! (İstanbul) ve arkadaşları 

Sendika Kurma Hakkı 
Madde 51.- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal.hak 

ve menfaatİarını korumak ve geliştirmek amacıyla, önceden izin almaksızın, sendikalar ve üst ku
ruluşlar kurma, bunlara üye olma ve üyelikten ayrılma haklarına sahiptir. 

Bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller ile istisna ve kapsamları kanunda gös
terilir. 

Sendika ve üst kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılması ancak yasanın 
açıkça öngördüğü hallerde hâkim kararıyla mümkündür. 

Birinci fıkrada belirtilen çalışanlardan işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin, 53 üncü 
maddede yer alan haklardan yararlanmalarının kapsamı ve istisnaları kanunla düzenlenir. 

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

dim. 
BAŞKAN - Önerge sahibi, söz istiyor musunuz? 
EMİN KUL (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kul. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasa değişikliğiyle ilgili tek
lifin 3 üncü maddesi üzerinde verdiğimiz bir başka önergeyi açıklamak üzere huzurunuzda bulunu
yorum. Görüşlerimi açıklamadan önce, sizlere saygılar sunuyorum. 
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Öncelikle belirteyim ki, verdiğimiz ve Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

verdiği anayasa değişiklikleriyle ilgili ilk teklifin aynısı olan önergenin, böyle bir işleme tabi tutu
lacağını önceden tahmin etmiştik. Belki, Doğru Yol Partisi Grubunda bulunan arkadaşlarımın bü
yük bir çoğunluğu, belki birkısım milletvekillerimiz, kamu çalışanlarıyla ilgili sendika ve sözleş
me hakkının ayrıcalıkla.mutlak işaret edilmesi ihtiyacındadır, bu ihtiyacı duyarlar, verdiğimiz ilk 
önergeye oy vermeyebilirler diye bu ikinci önergeyi hazırladık. Gerçi, ilk önergemiz tartışmalı bir 
oylamadan sonra reddedilmiş gözüküyor; ama, biz o kanaatte değiliz. 

Bir ölçüde de, Muhterem Anayasa Komisyonunu, belki Sayın Sözcünün burada söylediği sa
vunmalara yakın düşer, Komisyonu da bu noktada ikna ederiz gayesiyle bu önergeyi verdik. Bakı
nız, önergenin ilk iki paragrafı, birinci önergemizin aynısıdır. Bu önergemize eklenen unsurlardan 
bir tanesi, Komisyonun üzerinde durduğu, sendikal faaliyetlerin durdurulması ve kapatılmasıyla il
gili hâkim kararının aranmasıdır. Biz, bunu aynen derç ettik, Komisyona yakınlaştık; Komisyon, 
idareye de yetki verip hâkim kararının 48 saat içinde bildirilmesini söylüyor. Oysaki, 87 sayılı I.LO 
Sözleşmesinin 4 üncü maddesi, idarenin, sendikal faaliyeti kapatma veya durdurma konusunda bir 
kısıtlama koymayacağını hükme bağlamış. Anayasanın 90 inci maddesine göre kabul edilen 87 sa
yılı Sözleşmenin bu hükmü, artık bir değişikliğe tabi tutulmamalıdır; bir kanun mahiyetinde dahi 
mütalaa edilebilir. Onun için, burada, Komisyona çok yakın düşen bir fıkra ekledik. 

Son fıkra ise,, yine Komisyondan kaynaklanan endişeleri izale etmek; ama, hakkın özünü or
tadan kaldırmamak suretiyle, sendika hakkını kamu çalışanlarına tanımaya, bundaki ayrıcalığın ay
rıca düzenlenebileceğine işaret eden bir hükümdür. 

Birinci önergemizden farklı olan hükmü okuyorum: "Birinci fıkrada belirtilen çalışanlardan iş
çi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin, 53 üncü maddede yer alan haklardan (yani, sözleşme 
hakkından) yararlanmalarının kapsamı ve istisnaları kanunla düzenlenir." Biraz önce arz ettim; top
lu iş sözleşmesinden yararlanma, Anayasanın 53 üncü maddesiyle teminat altına alınıyor; ama, 
anayasa değişiklikleri içinde 53 üncü madde yok. 53 üncü madde olmayınca, Komisyonun metnin
de de 53 üncü maddeyle ilgili herhangi bir düzenleme yok. 53 üncü maddenin mevcut haliyle kal
ması durumunda -53 üncü maddenin başlangıç cümlesinde "işçiler" deniliyor, çalışanlar değil- ora
da "işçiler toplusözleşme hakkından yararlanır" deniliyor. Hal böyle olunca, huzurumuza gelen Ko
misyon raporunun 51 inci maddeyle ilgili son fıkrası, kamu çalışanlarının toplu iş sözleşme hak
kından yararlanması, 53 üncü maddenin kapsamı dışında olduğuna kesin işaretle değinilerek geti
rildiği için, burada, Komisyonun birkısım endişelerine katılmıyoruz. Eğer, bu konuda ayrı bir dü
zenleme yapılmak isteniyorsa, onun da yapılmasına cevaz veren bir hükmü, son bir hüküm olarak 
ilave ediyoruz. "Sadece hizmet akliyle çalışanlar toplusözleşme yaparlar" kaziyesi, hayatın gerçek
leriyle ve hukuk sistemimizin karmaşıklığı içinde karşımıza çıkan gerçeklerle bağdaşmıyor. 

Demin arz ettiğim gibi, Ziraat Bankasındaki bir odacı devlet memuru sayılıyor; ama. Akbalık
taki bir odacı işçi sayılıyor. Bir gümrük muhafaza motorunda -gümrük muhafaza memuru demiyo
rum- gemici olarak çalışan bir kişi devlet memuru sayılıyor; ama, ondan çok daha büyük bir gemi
de, İskenderun-Ankara gemisinde çalışan bir gemici işçi sayılıyor; yani, hayatın bazı gerçekleri, 
yalnızca -toplusözleşme hakkından yararlanma bakımından- hizmet akti ilişkisini aramamızı ken
diliğinden ortadan kaldırıyor/Kaldı ki, bir grup işçinin, hiç hizmet akti yapmadan bir işverenin ya
nında çalıştığını düşünelim... Yazılı hizmet akti yoktur" diye, bunlar, toplusözleşme hakkından 
mahrum mu tutulmalıdır yahut da toplusözleşme yapma hakkıyla olan ilişki, hizmet akti yapmak 
koşuluna mı bağlı tutulmalıdır? 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, Değerli Komisyon Sözcüsünün birkısım endişelerine iştirak 
ediyoruz; gerçekten, 657 sayılı Kanun, 788 sayılı Memurin Muhakemat Kanunu, 765 sayılı Türk 
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Ceza Kanunu, hatta 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve birtakım kanun, tüzük ve yasalar halen 
hukuk sistemimizde yürürlükteyken, kamu çalışanı kimdir, memur kimdir, kamu görevlisi kimdir; 
bunların ayırımını 128 inci maddede yapmak üzere düzenleme yapılacak; bunlar zaten ilerideki hü
kümlerde vaf; ama, temel bir hak olan ve hiçbir yasaklama ve sınırlamaya -temel hak olarak- tabi 
tutulmaması gereken sendika hakkı düzenlenirken, artık, Anayasanın 53 üncü ve 54 üncü madde
sine göndermeler yaparak, yasaklamalar koymak suretiyle bu temel hakkı örselemek, bu temel hak
kı kullanmanın önüne, peşinen, Anayasayla set çekmek; ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesi 
içinde doğabilecek gelişmeleri takip ederek, bunları yasayla düzenleme yetkisini, şimdiden, doğru
dan doğruya Anayasaya teslim ederek Yüce Meclisin haklarını elinden almak, düşünülmemelidir. 

O sebeple, 51 inci maddeyle ilgili ilk önergemize Komisyonun iştirak etmemesi ve bazı arka
daşlarımızın iştirak edemeyeceği kanaatiyle, bu ikinci önergeyi, daha esaslı bir açıklıkla düzenle
dik ve birinci önergemizden hiç farklı değildir; Genel Başkanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına verdiğimiz metnin aynısıdır. Kamu çalışanları için yine ayrıcalık isteni
yorsa, ona yol verecek; ama temel haklarını ortadan kaldırmayacak bir düzenlemedir. Hiç olmazsa 
bu oylamada, bu düzenlemeye itibar edilmesini istirham ediyor; saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmamıştı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Efendim, sayın bakanlardan bir başkasına vekâlet edenler, lütfen, iki elini kaldırsın; kendi adı

na oy kullananlar, tek ellerini kaldırsın. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkan, vekâlet edenin kime vekâlet ettiğini bile

lim. 
BAŞKAN - Efendim, bir sayın bakana başka türlü nasıl hitap edilir; ettim işte; vekâlet eden 

iki elini kaldırsın dedim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bunlar, 51 inci maddeyi ölü doğurmak istiyorlar! 51 inci madde 

ölü doğuyor! 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Doğru Yol'cu bakanlar kime vekâlet ediyor Sayın Başkan?.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - 51 inci maddeyi katlettiniz! Memuru katlettiniz! 51 inci madde 

ölü doğdu!.. 51 inci maddeyi katlettiniz; grev yok, toplusözleşme yok; olur mu?! 
BAŞKAN - Efendim, kabul edilmemiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bulut, bu sıkışıklık içerisinde, siz, böyle devam ederseniz; dün, Sayın Dumankaya'ya 

dediğim gibi, bu konuşmalarınızı gündemdışı telakki ederim; bundan sonra benden söz isteyemez
siniz; çok konuşuyorsunuz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim, 3 üncü önergeyi okutuyorum: 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bu maddeye yazık olmuştur; bu madde ne işe yarayacak?!. Grev 

yok, toplusözleşme yok... 
BAŞKAN - Yarar... Madde işe yaramaz olur mu efendim?! 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Efendim, o zaman bu Anayasayı niye değiştiriyoruz?! 
BAŞKAN - O zaman, sizin, Yüce Meclisin kararına itirazınız var. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Efendim, o zaman bu Anayasayı niye getirdiniz?.. Bu Anayasayı 

niye değiştiriyoruz efendim; hak vermeyeceksek?.. 
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MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Sayın Başkan, Halit Beye sataşma var. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bana sataşmaya ne Hakkınız var; sonra, fazla konuşuyor 

diyorsunuz... 

BAŞKAN - Efendim, kararımı değiştirebilirim sizin için; oturursanız... (Gülüşmeler) 

3 üncü önergeyi okutuyorum: 

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 3 ün
cü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sendikalara" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve üst ku
ruluşlarına" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Erbaş?.. Önerge üzerinde söz istemiyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
4 üncü önergeyi okutuyorum: 

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

yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesirre Dair Kanun Teklifinin 3 üncü mad-. 
desinin birinci fıkrasındayer alan "son bulmaz" ibaresinden sonra gelmek üzere "işini kaybeden üye, 
sendika aidatı ödemeye mecbur tutulamaz" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
. . . ' • • , • • ' . (Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
5 inci önergeyi okutuyorum; yani, başka fıkrada bir önerge: 

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 3 ün
cü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bunlar da" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

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

kan. 
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BAŞKAN - Sayın Erbaş?..Yok. 

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

6 ncı önergeyi okutuyorum: 

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 3 ün
cü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "serbesttir" ibaresinin fıkra metninden çıkarılarak, yerine 
"ihtiyaridir" ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
' (Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza/sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Efendim, biraz evvel, 5 inci önergeye geçerken, birinci fıkrada iki önerge fazla okutulmuştu; 
dördünü işleme koydum. 

7 nci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan teklifin 3 üncü maddesinde düzenlenen, Anayasanın 51 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının, aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir., İşini kaybetse de çalışanların sendi
ka üyeliği son bulmaz." 

. Mehmet Batallı 
(Gaziantep) ve arkadaşları 

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

Komisyonumuzca ele alınamamıştır; şu anda Komisyonumuzun ekseriyeti de Komisyon sıraların
da bulunmuyor; bu itibarla, Genel Kurulun takdirine bırakılmıştır. 

BAŞKAN - Komisyon takdire bıraktığı için önerge sahiplerinin söz hakkı yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler.!.Önerge kabul edilmemiştir. 

8 inci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş 

(Gaziantep) ve arkadaşları 
Değişiklik metninin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "millî güvenliğin, kamu düzeni

nin" ifadeleri madde metninden çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? < 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyor efendim. 

- 2 2 5 . - - -



T.B.M.M. B:126 21 .6 .1995 0 : 3 
BAŞKAN - Önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Ateş?.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bu konuda bir anlaşmamız olduğu için, 
önergemizi geri alıyoruz; 48 saate indirildi. 

BAŞKAN - Önerge geri alındığı için işlem yapmıyorum. 

9 uncu önergeyi okutuyorum: 

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

Anayasasının Başlangıç Methi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 3 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üyelikten ayrılmaya" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"mecbur tutulamaz" ibaresinin gelmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş ; 
(Van) ve arkadaşları 

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

kan. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.,. Önerge kabul edilmemiştir. 
10 uncu önergeyi okutuyorum: 

; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sendikaya" ibaresinden sonra 

gelmek üzere "zorla üye olmaya" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş 

. (Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş?.. Söz talebi yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Ünal di, iki önergeniz var, madde değişikliğinde 48 saat geldiğine göre, bu iki önergeniz 

maddeye işlenmiş oluyor; bunları geri çekiyorsunuz değil mi?.. 
Efendim, tekrar ediyorum; iki önergeniz var, 12 saat ve 3 gün diye, ayrı ayrı; ama, maddeye 

48 saat girdiğine göre, buna lüzum var mı? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Geri alıyoruz. 
BAŞKAN - Geri alıyorsunuz. 

Teşekkür ederim. 
11 inci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. . 
Abdulkadir Ateş 

(Gaziantep) ve arkadaşları 
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3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Sayın Komjsyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon katılmıyor 
efendim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Önerge üzerinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Soysal. (CHP sıralarından alkışlar) 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; Komisyon Sözcüsü, sabahki açıklamasında, nüfusumuzun yarısı

nı rencide edecek bir biçimde, erkekçe konuşmaktan söz etti. Ben, insanca konuşacağım. (CHP ve 
RP sıralarından alkışlar) İnsanca konuşacağım ve üzerinde çalıştığımız maddenin, Türkiye'nin bü
tün insanlarını -özellikle, çalışan bütün insanlarını- rahatlatıcı bir biçimde ortaya çıkması için, he
pinizin; ama, yalnız kendi partimin ya da biraz önceki önergeye oy vermiş olan ANAP ve Refah 
Partisinin değil, Doğru Yol Partisinin de, üzerinde dikkatle durması gereken bir durumun söz ko
nusu olduğunu söyleyerek konuşmalarıma başlayacağım. -

Aslında, bu önergemiz, biraz önce oylanmış -ANAP'lı arkadaşlarımızın verdiği- ve reddedil
miş olan önergenin ortaya çıkarmaya çalıştığı sonucu, yine, yaratmaya çalışıyor; yani, Anayasanın, 
önümüzdeki gelişmelere kapalı hale gelmemesini, Anayasanın, bu alandaki çeşitli durumlar düşü
nülerek daha doğru dürüst bir biçime sokulmasını ve gelişmeye açık olmasını sağlama amacını gü
düyor, yasaklamaları kaldırma amacını güdüyor; çünkü, son fıkrada, toplusözleşme ve grev hakkı 
bakımından, neredeyse, bütün kamu çalışanlarına kapıların kapatılma tehlikesi vardır. Bu tehlike
nin önlenmesi gerekir. 

Sayın Başkan, aslında, verdiğimiz önergenin, biraz önce reddedilen o iki önergeyle birleştiril
mesi gerekirdi; çünkü, üçünün de amacı, Anayasayı yasaklayıcı olmaktan çıkarmaktır. 

Sayın Başkan, biraz önce, usul tartışmaları dolayısıyla, İçtüzüğün 117 nci maddesinde yer alan 
bir terimin kullanılması beni çok rahatsız etti; Meclisin ikiye bölünmesi... Görüntü olarak da yan
lış, hele, anayasa yapılırken o yola gidersek, çok yanlış olurdu; çünkü, Meclis, ikiye bölünerek de
ğil; Meclis, mümkün olduğu kadar bütünleşerek anayasa yapmalıdır ve onun için, daha önce orta
ya çıkmış olan, teklif aşamasında ortaya çıkmış olan 300 imzalı metne dönmenin en kestirme yol 
olduğunu başından beri söylüyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) -

Sayın Başkan, bunu, herhangi bir siyasal hesapla da yapmıyoruz. Biz, çalışanların, bazı istis
nalarla toplusözleşme ve grev haklarına sahip kılınmasını, beş saat önce de söyledik, beş gün önce 
de söyledik, beş ay önce de söyledik, beş yıl önce de söyledik; var olduğumuzdan beri söylüyoruz; 
bunu söyleyen bir partiyiz ve bunu savunmak, bizim kendi kendimize olan saygımızın bir netice
sidir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, demin, insanca konuşmadan söz ettim; çünkü,-ekonomik ve sosyal haklar ko
nusunda geçerli olan bütün insan hakları belgeleri ve bizim devlet olarak imzaladığımız ve sizlerin 
Meclis olarak onayladığınız 87,98 ve 151 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütünün belgeleri de, bun
ların tanınmasını emretmektedir. Ayrıca, bunu, özellikle Doğru Yol Partili arkadaşlarıma seslene
rek söylüyorum, yaptığınız Hükümet Protokolünde de, bunlara uygun düzenlemeler yapılması em-
rcdilmekte idi. 

Biz, önümüzde, özellikle bir halkoylaması olasılığı varken, bu Meclisten çıkacak olan anaya
sa değişiklikleri paketinde, çalışanlara bu hakların tanınmaması sonucunu verecek bir boşluğun, bir 
eksikliğin bulunmasından yana da değiliz; çünkü, böyle bir boşluk, o halkoylamasında, aslında, 
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cumhuriyetten yana olan, aslında demokrasiden yana olan yüzbinlerce, milyonlarca Ve aileleriyle 
birlikte dört beş milyon oy demek olan kamu görevlilerini, bu anayasa değişiklikleri konusunda te-
reddüte düşürecektir "bu nasıl bir anayasa değişikliğidir ki, dünyanın büyük ölçüde kabul ettiği, 
kendimizin altına imza attığımız belgelerde var; fakat, daha özgürlükçü bir anayasa getirmek iddi
asında olan Meclisin ortaya çıkardığı metinde yok" diyecekler. Bunun önlenmesi bakımından da, 
dikkatle durmak gerekir üzerinde. 

Şimdi, Sayın Başkan, Komisyon canibinden bazı itirazlar duyuyorum; aslında, Komisyonun 
içindeki bazı direnmelerin Meclisi yanlış bir yola sevk etmesinden kaçınmamız gerekir. (CHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, bu direnmeler, aslında, yapmak istediğimiz şeyin özü
nü de ortadan kaldırmaktadır. Nedir yapmak istediğimiz; biz, şunu getirmeye çalışıyoruz; mutaba
kat metni de onu getirmeye çalışıyordu; Evet, çalışanların toplusözleşme ve grev hakları vardır; an
cak, bunların kanunla düzenlenmesi gerekir ve o kanun, istisnaları, bundan yararlanacak olanların 
nasıl yararlanacaklarını ayrıntılarıyla gösterir. ' 

Sayın Başkan, bu öyle bir alandır ki, idare hukukunda bile, kitaplar dolusu yazıldıktan sonra, 
tam sonuca bağlanmamıştır. Anayasanın, böylesine tartışmalı bir konuda -yani, kim memurdur, 
kim daha geniş anlamda kamu görevlisidir, bunların içerisinde bu haklardan yararlanacak olanlar 
kimlerdir, kimler nasıl yararlanır; böylesine tartışmalı bir konuda- hele, şimdi çıkarmak istediğimiz 
fıkrada olduğu gibi, birtakım kategorilerden bahsettikten sonra, onlara sendika hakkı tanırmış gibi 
yapıp, ondan sonra da bunların 53 üncü ve 54 üncü maddedeki haklardan yararlanmayacaklarını 
söylemesi yanlıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. , 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bizim değişiklik önergelerimiz içinde 53 üncü maddenin 

yeniden canlandırılmasını ve orada "işçiler" ibaresinin yerine "çalışanlar" ibaresinin konulmasını 
isteyen bir önergemiz de vardı. Bu, bütünüyle Komisyona çekildi; fakat, Komisyonda, bu sabah ge
niş bir tartışma yapılamadığı için, konu, eksik düzenlendi. Bizim getirmek istediğimiz düzenleme 
şudur: "İşçiler" yerine "çalışanlar" gibi daha geniş bir ibare kullanmak ve ondan sonra da, bu çalı
şanların kamu görevlisi olanlarının haklarının nasıl düzenleneceğini, bu arada, kimlere bu hakkın 
verilmeyeceğini kanuna bırakmak. Bu, anayasa tekniği bakımından da yapılması gerekendi. 

Sayın Başkan, anayasa, önümüze gelen maddede olduğu gibi, Sıddık Sami Onar'ın kalın ciltli 
kitaplarının sayfalarına bile sığmayacak uzunlukta maddelerle yapılmaz. Anayasa, temel ilkeleri 
koyar, bunun istisnalarını yasaya bıraktığını söyler ve geçer; ama, şimdi, önümüze, çok tartışmalı 
bir konu, ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş olarak geliyor ve bu yüzden, aslında topluma verebile
ceğimiz, çalışanlara verebileceğimiz hakları veremez hale getiriyoruz; çünkü, sonunda "53 üncü ye 
54 üncü maddelerdeki haklardan bu insanlar yararlanamaz" anlamına gelen bir ibare de var. Biz, 
bu ibareyi içeren fıkranın çıkarılmasını öneriyoruz. 

Sayın Başkan, gizli oylamada, bu maddenin -bugünkü bölünme de ortada olduğuna göre- gü
me gitmesi tehlikesi vardır. Bu madde güme gittiği zaman, bu anayasa değişikliği, anlamından çok 
şey kaybedecektir ve Mecliste, çalışanlara verebileceklerini, akıllıca, ustaca ve hep bir araya gelerek 
yapabileceğimiz bir düzenleme yoluyla vermek yerine, bir iki kişinin inadına kurban gidecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz cümlemi tamamlayayım. 
BAŞKAN -Tabiî; mikrofon açık efendim. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bundan Meclisin sakınması ve;özellikle ortağımızın bun

dan uzak durması gerekir diyerek, sözlerime son veriyorum. , . ' • ' " > . • 
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Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, teklifin 3 üncü maddesiyle değiştirilen Anayasanın 51 inci 

maddesinin dokuzuncu fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Bülent Ecevit 

(Zonguldak) ve arkadaşları 
MADDE 3.-7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51 inci mad

desi aşağıdaki şekilde.değiştirilmiştir. 
C. Sendika hakkı 

Madde 51 . - (Dokuzuncu fıkra) 128 inci maddenin ilk fıkrasında yazılı memurlar ile diğer ka
mu görevlilerine ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek ve çalışma koşullarını düzeltmek 
amacıyla tanınacak haklar ve kamu görevlileri sendikalarının bu haklarla ilgili işlev ve yetkileri ka
nunla belirlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Defalarca arz ettiği

miz sebeplerle, önergeye katılmıyoruz efendim. -

BAŞKAN - Sayın Ecevit; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; toplumumuzun çok di
namik bir kesimini ve devlet yönetimini de, devlet yönetim kadrolarını da yakından ilgilendiren, 
hatta kamu görevlilerini sokaklarda direnişlere mecbur bırakan bir eksikliği giderme yollarını ara
maktayız. 

1963'te ilk Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası çıkarken ve Çalışma Bakanı olarak 
buna katkıda bulunurken, defalarca uyarmıştım: "Eğer kamu görevlilerine de benzer hitelikte-bazı 
istisnalar da olsa- haklar tanınmayacak olursa, ileride, zamanla, işçi ücretleri ile kamu görevlisi üc
retleri arasında uçurumlar meydana gelecektir, bu da toplumda ve devlet yaşamında büyük sakın
calar doğuracaktır" diye uyarılarda bulunmuştum. Aradan bunca yıl geçtiği halde, bu sorun hâlâ çö
zülememiş durumdadır ve gerçekten, hiç değilse iyi toplusözleşme yapabilen birkısım işçilerin üc
retleri, haklan ve çalışma düzenleri ile kamu görevlilerinin çalışma düzenleri, hakları ve ücretleri 
arasındaki dengesizlik, giderek, toplumda huzursuzluk yaratıcı bir uçuruma dönüşmektedir. Bu 
yüzden, kamu görevlilerinin kırgınlığı ve üzüntüsü devlet işlerini ileride aksatabilecek noktaya ge-

1 lebilir. . , 

Şimdi, bugünkü Büyük Millet Meclisi çoğunluğu, kamu görevlilerine, işçilere tanınanlara ben--
zer nitelikte-eksiğiyle de olsa- hakların tanınmasını göze alamıyor olabilir. Buna çok üzülürüz; 
ama, bu çaresizdir; fakat, benim ve Demokratik Sol Parti olarak bizlerin, Yüce Meclisten dileğimiz 
şudur: Hiç değilse, bundan sonra gelecek Meclislerin elini kolunu bağlamayınız. (DSP, CHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Bizim önerdiğimiz metin aynen şu: "128 inci maddenin ilk fıkrasında yazılı memurlar ile di
ğer kamu görevlilerine ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek ve çalışma koşullarını •düzelt--" 
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mek amacıyla tanınacak haklar ve kamu görevlileri sendikalarının bu haklarla ilgili işlev ve yetki
leri kanunla belirlenir" diyoruz. Böylelikle, ne kimsenin elini bağlıyoruz ne de Büyük Millet Mec
lisinin bundan sonraki dönemlerini engelliyoruz. Onun için, hiç değilse, bundan sonraki Büyük 
Millet Meclisi dönemlerinin yetkilerini şimdiden kısmayalım. Anayasa değişikliklerinin ne kadar 
zorluklarla yapılabildiği ortada... ' 

Komisyondan gelen metin ne diyor: Kamu görevlileri sendika kurabilecekler, sendika üst ku
rulları da kurabilecekler.., Fakat, bu, zaten, fiilen büyük ölçüde kullanılmakta olan bir hak; çünkü, 
Uluslararası Çalışma Örgütünün ilkeleri, kuralları arasında yer alıyor. O halde, bu anayasa değişik
liği metni, kamu görevlilerine hiçbir hak getirmeyecek, onların haklarına en küçük bir eklenti ge
tirmeyecek. Ne olacak; kamu görevlisi sendikaları, idareyle, toplusözleşme değil, sadece toplugö
rüşme yapabilecekler; toplugörüşmenin sonunda bir tutanak meydana gelecek; fakat, o tutanak, 
idareyi de, Büyük Millet Meclisini de bağlamayacak. Bu durum, eğer madde bu şekliyle geçerse, 
kamu görevlilerinde, hem umut kırıklığı hem de onur kırıklığı yaratacaktır. (DSP sıralarından al
kışlar) 

Benim Yüce Meclisten dileğim, lütfen, bundan sonraki meclislerin elini kolunu bağlamayın ve 
toplumu, toplumun Önemli bir kesimini tatmin edecek çözümlere, bugün olmasa bile, ileride erişi-
lebilmesini lütfen engellemeyin. 

Devlet yönetiminde yaşamsal bir yer tutan kamu görevlilerinin sabrı, artık taşmaktadır, sokak
lara dökülmektedir.-Bütün iyi niyetlerine, bekçilik ettikleri hukuk düzenine bağlılıklarına karşın, 
artık, kamu görevlilerimizin sabrı tükenmiştir. Hiç değilse, onların geleceğe bağlı umutlarını da 
yok etmemenizi diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (DSP, CHP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkkür ederim Sayın Ecevit. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Memuru sevenler el kaldırsın. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Memur düşmanları meydana çıkacak. 
BAŞKAN-Kabul etmeyenler... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Memurları sevmiyor musunuz. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Memurlar sizi görüyor, televizyonlar çekiyor. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bunları görseler ne olur; bunları Allah görsün! 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bugün, demek ki onUn için Meclisi ziyaretçi girişine kapattınız, 

memurlar gelmesin diye! 
BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Memurun hakkı reddedilmiştir. 
BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesine aşağıdakiler son fıkralar olarak ilave edil

miştir. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek 
(Çorum) ve arkadaşları 

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Anayasada belirlenen Cumhu
riyetin niteliklerine aykırı olamaz. 
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Sendikalar, 13 üncü maddede sayılan genel sınırlamalara aykırı hareket edemezler. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılamıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Sayın Şemsek, söz istiyor musunuz? 
MUHARREM ŞEMSEK ( Çorum )-Hayır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir; 
Son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirtmesine Dair Kanun Teklifinin 3 ün
cü maddesinin son fıkrasında yer alan "bu tutanak, idare ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için hu
kukî bağlayıcılık taşımaz. Bu fıkrada söz konusu sendikalar ve üst kuruluşları, 53 ve 54 üncü mad
deler hükümlerinin kapsamı dışındadır" ibaresinin.metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. • 
Mustafa Ünaldı' 

(Konya) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN-Sayın Kapusuz, söz mü istiyorsunuz? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, önergede imzanız yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-^ Nasıl olmaz efendim; hepsinde vardı. 
BAŞKAN-Bunda yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - O halde, bu önergeye de katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı?.. İstemiyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Hayır, istiyorum efendim. 
BAŞKAN - İstiyor musunuz?.. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim; buyurun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşmekte olduğumuz Ana
yasa değişikliklerinden 3 üncü maddenin getirdiği düzenlemelerde son cümlede yer alan hükümle
rin kaldırılmasıyla ilgili olan önergemiz hakkında düşüncelerimizi sunmak üzere söz almış bulunu
yorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Kamuoyunda uzun zamandır tartışılan, halk arasında en çok konuşulan, bugün de gündemde
ki konulardan biri olan ve 1991 seçimlerinde bütün partilerin bu konuyu destekleyecekleri hakkın-
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da halka verdikleri sözlerden olan bir hususu açıklamak istiyorum: Bu anayasal değişmeler içeri
sinde, yaptığı görev icabı siyaset yapması sakıncalı olanların dışında, memurların sendikal hayata 
girmelerini ve haklarını sendikal yoldan almalarını sağlayacak bir gelişmeyi ortaya koymak var
ken, bu son cümlelerle, bu haklar, memurların elinden alınmak istenmektedir. (RP sıralarından al
kışlar) 

Biz, her zaman söylediğimiz gibi, kendi toplumumuzdan korkmuyoruz. Kendi toplumumuzun, 
herkesin serbestçe konuştuğu ortamda, haklarını alabilmek için faaliyette bulunmalarının ülkenin 
zararına olacağı kanaatinde değiliz; gerekli eğitimin, gerekli serbest şartların ülkede gelişmesi kay
dıyla. • 

Her zaman mümkün olmayan Anayasa değişikliklerinin yapıldığı şu zamanda, memurların 
önüne böylesine bir engel çıkarılmasının çok sakıncalı olduğu kanaatindeyiz. Toplumdan korkma
dan, kendi insanımızdan çekinmeden, memurlarımızın önündeki bu engelin kaldırılması gerektiği 
kanaatindeyiz ve desteğinizi bekliyoruz. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekileri, 3 üncü madde üzerindeki önergelerin tümü müzakere edilmiş ve redde
dilmiştir. 

Şimdi, 3 üncü maddeyi, Komisyondan gelen şekliyle oylamaya sunacağım. Oylama, gizli oy
lamadır. . . • ' ' • ' • • 

Efendim, daha evvelki oylamalarda yaptığımız gibi, sayın üyelere bir zarf, üç tane pul verile
cektir. Maddeye oy verenler, zarfın içerisine o renkteki pulu koyacaklar, diğer iki pulu, kullanılma
mış oy olarak, ayrı bir kutu içerisine atacaklar. 

Oylamaya başlıyoruz. . • 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
Mustafa Tınaz Titiz... 
Baki Tuğ... 

Mustafa Dursun Yangın... , 
BAŞKAN - Efendim, vekâlet eden bakan varsa, hangi bakana vekâlet ettiğini ediyorsa tuta

nağa geçirterek ikinci oyu kullanabilir; ama, hangi bakana vekâlet ettiğini belirterek oyunu kullan
sın. 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

Faik Altun... , 
Veysel Atasoy... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, gizli oyun gizliliğine dikkat edelim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, gizli oylama böyle olmaz. Mesela, Sayın Çe
tin, Tansu Çiller adına oy kullanacaksa, nasıl kullanacak ? 

BAŞKAN - Tansu Çiller ona vekâlet vermişse, o ölçülerde kullanacak. 

. ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Nasıl bilecek efendim? ' 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, gizli oylamanın maksadını biliyorsunuz; 

ikinci defa oy kullanılmaz. 
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BAŞKAN - Sayın Asiltürk, ikinci oylamada ıskarta kutusunu hücreye koyduracağım. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır, bunun ötesinde, gizli oylamada maksat, millet

vekilinin kendi vicdanî kanaatini buraya aksettirmesidir. Halbuki, bir bakanın diğer bakan hakkın
da kendisinde yazılı bir şey olduğunu göstersin, ondan sonra... Yok ki... Varsa göstersin.... 

BAŞKAN - Aynı şeyi söyledim efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yani, yazılısı şu: Benim oyum şöyledir... 
(Oyların toplanmasına devam edildi) ' 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde üzerinde yapılan oylamanın neticeleri gel

miştir; arz ediyorum: > 
Katılım : 404 
Kabul : 225 
Ret .',':';' 168 
Çekinser : 8 
İptal . ' ' • ' : 3 ' 
Böylece 3 üncü madde, Anayasanın öngördüğü oylamaya ulaşamamıştır. 
4 üncü maddeye geçeceğiz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - 404 ile de bu işi bağlayamamışız yani. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde 4 üncü madde üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştı; Komisyon, maddede yeni bir değişiklik yapmadan getirmiştir. 
4 üncü maddeyi yeniden okutuyorum: 
MADDE 4.-7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 52 ncİ mad

desi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde verilmiş 2 önerge vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum: 

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, 4 üncü 
maddesinin, "Sendikalar üzerindeki devletin idarî ve malî denetimi ile gelir ve giderleri üye aida
tının sendikaya Ödeme şekli kanunla düzenlenir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı İbrahim Halil Çelik 
Van Konya Şanlıurfa 

Cevat Ayhan Ahmet Arıkan Lütfü Esengün 
Sakarya Sivas Erzurum 

Bahaddin Elçi Abdüllatif Şener Hüsamettin Korkutata 
Bayburt Sivas Bingöl 

Mustafa Baş Abdullah Gül Mehmet Elkatmış 
İstanbul Kayseri Nevşehir 

- Abit Kıvrak 
Konya 

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

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarih ve 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının başlangıç metni ve bazı maddelerin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 4 üncü 
maddesinin "sendikalar gelirini amaçları dışında kullanamazlar, tüm gelirlerini devlet bankaların
da muhafaza ederler" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş İbrahim Halil Çelik Ahmet Arıkan 
Van Şanlıurfa Sivas 

Lütfü Esengün Hüsamettin Korkutata 
Erzurum Bingöl 

BAŞKAN - Şimdi, iki önergeden en aykırısını okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarih ve 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç metni ve bazı maddelerin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 4 üncü 
maddesinin "sendikalar üzerindeki devletin idarî ve malî denetimi ile gelir ve giderleri üye aidatı
nı sendikaya ödeme şekli kanunla düzenlenir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

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

dim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Ayhan, buyurun. 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakere etmekte oldu

ğumuz 861 sıra sayılı, Anayasada Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 4 üncü maddesiy
le ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bu madde, açıkça ifade edildiği üzere, Anayasanın sendikal faaliyetlerle ilgili 52 nci madde
sini iptal etmektedir. Muhterem arkadaşlar, burada, daha önce görüştüğümüz ve Meclis tarafından 
reddedilmiş olan 3 üncü madde, halen müzakeresi devam eden 4 üncü madde ve müteakip 5 inci 
madde, çalışma hayatıyla ilgili maddelerdir, çalışma hayatını düzenlemektedir. 

Tabiî, burada, en mühim husus 3 üncü maddeydi; onu Meclis reddetmiş bulunuyor. Biz, şim
di, sendikal faaliyetleri düzenleyen 4 üncü maddeyi konuşuyoruz. Burada, tabiî, belki Komisyon 
bilgi verir; 3 üncü maddenin reddedilmiş olması karşısında, 4 üncü maddenin yeri ne olacaktır; bu 
52 nci maddenin iptal edilmiş olmasının uygulamaya getireceği neticeler neler olacaktır?.. Bunları 
değerlendirmekte fayda var. 

Bu madde, sendikal faaliyetlerle ilgili, maddedir. Bu maddede, sendikaların, siyasî partilerle 
münasebetleri "işyerinde sendikal faaliyette bulunma o işyerinde çalışmamayı haklı göstermez" 
şeklinde hüküm ve müteakip iki fıkrayla, sendikaların gelirlerini düzenleyen hükümler vazedilmiş 
bulunmaktadır. Bu, tamamen kaldırılmaktadır. Sendikaların, siyasî partilerle münasebette bulun
masını meneden hükmün kaldırılması, şüphesiz, sivil kuruluşlar olarak çok daha yaygın bir taba
nın siyasî faaliyetlere katılması, kendi temsil ettiği zümrenin menfaati istikametinde tavır alması, 
aslında, engellenmemesi gereken bir husustu; burada, bu hüküm getirilmektedir. 

Bu vesileyle şunu da arz etmek istiyorum: Biz, Anayasada değişiklikler yapıyoruz; geçmişte, 
çalışma hayatıyla ilgili kanunlar vazetmişiz, bugün de var; ancak, işyerlerinde, sendikal faaliyetle-
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re baskı yapılmaktadır. Benim seçim çevremde -şimdi, ismini vermeyeyim- yeni kurulmuş ve 
memleketin iktisadî hayatı için faydalı olmasını temenni ettiğimiz bir büyük tesiste sendika yok. 
Burada, sendika çalışmaları yapan işçilerden 12'sinin, geçen hafta perşembe günü işine son veril
miş ve işçiler üzerinde, üye oldukları sendikadan istifa etmesi istikametinde baskılar yapıldığına 
dair haberler alıyoruz; seçim çevremde, ziyarete geldiler ve kendileriyle görüştüm. Burada, şunu 
söylemek istiyorum: Anayasaya göre, bunları kanunlarla düzenlemek, tamam; ancak, uygulama ha
yatında, işverenin olduğu kadar işçinin de, çalışanın da hakkını koruyacak olan ve onu toplusözleş
me zeminine götürecek olan baskısız bir sendika seçme hakkının kullanılabilmesine imkân hazır
layacak uygulamayı da geliştirmek lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Yani, kanunlarda ne yazarsa yazsın, birtakım baskı çevreleri, 
bu hakların kullanılmasını önlemekte ve bu istikamette tavır almaktadırlar. Bunlara karşı da, idare
nin ve birtakım yargı organlarının yeni baştan görev anlayışına getirilmesine ve düzenlenmesine ih
tiyaç var. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..: Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 

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

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 4 ün
cü maddesinin "Sendikalar, gelirlerini amaçları dışında kullanamazlar; tüm gelirlerini devlet ban
kalarında muhafaza ederler" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

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

kanım. 
BAŞKAN - Sayın Fethullah Erbaş, buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifin 4 üncü madde

si, Anayasanın 52 nci maddesini yürürlükten kaldırmış oluyor. Ancak, biz, önergemizle, 52 nci 
maddenin son fıkrasını, yani "Sendikalar, gelirlerini amaçları dışında kullanamazlar; tüm gelirleri
ni Devlet bankalarında muhafaza ederler" şekliyle, yeniden eklemek istedik. 

Buna şu açıdan lüzum görüyoruz: Sendikalar gelirlerini kimlerden sağlıyorlar; işçilerden sağ
lıyorlar. Sağlanan bu gelirleri sendikal amaçlar dışında kullanırlarsa, mesela, bir siyasî partiyi des
teklerlerse veya -daha önce tatbikatını gördük- Jaguar marka arabalar satın alırlarsa acaba bu gelir-

' 1er ne olur... Yani, bir sendika ağalığı şu anda gündemdedir. Sendika ağalığını devam ettirmek, aca
ba, daha güzel bir şey midir, yani, daha demokratik bir şey midir!.. O açıdan, biz diyoruz ki, 52 nci 
maddenin son fıkrasının muhafaza edilmesi, elbette ki çok önemlidir. Sendikalar, amaçlan dışında 
bu paraları kullanırlarsa, kimin hakkını kullanıyorlar; işçilerin hakkını kullanıyorlar. Fakir fukara
nın hakkını sendika ağalarına yedirmemek için biz bu önergeyi verdik. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve önergemize destek vermenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

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

Sayın milletvekilleri, şimdi 4 üncü maddenin oylamasına geçeceğim. . . ' . . • ' 

Sayn Divan Üyeleri, yerlerini alsınlar. 

Oylamaya başlıyoruz. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Sayın Başkan, oylama sonucunu aldıktan sonra yeni 
bir maddenin görüşmesine geçecek miyiz? 

BAŞKAN - Efendim, gündüz çalışmalarımızın bitimine I saat 15 dakika var. Bunun yarım sa
atini tasnif alır. İkinci bir maddeye başlarsak sıkıntı doğar. İsterseniz, tasnif neticesini ilan ettikten 
sonra ara verelim. . , 

OĞUZHANASİLTÜRK (Malatya)-Sayın Başkan, uygun olur. , ' 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Görüşmelere devam edelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, gruplar ne diyorsa onu yapacağım; çünkü, geriye 45 dakikamız kalıyor. 
Ara verirsek herkes rahatlıkla yemeğini yer. 

Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddenin oylamasından sonra "225 oy ile bu madde düştü mü" 
diye Divanımıza telefonlar geldi, Biliyorsunuz, Anayasa Değişikliği Teklifinin oylamaları tekrar 
edilecektir; çünkü, sonradan anlaşmalar olabilir diye, Anayasa oylamaları iki tura tabi tutulmuş ve 
rahat düşünülebilmesi için de ikisinin arasına 48 saatlik bir süre konmuştur. 

Bu ikinci tur oylamada maddeye verilen oy sayısı 270'i aşabilir, 300 oyu da aşabilir. Onun 
için, 225 oyda kalmış bir madde, tamamen düşmüş bir madde olarak telakki edilmiyor. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bu yorumunuza katılmak mümkün değil; 
çünkü, Anayasanın 175 inci maddesinde, vasıflı çoğunluk olan 270 oyun altında bir oy aldığı tak
dirde maddenin düşeceği kesin olarak yazılıdır. 

İki defa görüşmenin manası da şudur: Birincisinde 270 oy alır, ikincisinde 300 oy alır ve mad
de, halk oylamasına sunulmayabilir; hatta, birinci oylamada 300 oyu geçer; ama, ikincisinde 270 
ile 300 arasında olursa, o da halk oylamasına sunulmak zorunda kalır. Anayasanın 175 inci mad
desinde, "madde, vasıflı çoğunluk olan 270'in altında oy alırsa düşer" deniliyor. 

Bu durumda, madde düşmüştür. Belki bu konuda bir tartışma açacaksınız; ama, bu mülahaza
nın ifade edilmesinde yarar var. 

BAŞKAN - Efendim, bugüne kadârki uygulamalar benim açıkladığım şekildedir. 

Teşekkür ederim. 
. . • • ' • ( • ' ' . ' • ' . . . . . ' • 

SİNASİ YAVUZ (Erzurum)-Buna örnek verebilir misiniz. 

BAŞKAN-Tabiî, vakti geldiği zaman örneği sunacağız efendim. 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Oy kutuları kürsüye getirilsin. 
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(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerindeki oylamanın tasnifi tamamlanmış

tır; sonuçları açıklıyorum: 
Oy sayısı : 388 
Kabul : 279 
Ret : 98 
Çekinser : 7 
İptal : 4 
Böylece, Anayasanın öngördüğü sayı aşılmıştır. 
Daha evvelbir duyuru yapmıştık; onun için geri dönemeyiz. 
Üçüncü Oturumu, saat 20.30'da toplanmak üzere, kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.07 

_ __© _ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 
BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

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

• — ® 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 126 ncı Birleşimin Dördüncü 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 Müftüoğluve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü maddeyi oylamıştım. Şimdi, 4 üncü maddeden sonra yeni bir 5 

inci madde eklenmesine dair önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 4 üncü maddesinden sonra, aşağıdaki mad

denin 5 inci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdujkadir Ateş Mümtaz Soysal , Nihat Matkap 

Gaziantep Ankara Hatay 
Mehmet Kahraman Timurçin Savaş Güler İleri 

Diyarbakır Adana Tokat 
Mehmet Kerimoğlu Sabri Yavuz 

Ankara Kırşehir 
Madde 5.-7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53 üncü mad

desinin birinci fıkrasındaki "işçiler ve işverenler" sözcükleri "çalışanlar ile emeklileri ve işveren
ler" biçiminde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergeyle değiştirilmek istenilen madde. Başkanlıkça 
Komisyona havale edilen teklifte vardır ve Komisyonda görüşülmüştür; ancak. Komisyonca, gö
rüştüğümüz metne dahil edilmemiştir. 

Şimdi Komisyona soruyorum: Sayın Komisyon, okunan bu önergeye katılıyor musunuz'.' 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Maksat açıktır efen

dim : Bu önergenin sahiplerine göre -biraz evvel öğrendik ki- meğerse, bugünkü Anayasa dahi, sta
tü hukukuna göre çalışan memurlara toplu iş sözleşmesi hakkı tanıyormuş! O halde, bu önergeye 
neden lüzum görüldüğünü anlamaya imkân yok. Her halükârda, Komisyonumuz buna katılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önerge üzerinde, Sayın Soysal, söz istiyorsunuz; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkış
lar) 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. . . . , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu vesileyle bir noktayı açıklamak istiyorum. 

Bizim, Parti olarak, şimdiye kadar, yani yürürlükte olan 1982 Anayasasına göre tutumumuz 
şuydu: 1982 Anayasası, işçilere, sendika kurma, toplusözleşme ve grev haklarını tanımaktadır; 
ama, 1982 Anayasası, hangi biçimde anlaşılırsa anlaşılsın, kamu çalışanlarının, kamu görevlileri
nin -bu arada memurların da tabiî- sendika kurma, toplusözleşme ve grev haklarını anayasa hakkı 
olarak tanımamıştır. Bunlar, anayasal bir hak, Anayasayla tanınmış bir hak değildir. Bunu tekrar 
söylüyorum: Anayasayla, açıkça, kamu görevlilerine sendika kurmak, toplusözleşme yapmak ve 
grev hakkını kullanmak diye bir hak, anayasa hakkı olarak tanınmamıştır; ama, bu, aynı zamanda, 
bu haklar hiç kullanılamaz anlamına gelmez; çünkü, açıkça yasaklanmamıştır. 1982 Anayasası, 
şimdi, biraz önce reddettiğimiz, reddettiğiniz Anayasa değişikliğiyle, Komisyonun yapmak istedi
ği gibi "53 üncü ve 54 üncü maddelerdeki, toplusözleşmeye ve greve ilişkin haklar, kamu çalışan
ları tarafından kullanılamaz, belli statüde olanlar tarafından kullanılamaz" diye açıkça bir yasak ge
tirmediği için, bunu yasaklamadığı için, bizim üjtumumuz şudur: Bugün, yürürlükte olan Anayasa 
çerçevesinde bile, bu haklar, kamu çalışanlarına tanındığında, Anayasaya aykırı bir şey yapılmış 
olmaz; ama, Anayasanın emrettiği bir şey de yapılmış olmaz. 

Anayasa, her şeyi emretmez; Anayasa, bazı şeyleri yasaklamadığı sürece, açıkça yasak koy
madığı sürece, bazı şeyler de yapılır, yapılabilir; bu, liberal doktrinin, hepinizin taraftar olduğunu
za inandığım liberal doktrinin, yani özgürlükçü doktrinin temel ilkesidir; yasaklanmamış olan şey
ler yapılabilir; bu, Fransız İhtilalinden beri kabul edilmiş olan temel özgürlük ilkesidir. Özgürlük 
demek, insanların, karşılıklı ilişkilerinde, yasaklanmamış olan, başkalarına zarar vermeyecek olan 
her şeyi yapabilmeleri demektir. Biz, buna dayanarak diyorduk ki -şimdi yapıldığı gibi- bazı kamu 
görevlileri, kamu çalışanları bir araya gelip sendika kurmuşlarsa, bu, Anayasaya aykırı değildir; 
Anayasayla güvence altına alınmamıştır; ama, Anayasaya aykırı değildir; hatta, bunlar, toplusöz
leşme ve grev hakkı istiyorlarsa, bu da. Anayasaya aykırı değildir; Anayasayla güvence altına alın
mamıştır ama... 

Kaldı ki, bu Mecliste kabul edilen üç uluslararası belge -Uluslararası Çalışma Örgütünün bel
gesi- bunların kabul edilmesini, bizim mevzuatımıza yasa olarak sokmuş sayılır; çünkü, bunlar. 
usulüne göre, burada uygun görülmüştür, onaylanmıştır ve dolayısıyla, bunlar, yasa niteliğindedir; 
hem de uluslararası sözleşmeyle, uluslararası antlaşmayla kabul edildiği için. Anayasaya aykırılığı 
iddia edilemeyecek olan metinlerdir. Bunlara göre de, bizim, bu hakları tanımak gibi bir ödevimi/. 
de vardır. 

Sayın Başkan, onun için, sadede biraz daha yaklaşmak istiyorum. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Ayrıca, Hükümet de, toplusözleşme ve.grevle.ilgili bir 

yasa tasarısı sevk etti. ' 
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MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Tabiî, o ayrı. Biz, Hükümet kurulurken, bu hükümet prog

ramı ve protokolü yapılırken, iki parti olarak bunu vaat ettik; hatta, tüm partiler olarak, yalnız İk
tidar ortağı durumunda olan partiler değil, hepimiz, bunları, meydanlarda, kamu görevlilerinden, 
kamuda çalışanlardan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Hocam. , 
VELİ AKSOY (İzmir) - O dündü Hocam!.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Biz, dün neysek, bugün de oyuz. Bizim için, dün dündü, 

bugün bugündü yok; ilkelerimize sadığız. Dün ne istedikse, bugün de onu istiyoruz; çünkü, istedik
lerimiz, evrensel şeylerdir. 

Sayın Kırca, çıkıyor, burada "dünyanın hiçbir yerinde böyle şey yok" diyor. Dünyanın bazı 
yerlerinde var olan şey şudur: Dünyanın bazı ülkelerinde... 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli)-Örnek ver o zaman. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla)- Sayayım: Çad, Ekvador, Liberya, Nikaragua, Tayland, Ye

men, Bolivya gibi ülkelerde "kamu çalışanlarının, toplusözleşme, sendika kurma ve grev hakları 
yoktur" diye anayasa hükümleri var. Bu ülkelerle aynı düzene mi girmek istiyorsunuz! (CHP sıra
larından alkışlar) 

Tekrar sayayım: Çad, Ekvador, Liberya, Nikaragua, Tayland, Yemen, Bolivya. Buna karşılık, 
Almanya'da, hiçbir düzenleme yoktur; yani, şimdiki bizim duruma benzer bir biçimde, anayasa ya
sağı yoktur; çatır çatır toplusözleşme de yaparlar, grev de yaparlar. Fransa'da, toplusözleşme hak
ları olmadığı halde, grev haklan vardır ve İngijtere'de, 1952'de bir ara kaldırılmaya kalkışılmıştır; 
ondan sonra geri getirilmiştir; kamu çalışanları peMİla grev yapabilirler. 

Sayın Başkan, 53 üncü maddeyi geri getirmek isteyişimizin nedeni şudur: Biz, çok basit bir 
düzenleme yapıyorduk ve anayasa yapma üslubuna uygun bir düzenleme yapıyorduk; diyorduk ki: 
"53 üncü madde, işçilere bunları tanımaktadır. Orada... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
BAŞKAN - Devam buyurun efendim. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - "İşçiler" sözünü "çalışanlar" ibaresiyle değiştiriyorduk; 

böylece "çok daha geniş,bir kategoriye bu haklar tanınabilir" diyorduk ve "tanınacaktır" diye bir 
zorunluluk getirmiyorduk "tanınabilir" diyorduk; ondan sonra, Meclisimize sevk edilmiş olan; Hü
kümet üyelerinin imzalarıyla Meclisimize sevk edilmiş olan yasa tasarısında olduğu gibi, bu hak
lar, hangi memurlara, hangi kamu çalışanlarına tanınır, hangilerine tanınamaz, bunların düzenlen
mesine geçilebileceğini söylüyorduk ve hâttâ, bunu şu niyetle söylüyorduk: Türkiye'de bir perso
nel reformuna gerek var. Sayın Kırca'nın da katılacağı gibi, aslî ve sürekli kamu görevlerini gören 
ve bunları genel idare esaslarına göre yürüten insanların kategorisini belirlemek ve ondan sonra, 
hangileri daha geniş bir kapsama girer, bunları saptamak için, çok geniş bir kamu personeli refor
muna ihtiyaç vardı. Buna engel olmayacak bir şekilde bir madde değişikliği getirmek istiyorduk; 
fakat, Komisyon, 300 imzayla kendisine getirilmiş olan bu maddeyi, bu teklifi, sanki hiç yapılma
mış saymıştır ve maddeyi olduğu gibi bırakıp, onun yerine, 51 inci maddeyle, daha 53'e, 54'e sıra 
gelmeden -o kadar yasaklama telaşı içerisinde ki Komisyon- daha 51 inci maddede, 53 ve 54 üncü 
maddelerdeki hususları yasaklamıştır. Onun için -önergemiz, o amacı gütmektedir; yoksa "niyet 
belli" falan gibi, böyle üstü kapalı ifadelerle anlatılabilecek bir amacımız yoktur- biz, açıkça, çalı
şanlara bu hakların tanınmasını ve düzenlemenin de yasalara bırakılmasını istiyoruz, önergemiz o 
amaçla verilmiştir. 
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Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

7. - İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'm konuşma
sında, Anayasa Komisyonuna sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın Kırca... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bir önerge görüşülüyor bildiğiniz gibi ve 
komisyonun bu konuda görüş bildirmesi gibi bir âdet yok; zaten "katılmıyoruz" diye görüşlerini 
bildirdiler. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Allah, Allah!.. Ko
misyon, bu konudaki maddeyi reddetmiş... I 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın Kırca zannederim adı geçtiği için söz talep etti... 

; ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hayır efendim. Ko
misyon, bu madde üzerinde karar almıştır ve bir tasarruf yapmıştır; Komisyona söz hakkı tanıma
mak mümkün değildir. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; gerçekten... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, hangi konuyla ilgili söz verdiniz; onu an
lamak istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Konu, sizin verdiği
niz takrir; çünkü, bu takrir istikametinde, mevcut olan maddeyi, Anayasa Komisyonu reddetmiştir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Kırca, size sormadık, benim muhatabım Sayın 
Başkan. 

Efendim, böyle söz hakkı olmaz; İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. Sayın Kırca bu ihlali yapmak is
temiyor; ama, siz buna olanak tanıyorsunuz. 

BAŞKAN - Adı geçtiği için söz verdim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Ayrıca, açıktan açı

ğa, Komisyona, asla düşünmediği fikirler burada atfedilmek istenilmiştir. 
Liberya, Bolivya, Ekvador, şurası burası söz konusu değil. İşte, kitap burada Sayın Soysal; 

akademik işler yapıyorsak, kitapları okuyalım! (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bu kitabın ya
zarı Jack Şiiler... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Hangi sayfasında? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Sayfayı da söylüyo

rum, sayfa 430, François Lachaumes, sayfa 25; açar bakarsınız ve orada görürsünüz ki, iş aküyle 
çalışmayanlara, toplu iş sözleşmesi hakkı, dünyanın hiçbir yerinde tanınmamıştır ve bunun aksini 
söylemek, bir kavramsal bidattir. (DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun da 
cevabını, bu münakaşalar başladığından beri kimseden almış değiliz. 

İki: Bizim Komisyon raporunda da bunlar yazıyor. Yine, bu kitap... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Yasal düzenleme değil, Anayasa yapıyoruz. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - "Yasakçı" falan diye 

konuşup durmayın; her devlette, yasak da vardır, hürriyet de vardır. Mesele, neyin ne zaman ola
cağını tespit etmektir. 

Şimdi, Uruguay'ı, Paraguay'ı, Ekvador'u bir tarafa bırakalım da; 87 ve 95 sayılı Sözleşmeler
le ilgili onay belgelerini, daimî temsilci sıfatıyla ILO'ya götüren benim; içinde ne yazdığını da bi
liyorum ve Anayasa Komisyonu, bu konudaki kanun tasarısı geldiği zaman, bütün bu belgeleri, 
açıktan açığa, teferruatıyla incelemiştir. Ne 87 sayılı Sözleşmede ne 93 sayılı Sözleşmede ne de 115 
sayılı Sözleşmede, iş aktiyle çalışmayan kimselere, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının tanınma
sı mecburiyetini vazeden hiçbir hüküm mevcut değildir. O kadar mevcut değildir ki, Uruguay'ı, Pa-

; raguay'ı, Ekvador'u bırakalım da, Almanya'ya, Amerika'ya, İsviçre'ye, Belçika'ya, Danimarka'ya ve 
Portekiz'e bakalım. Bunlar, sizin kanaatinizce demokrasi değil mi; demokrasi sadece sizin istediği
niz tipte mi olur, başka türlü demokrasi yok mudur! (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -i- Sayın Kırca, lütfen toparlayalım; çünkü, size, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre 
söz verdim... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Şimdi, onun için, de
magoji yaparak bu meseleler halledilemez. 

İSMAİL CEM (İstanbul) - Hocam, demagojiyi siz yapıyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Ben, hiç demagoji 
yapmıyorum, ben, eser zikrediyorum, sayfa zikrediyorum ve kavram konuşuyorum, demagoji ya
parak konuşmuyorum burada. Milyonlarca masum insanı aldatarak, sokaklara dökerek, egemen 
Meclisi, bir sendikanın veya bir idare ile sendikanın imzaladığı bir mukaveleyi, tatbik etme mec
buriyeti altına sokarak, anayasa bidadını ben burada istemiyorum. (DYP sıralarından "Bravo" ses-

Jeri, alkışlar) 

Onun için, ben, Galatasaray Lisesinde çok iyi tiyatro oynarmışım; doğrudur; ama, ben, Gala
tasaray Lisesinde tiyatro oynadığım zaman, elimdeki Fransızca metinleri olduğu gibi okurdum, il
mi tahrif etmezdim, kitapları tahrif etmezdim. (DYP, ANAP ve MHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Komisyon Sözcüsü Sayın Kırca'ya, sataşmadan 

dolayı söz verdiniz; ama, Sayın Soysal'a neden söz verdiğinizi anlamak mümkün değil. (CHP sıra
larından gürültüler) 

Geçen hafta, yeni bir madde teklifi gerekçesiyle Yüksek Başkanlığa verilmiş Önergede, Riya
set makamındaki Başkanvekili "yeni bir madde önermektedir" diyerek, önerge sahibine söz dahi 
vermedi; ama, siz, yeni bir madde teklifi olduğu halde söz verdiniz. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Soysal önerge sahibidir; Komisyon, önergeye katılmamıştır. 
Önerge sahibi olduğu için kendilerine söz verdim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bu önergeyle, yeni bir madde teklifinde bulunuluyor. Geçen 
hafta başka uygulama, bu hafta başka uygulama yapılıyor. Halbuki, biz, Başkanlık makamından, 
birbirine muvazi uygulamalar bekliyoruz; bu bir. 

İkincisi: Yüksek Başkanlık, bu önergeye dikkat etmeliydi. Bu önerge, şimdi müzakere edece
ğimiz 5 inci madde istikametinde bir önergedir; çünkü, şimdi müzakere edeceğimiz 5 inci madde, 
53 üncü maddeyi değiştiren bir maddedir. Bu önerge de 53 üncü madde değişikliğini istiyor. O za
man, niye yeni bir madde teklifi olarak veriliyor? Eğer, Yüksek Başkanlıkça dikkat edilseydi, bu 
hatalar yapılmazdı; o bakımdan, zapta geçsin diye arz ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Kazan, önergeyi okuttuktan sonra şunu kaydettim: Başkanlıkça Komisyo

na havale edilen teklifte vardır ve Komisyonda görüşülmüştür; onun için söz verdim. 

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

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfı Ok-
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğluve 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 - Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeyi oylayacağım; önergeyi kabul ettiğiniz za
man, bunu, tekrar görüşmeye açacağım ve bildiğiniz; şekildeki oylamaya tabi tutacağım. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

"5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 54 üncü mad

desinin iki, üç ve yedinci fıkraları kaldırılmış; dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. , , ' • ' • • 

Grev ve lokavtın yasaklanması veya ertelenebilmesi, ancak millî güvenliğin, kamu düzeninin 
veya genel sağlığın korunması açısından zorunluluk hallerinde kanunla öngörülebilir. 

Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde birinci fıkrada sözkonusu uyuşmazlık Yüksek Hakem 
Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her aşamasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna 
başvurabilirler. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

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

daşlarım; görüşmekte olduğumuz teklifin 5 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, dikkat ederseniz, güya, birtakım çevrelerin ve özellikle bir
takım siyasî partilerimizin ağzında sakız olarak kullandığı, ilk defa bir sivil anayasa yapmayla il
gili olarak bir çaba içerisindeyiz. Çalışmalarımız, bir kanun yapmak değil, bir anayasa değişikliği 
yapmak, diğer bir ifadeyle anayasa yapmak içindir. 

Şimdi, çalışma hayatıyla ilgili olarak Anayasada yer alan hükümlerin serüvenine şöyle bir bak
mak istiyorum. Bugün, maalesef, bu Parlamento, öyle bir acze düştü ki, Anayasa mı yapıyor, ka
nun mu yapıyor, öncelikle bunun farkında değil kanaatindeyim. 

BAŞKAN - Acze düşme değil de, dikkatli davranma... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, galiba, bunu, Hükümetin bu alandaki yeni

liği veyahut da ilk defa böyle bir çaba içerisine girmiş olması, Parlamentonun da ilk defa böyle bir 
gayret içerisinde olmasına da bağlamak mümkün olabilir; ancak, dikkat edilecek olursa, geçen haf-
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ta başlayan bu çalışmalar bir mecraya doğru geldi ve birtakım öngörüşmeler ve çabalardan sonra 
ne yapıldı; komisyon, bu çalışmaları tekrar gözden geçirmek üzere, verilmiş olan önergeleri, mad
delerle birlikte geri çektiler. Bu çalışmalar yapıldı ve gelindi. 

Bugün yaşadığımız olay şu: Öncelikle, sözcülerin de ifade ettiği gibi, özellikle bu Hükümet 
mensubu olan siyasî partiler, meydanlarda "kamu çalışanlarına sendikal hak vereceğiz" diye bar bar 
bağırdılar. f 

Elbette, büyük vaatlerle işbaşına gelen bu Hükümet, üçbuçuk yılını bitirdi, dördüncü yılına 
girdi. Bu süre zarfında ne yaptı; bir çalışma ortamına girdi; güya, uzlaşma zeminini buldu, Anaya
sa değişikliğinde bir gayrete geldi. 

Bu Hükümetin, özellikle bugünkü oylamaların sonucuna baktığımızda, kamu çalışanlarını is
tismar ettiğini görüyoruz. Şayet, daha önceki vaatlerinde ve sözlerinde duruyorlarsa, bugün görüş
tüğümüz ilgili madde -yani, 3 üncü madde- buradan nasıl geçmeliydi; çalışanlara sendikal hak ver
meliydi. Ne yapıldı; reddedildi. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Biz verdik. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, vermiş olmanız bir şeyi çözmüyor ki... Sizin verdi

ğiniz hak, sendikal bir hak değil; toplusözleşmeli, grev hakkı olan bir hak değil; sadece, dernek kur
ma hakkı. Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlardan -ilgili maddede değişiklik yapılmıştır- isteyen
ler dernek kurabiliyor. Memurlarımız da dernek kurabilirler. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Onu dahi vermeyenlere söyle. 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, lütfen... ; 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, işte ben, bir yere geleceğim. 
Daha sonra ne oldu; DYP, CHP ve Anavatan Partisi, kamuoyunun önüne çıkarak "Biz, Ana

yasanın 21 maddesi üzerinde uzlaştık, anlaştık; Komisyon çalışmaları sona erdi ve meseleyi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getiriyoruz; işte, sivil bir anayasa yapmanın adımını atı
yoruz" dedi. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)'.r Maddeye gel maddeye. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki, bu yaptığınız uygulamalar ve geldiğiniz yer itibariyle, 

bu oylamanın sonucu, yine bu işin bir istismar meselesi yapıldığını açıkça göstermektedir. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Biz, Komisyon kararına uyduk. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, kendinizi hiç boşuna zorlamayınız. 

Bir şey daha söylemek istiyorum: Ne oldu; Komisyon bu maddeyi önergeleriyle birlikte geri 
çekti, sonra hiçbir değişiklik yapmadan tekrar getirdi. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Yalan söylüyorsun. , 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Siz de getirin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İşte, bizim, Anayasa değişikliği meselesinin özünde, sizle

rin tavrına -tasvip etmediğimiz- en güzel örnek, bu 3 üncü maddenin oylamasıyla ortaya çıkmıştır. 
Sizlerin bu işlerde samimi olmadığınızı, CHP olarak da... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, 5 inci maddeyi görüşüyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla - Evet, Sayın Başkan, oraya geliyorum. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Oraya, konuşmasını bitirirken gelecek. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerİi arkadaşlar, dikkat ederseniz, çalışma hayatını ilgilen

diren maddeler bir bütündür. Şayet bunu böyle mütalaa etmezseniz, bu yaptığınız değişiklikle gün
deme getirdiğiniz Anayasa olmaz, çorba olur, çorba. 
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Bir taraftan grev ve lokavt hakkı vermeyeceksiniz, sendika kurma yasağını kaldıramayacaksı

nız, öbür taraftan başka bir hakkı, olduğu gibi tutacaksınız veyahut da bir yasağı, aynı konumda 
tekrar aynı Anayasanın bünyesinde bulunduracaksınız. Bu, doğru değil efendim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sen Anayasaya inanıyor musun? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, 5 inci maddede getirilen hususa 
bakın: 5 inci madde, öncelikle grev ve lokavtla alakalıdır. Bu değişiklikle ne yapılmış; birinci fık
ra olduğu gibi tutulmuş, ikinci fıkra kaldırılmış, üçüncü fıkra da kaldırılmış, dördüncü fıkrada bir 
değişiklik yapılmış. Ancak, orada bir şey daha yapılıyor. Bu teklif, 301 milletvekilinin teklifi ola
rak Komisyona gittiğinde, bir de 53 üncü madde serüveni yaşandı. Bir irade ortaya konulmuş, bu 
53 üncü maddeyle ilgili görüşmeler, çalışmalar yapılsın denilmiş. Sonra ne yapılmış; Komisyon 
bunu devredışı tutmuş. Aynı şekilde 24 üncü maddede yaptığınız uygulamaların bir benzerini de 
53 üncü maddede yaptınız. Şimdi, dördüncü ve beşinci fıkralarda değişiklik yapıyorsunuz, altıncı 
fıkrayı olduğu gibi tutuyorsunuz, yedinci fıkrayı çıkarıyorsunuz, sekizinci fıkra olduğu gibi kalı
yor, 

Değerli arkadaşlarım, yapmış olduğumuz çalışma Anayasa değişikliği çalışması olduğuna gö
re, Anayasanın yapılış tekniğine de uygun olması lazım; ama, kanunla düzenlenecek birçok konu
nun, maalesef, aynen, Anayasaya taşındığını görüyoruz. Kanunla düzenlenmesi gerekli olan husus
ların, âdeta, bir kanun yapıyormuşçasına Anayasada yer alması teknik olarak da uygun değildir. 

Siz, bir yerde ne yapıyorsunuz; güya, sendikaların, grev ve lokavt haklarını düzenleyen mad
de içerisine, bir de gizli değnek koyuyorsunuz; grev ve lokavtların yasaklanması ve ertelenmesi, 
ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin veya genel sağlığın korunması açısından zorunluluk hal
lerinde kanunda öngörülebilir diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Komisyon Sözcüsü, çıktı, kamu düzeniyle ilgili bir yorum getirdi; 
bir başka siyasî partinin sözcüsü, başka bir yorum getirdi ve bu işin içinde fiilen yoğrulmuş olan 
sendikalar "özellikle, kamu düzeni ve millî güvenlik gerekçesiyle, bizim sendikal haklarımızın 
1982 Anayasasından daha kötüye gideceği endişesini taşıyoruz" diye bas bas bağırıyorlar. 

Şimdi, soruyorum: Siz, burada, temel hakları mı düzenliyorsunuz, yoksa, yasakçı zihniyeti ay
nen devam mı ettirmek istiyorsunuz? Düşünün, geçen gün, Türk-İş'in Rize'de bir mitingi yapıldı; o 
mitingten sonra, o mitingte estirilen hava, Komisyonu etkiledi. Bakınız, bir sendika çıkarda, Hükü
meti, icraatları noktainazarından tenkit edecek olursa, o zaman, siz, hemen bir gerekçe bulabilirsi
niz; kamu düzenini bozuyor diyebilirsiniz. 

Şayet, kamu düzeni ifadesinin ve özellikle, millî güvenlik ifadesinin bu Anayasada yer alma
sını istiyor ve bunda da samimiyseniz, biz, sizden başka bir samimiyet bekleriz; bunlarla neyi kas
tettiğinizi beyan edin, açıklayın. Sonra, bu Anayasa, sadece milletvekillerini bağlayacak değil ki, 
bu memlekette yaşayan 65 milyonu, herkesi bağlayacak. Bir Türk vatandaşı, çıkıp, ben, Anayasa
mı okuduğum zaman anlayabileyim demelidir. İfade tarzınızdan, üstü kapalı, yerleştirmiş olduğu
nuz, muhtemelen, kullanmak istediğiniz yasakçı zihniyetlerle ne yapmak istiyorsunuz? Siz, gerçek 
manada, özellikle ne yapmıyorsunuz... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Anayasaya inanıyor musunuz? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yapılmak istenen şeyi, eğer yapmakta 
samimiyseniz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Anayasanın dibacesini reddetmediniz mi! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Doğru dürüst... 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Dibaceyi reddetmediniz mi! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, biz, dibaceyi, başlangıç kısmını niye reddettik... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, 5 inci maddeye gclemediniz. Size, 2 dakika ek süre veriyorum; 
buyurun. 

• . • • • . ' • . ' 

, SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ben, 5 inci maddeyle ilgili de konuştum Sayın Başkanım; neleri söylediğime dikkat ederseniz, 
herhalde, farkedersiniz. >, 

Değerli arkadaşlar, bakınız, aşağıdan arkadaşlarımız "dibaceye niye karşı çıktınız" diyorlar; 
niye karşı çıktığımızı, bu millet baştan sona biliyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Çok güzel biliyor, millet her şeyi biliyor. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Siz, hâlâ, 1961 mantığını korumak istiyorsunuz. Güya, 12 
Ey I üİ * ti öven maddeleri çıkarmakla, bu Anayasanın ruhu değişmiş mi oldu? Askerlerin yapmış ol
duğu, her şeyiyle hâkim olduğu Anayasa, aynen duruyor. Siz, ne yapıyorsunuz? Eğer, yapmış ol
duğunuz değişikliğin... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Evet diyen siz değil misiniz?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...bu memleketin hukuk reformuna bir katkısı olsa, baştacı 

yapacağım. Vatandaşa gidin sorun, bu, yapılan Anayasa değişikliğiyle, yolsuzlukları önlemek için 
bir tedbir mi getirdiniz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Atatürk... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sana, Salih Evren diyorlar, doğru mu?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır, hiçbir şey yapmadınız. Bir şey daha ilave ederek, sö

zümü bitirmek istiyorum arkadaşlarım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Atatürk... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eğer, bu anlayışla, bu mantıkla bu çaba 

içerisinde bulunursanız, aynen 3 üncü maddede olduğu gibi, bu Anayasa çabalarının da fiyaskoyla 
neticeleneceği orta yerdedir. Memleketin, bu şekilde oyalanmaya tahammülü yoktur. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-İnanarak mı söylüyorsun?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Siz, bununla, âdeta, milleti oyalıyorsunuz, özünde, ciddî bir 

değişiklik yapmıyorsunuz. Soruyorum size, 450 milletvekilinin 600'e çıkarılmasının halk nazarın-
daki tasvibi nedir?!. Hiçbir mantığı yok. Sonra, bakın, sendikalarla ilgili getirdiğiniz maddeye. Ba
na laf atan sosyal demokratlar, biraz önce; buna ret oyu kullanmadınız mı; siz bu uzlaşmada yok 
muydunuz!.. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Uzlaşma metnine sadık kalınmadı beyefendi. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu Hükümetin ortağı değil misiniz!.. İşte, bakınız, bütün 

bunlar, sizlerin tutarsızlığını Ve bu konuda samimî olmadığınızı ortaya koyacaktır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlayınız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, çalışma hayatıyla ilgili sapılmış olan/yan

lışlığı,'mutlaka,'bir bütün içerisinde yeniden düzenlemek gibi bir zaruret vardır. Çünkü.'.V.üncü 
maddenin reddedilmiş olması, bundan sonraki diğer maddelerin -bu madde dahil- kabul edilmiş ol
ması, Anayasayı kendi içerisinde bir çelişkiye itecektir. 
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MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Jilet de var mı Salih!.. 

SALİH KAPÜSUZ (Devamla) - Bu ise, Anayasaya, özü itibariyle, ruhu itibariyle, tekniği iti
bariyle ve memleketimizin şartları itibariyle hiçbir fayda getirmeyecektir. 

Bu doğrultuda düşüneceğinizi ümit ediyor, memleketimiz için yapılacak hayırlı çalışmaların 
başarıya ulaşmasını istiyoruz. Aksi takdirde, milleti oyalamak için geçirmiş olduğunuz süreden do
layı, milletin huzurunda, vebalden kurtulamayacaksınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış

lar) ' . • • • : ' • • • . • ' . ' • ; 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) -Sayın Başkan, değerli millctvekillleri; Ana

yasa Değişikliğiyle ilgili Kanun Teklifinin 5 inci maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; görüşlerimizi sunmadan önce, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Önce, şu hususu hatırlatmaktan kendimi alamayacağım: Perşembe gününden bugüne kadar ge
çen 6 günlük süre zarfında, Anayasa Komisyonunun hiç toplanmadığını; ancak, bu sabah saat 
9.00'dan 10.30'a kadar bir toplantı yaptığını daha önce arz etmiştim. Bu toplantıya, önerge sahibi 
olarak çağırıldığım için, ben de katıldım ve toplantıda, verdiğimiz önergelerin hiçbirisi oylamaya 
tabi tutulmadı. Bu konudaki beyan, doğru değildir. 

. YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Üyelere, söz hakkı bile vermediler! 
EMİN KUL (Devamla) - Esasen, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre müzakereler yapılıyor. İç

tüzüğün 91 inci maddesi; anayasa değişikliği, kanunlar gibi müzakere edilir diyor. 
Burada, Anayasa Komisyonunda bulunan üyelerimizin, şu veya bu şekilde önergelerimiz oy

lanmadığı için, oy kullanması söz konusu değildir; kaldı ki, Anayasa Komisyonu üyelerimizin tav
rı da, ne Genel Kurulu nede bu çalışmaları bağlayan bir tavır değildir; çünkü, milletvekilleri, İçtü
züğe göre müzakere edilen kanun üzerinde gerekli teklifleri yapabilirler, burada görüşlerini anlata
bilirler ye burada oylamaya sunulması da, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre meşru bir haktır. Do
layısıyla, bu yollara başvurup, eleştiri yöneltmenin temel sizi iğini, öncelikle belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, bu madde üzerinde şahsım adına da ikinci sırada söz aldığım için, şahsım adı
na kullanacağım sürenin, Grubumuz adına yaptığım konuşma süreme eklenmesini istirham ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, önemli bir yönüyle bir paylaşım rejimidir; ancak, topluca 
üretebildiklerimizle bu paylaşımın sınırlı olduğunu kabul etmek ise, kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
Siyasal yapılanmanın bugünkü tablosu, verimliliğin ve adaletli paylaşımın yollarını açık tutmak ye
rine, tıkamışsa; bunun çarelendirilmesi, sadece anayasa ile olamaz; siyasî iktidar, sorunlara acilen 
çözüm bulmak ve bu görevi yüklenmek durumundadır. 

Anayasalar, bir yasaklar manzumesi değil; genellikle -defaatle ifade ettiğim gibi- bir haklar 
belgesi olarak görülmelidir. Üretim, verimlilik ve adaletli bir paylaşımdaki tıkanıklıklar ise, yalnız
ca -önümüze gelen metinde olduğu gibi- yasaklarla aşılamaz. 

Grev, sınırlı bir yönüyle de olsa, hakça paylaşımın yaptırım gücünü ve işlevini taşıyan, içeren 
demokratik, evrensel bir haktır. 54 üncü madde üzerinde yapılan ve huzura getirilen Komisyon dü
zenlemesi, mevcut Anayasa düzenlemesinden de geridir; sanılanın aksine, gerçekten, yeni bir dü
zenleme olarak huzura gelmiştir. 
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Grev, bugün yap, yarın istediğini al gibi, bir sonuç doğuran hak değildir; herkes bunun bilin

cinde olmak mecburiyetindedir. Siyaseti elinde tutanlar ve bu yolla ekonomik karar mekanizmaları
nı ele geçirenler, bu yoldan yaratılan hâsılayla, kaynaklan, adaletli bir paylaşma yerine, belli azın
lıktaki çıkar gruplarına yönlendirme eğilimini taşıyorlarsa, grev gibi, işlevi sınırlı da olsa, bir evren
sel hakkı bile sürekli yasak ve baskı altında tutmayı bir çözüm olarak görmek eğiliminde olurlar. 

Bu eğilime İktidar ortakları, maalesef, katılmış ve bu eğilimi paylaşmışlardır. Tercih edilecek 
yol, demokratik bir toplum yapısında, uzlaşmayı ve uzlaşma yollarını teşvik ederek atiye doğru -
geleceğe doğru- sonuna kadar uzlaşma yollarını açık tutmak olmalıdır. Grev, istediğini istediği gi
bi yaptırmanın bir aracı olarak görülmemeli, aslında, keyfî dayatmalara karşı uzlaşma yollarının 
açılmasını sağlayan, yaptırım işlevini taşıyan bir araç olarak değerlendirilmelidir. Siyasî yapılan
manın bugünkü fiilî olgularından güç alan buyurganlık, uzlaşma yollarını tıkamıştır. Bu yollan 
akılcı ve çağdaş yöntemlerle açma misyonunu herkesin yüklenmesi gerekirken, özellikle İktidarın 
bir kanadı ve tümüyle İktidar ortakları, sadece, paylaşımı, halk kitleleri üzerinde temelsiz bir pro
paganda aracı, günlük, popülist bir politika aracı olarak kullanmanın peşinde olmuşlardır; fakat, 
görüyoruz ki, geniş halk kitleleri fiilen fukaralaşmaya devam etmektedir. Bu nedenle de, yaptık
larıyla söylemleri arasında doğan derin uçurumun yarattığı psikolojik çöküntüyü, giderek şiddet 
yoluna doğru gelişen tepkiyi göğüsleyememenin şaşkınlığı içinde grev hakkına yaklaşmaktadırlar; 
çıkar yol olarak, grev hakkını kısıtlamayı görmektedirler. Ülke gerçeklerinin taşıyamayacağı vaat
lerin altında ezilenler, mevcut ülke kaynaklarının adaletli paylaşımı yolundaki imkânları bile her 
gün heba etmektedirler. Toplumsal bir diyalogu ve uzlaşmacı yolları, buyurganlıklara karşı açabi
lecek bir araç olarak, iki yılı aşkın bir süre önce bu kürsüden işaret ettiğimiz ekonomik ve sosyal 
konsey, göstermelik bir biçimde, üç ay evvel işlevsiz bir altyapıyla ve bir genelgeyle kurulduğu 
halde, bir kez dahi toplanmamış, uzlaşma yolları, toplumsal bir uzlaşma arayışı, maalesef, denen
memiştir. 

Her türlü uzlaşma yolu, bu Yüce Mecliste, yasama ve denetim çalışmalarında dahi, Meclis ko
misyonlarında ve Genel Kurulda dahi, buyurgan bir politikayla tıkanmıştır, tıkalı bırakılmıştır. Bu
yandan ölçüsüz vaat ye beklenti tahrikleri, diğer yandan bunun istismarı, öte yandan ise el kaldır
ma hesabına dayalı bir buyurganlıkla halkın fukaralaşması devam etmektedir. Bu tutumun doğur
duğu çözümsüzlüğe çareyse, grev hakkını bütünüyle budamak ve bu budanmayla düzenlenmiş bir 
metni karşımıza çıkarmak olmaktadır ki, Yüce Meclis, âdeta, ihkakı hakkı davet eden bir düzenle
meyle karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Mevcut düzenleme bu haliyle, eski düzenlemeden daha geriye giden bir manzara arz etmekte
dir. Bugünkü, yürürlükte olan Anayasadaki düzenlemede yasaklardan bahsedilirken, yasaklayıcı 
hallere işaret edilmiş ve ayrıca, hangi yerlerde yasaklamanın yapılabileceği de, yine, yasaklama 
hükmü içinde yer almıştır. Halbuki, yeni düzenlemede, bir yasak kaldırılıyormuş gibi gözükürken 
"haller" yoruma açık bir ifadeyle konulmuş, ve böylece yasaklama sınırsız duruma getirilmiştir "ya
saklama yerleri" tabiri çıkarılmıştır. Şimdi, her grevin yasaklanabileceği, her greve yasak konula
bileceği, bu hükümle, âdeta anayasa hükmü haline getirilmiş olmaktadır. 

Ertelemenin sonucu da belli değildir. Erteleme halinde ne olacağı açıkça yazılmamıştır. Yük
sek Hakem Kuruluna gitmek söz konusudur; ama, ondan sonrasının ne olacağı belli değildir. Ya
ni, erteleme sonucunda, mutlaka, Yüksek Hakem Kuruluna başvurulması unsuruna yer verilmiştir; 
ama, yasaklamanın sonucu da Yüksek Hakem Kuruludur. Belli bir süre için grevi durdurup yasak
lamış olabilirsiniz; ama, bunun sonucunda mecburî tahkim gibi Yüksek Hakem Kuruluna gitmek 
ve onun kararlarına boyun eğmek durumunda kalacaksınız. Dolayısıyla, bu, mevcut maddeyi daha 
geriye götüren bir düzenleme olarak karşımızdadır. 
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Biz, bu madde üzerinde önergeleri verdik. Bu önergeler burada tartışılırken görüşlerimizi ifa

de edeceğiz; ama, geleceğe doğru ipotek koyarak, maddeyi mevcut halinden daha geriye götürerek 
bir yasaklama yoluna başvurmanın ve grev hakkını çalışanların tümünden esirgemenin, yerinde bir 
tutum olacağı kanaatinde değiliz. Bu nedenle, önergemizde, grev hakkının özünü tarif ediyor; ama, 
bu hakkın sınırlarını, kullanılışını, istisnalarını ve hangi şekilde yasaklanacağını kanunlara bırakan 
bir madde değişikliği teklifini huzura getirmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, değerli Komisyon Sözcüsü, iş akü konusunu, buradan, tekrar dile getir
di... ' 

BAŞKAN - Sayın Kul, sözünüzü kesmedim. Diğer 5 dakikanızı veriyorum efendim; devam 
ediniz. 

EMİN KUL (Devamla) - Eğer, siz, hizmet akti yapmayı her kamu çalışanından esirger ve her
kesi kamu hukuku statüsü içerisine alırsanız, böyle bir iddiada bulunmanın haklılığını taşıyamaz
sınız; yani, siz, bir gemiciyi, bir odacıyı, bir çaycıyı, kamu hukuku statüsü içerisinde tutarsanız, on
dan sonra da "bunun hizmet akti yok" derseniz; yani, hizmet akti yapılabilecek insanları kamu hu
kuku statüsüne alıp da, sonra, onlara dönüp "siz, hizmet aktiniz olmadığı için, toplusözleşme, sen
dika ve grev hakkından yoksun bırakılırsınız; dünyadaki uygulama budur" derseniz, haksızlık et
miş olursunuz. Bizim bu konudaki hukuksal düzenlemelerimizin yeniden gözden geçirilmesi ve 
Anayasanın 128 inci maddesinin müzakeresi sırasında bunların şekillendirilmesi, çok daha doğru 
bir yaklaşımdır. Yoksa, grev gibi, toplusözleşme gibi, sendikalaşma gibi temel bir hakkın içine gi
rerek, bunları düzenlemeye çalışmak ve hizmet aküne dayalı çalışma yapmıyorlar, onun için yarar
lanamazlar diye iddiada bulunmak, hayatın ve ülkenin gerçeklerine uymamaktadır. Kaldı ki, 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi, Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti, geçmişte, Anayasa Mahkemesine götürmüştü. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) -Sataşmadan duramadı. 
EMİN KUL (Devamla) - Yani, sözleşmeli personel rejiminin haksız olduğunu iddia ederek 

Anayasa Mahkemesine götürmüştü; ama, aynı parti, bu dönem, Yasama Meclisinde, 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin müzakeresi sırasında, üçüncü, dördüncü bir unsur daha getirerek, 
çalışanları, tekrar memur yaptı ve burada oylanırken, ikaz ettiğimiz halde, iptal ettirdikleri karar
nameyi, Yüce Meclisten kendi oylarıyla geçirdi. 

Değerli arkadaşlarım, bu akşam Mümtaz Hocamızı dinledik. Sayın Komisyon Sözcümüzün, 
Galatasaray Lisesindeyken, tiyatro kolunda çalıştığını, bu nedenle, dramatik davranışlarla grubunu 
arkasından sürüklediğini söyledi, ona pek karışamam; ama, ben, burada bir şey ilave etmek istiyo
rum: Yüce Mecliste üçbuçuk senedir gördüğüm, emeğin partisiyim diyen bir partinin, sadece be
yanname emekçisi olduğu, beyanından başka hiçbir fiilî uygulama ve tasarıyla, emekçilere yönelik 
hiçbir hizrnet getirmemiş olduğudur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - İşçileri sömürerek buraya gelmişsin! 
EMİN KUL (Devamla) - Bunun aksini iddia edenler varsa, çıkıp, burada ispat etmek mecbu

riyetindedirler. (CHP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Siz, sendika ağasısınız!.. 
EMİN KUL (Devamla) - Bakınız, sadece 1994 yılında, 100 trilyonluk işçi hakkı başka insan

lara akıtılmış; bu kaynaklar, başka gelir gruplarına akıtılmıştır. Bunun ispatını arıyorsanız, bu ko
nuda araştırma yapan sendikaya ve sendika başkanıyla pek yakından dost olan Sayın Kerimoğlu'na 
başvurup öğrenebilirsiniz... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Benim memurum işini bilir! 
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CENGÎZ BULUT (İzmir) - İsim güzel, beyanname emekçileri. 

EMİN KUL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kaynak aktarma meselesi, sadece 1994 yılın
da 100 trilyon ve bu sadece işçilerden yapılan kaynak aktarmasıdır; esnaflardan yapılanları saymı
yorum. Memurlara, enflasyon nispetinde ve onun üzerinde zam vermeyerek elde ettiğiniz kaynak
ları, onların sırtından devşirdiğiniz kaynakları saymıyorum. Onları da ilave edersek, 200 trilyona 
yakın bir kaynak aktarımı söz konusudur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Biraz da partinizin Türkiye'yi nasıl talan ettiğini anlatınız; 
hayali ihracat vurgunlarını anlatsana! 

EMİN KUL (Devamla) - Paylaşımla ilgili olarak, geçmişte, Boğaziçi Üniversitesi profesörle
rinden Sayın Süleyman Ozmucur'un -ki gelir dağılımı konusunda, en tutarlı araştırmaları yapan bir 
bilim adamıdır ve Sayın Başbakanın görev yaptığı üniversitenin öğretim üyesidir- son yayımladığı 
"gelir bölüşümü" ile ilgili araştırmasına bakarsanız, ülkemizde gelir bölüşümü, 1980'1 i yıllardan 
çok daha kötü hale gelmiştir ve şimdi bu, istismar edilerek, işçilerle memurlar karşılaştırılmak, kav-' 
ga ettirilmek istenmektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, size 2 dakika daha süre veriyorum, lütfen, bağlayın. 

EMİN KUL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yani, memur maaşları az, gerçekten az; ama, işçi maaşları yüksek. Elinizde imkân var, Hükü

metsiniz, memurların ve kamu çalışanlarının gelirlerini niye artırmıyorsunuz?! 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Onların söyledikleri yalnız lafta kalır! 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Yahu, biz burada Anayasa değişikliğini görüşüyoruz... 
EMİN KUL (Devamla) - Emeklilere verdiğiniz sözlerle, emeklilerin maaşlarını artıracağınızı 

söylemiştiniz; üç üçbuçuk senedir niye artırmıyorsunuz?! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Getirdiğimiz hangi konuya destek verdiniz! 
EMİN KUL (Devamla) - Ama, trilyonlarca lirayı alıp, başka gelir dilimi gruplarına aktarıyor

sunuz. Yani, işçilerle memurlar, gelir bölüşümü bakımından aynı ücret dilimi içindedir, ücret geli
ri sahipleridir; ama, siz sermaye gelirlerine, rant gelirlerine -yani kira gelirlerine- kâr gelir grupla
rına trilyonlarca lira aktardınız, hazine bonoları sattınız, senetler sattınız. Şimdi, burada, bütün bu 
olanlar bitenler yokmuş gibi, emeğin partisi hüviyetine bürünüp, beyanda bulunuyorsunuz. Beya
nınız doğru olabilir; ama, fiilen yaptıklarınız yanlış. Bunları, başka bir konuşmamda da saydım, sı-. 
raladım, belki on kalem tutar belki yirmi kalem tutar, vergiden işçi atılmalarına kadar, Sosyal Si
gortalar Kurumunun mallarının satılmasına kadar saydım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Oy verin o zaman, oy verin. 
EMİN KUL (Devamla) - Şimdi, gelin, burada Anayasa yapıyoruz; atiyi -geleceği- gözlemle

yelim; yaptıklarınızın, şu veya bu şekilde olduğunu bir kenara bırakalım. Bırakın, emeğin partisi 
iddialarını, diğer partileri, emek karşıtı gibi göstermeyin. Bırakın o iddiaları da, Anayasayı nasıl de
ğiştireceğimizi; emekçilerin hakkını, hangi düzenlemeyle verebileceğimizi münakaşa edelim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Getirdiğimiz her önergeye karşı çıkmadınız mı? 
EMİN KUL (Devamla) - Televizyonlara çıkıp da, başka partilere dil uzatmak gibi bir yolu 

seçmeyin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Biz, verdiğimiz önergeyle, bu düzenlemenin nasıl yapılabileceğini açıkça Yüce Meclisin hu
zurlarına getiriyoruz. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, bağlayınız. 
EMİN KUL (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Önergemizi destekleyeceğiniz ümidiyle, hepinizi, anlayışa ve insafa davet eder, saygılarımı 
arz ederim. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, konuşma
sında, partisine sataştığı iddiasıyla konuşması 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, sayın hatip sizin şahadetinize başvurdu; zannederim, yanlış bir 

şahadete sürüklemek istediğinden dolayı, söz istediniz, değil mi efendim? 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Aynı zamanda partime de sataşıldı. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Doğru söze laf yok. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Fakirlik edebiyatı yapacaksınız. 
BAŞKAN - Buyurun. 

Efendim, lütfen; 5 dakikayı geçmesin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, Parla

mentonun tarihî bir görev yaptığı şu günlerde, mümkün olduğunca, ortamı gerginleştirmeden, sa
kin bir ortam içerisinde, birbirimizin ne söylediğini anlayarak yol yürürsek, çok daha doğru olur 
düşüncesini taşıyorum; ancak, bazı arkadaşlarımız, zaman zaman, bu canlı yayından ötürü, burada, 
ayna tarak satarcasına şova yöneliyorlar. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Çoğu yapıyor bunu. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ne biçim konuşuyorsun... 
BAŞKAN - Hiçbir sayın üye bu kürsüyü öyle kullanmaz Sayın Kerimoğlu. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekili nasıl böyle konuşuyor? 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Hiçbir şahsı kastetmedim. 
BAŞKAN-Ben düzelttim efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Cengiz, aynayla tarak mı satıyorsun!.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Lütfen, buraya saygılı olun. 
BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Yakında Kırkpınar güreşleri başlayacak, bu tavrınızı 

orada sergilersiniz; sabırlı olun lütfen. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın milletvekili, nasıl laf söylüyorsunuz? 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Senin işin işportacılık... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sabırlı olun lütfen... 
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, ben sustururum; siz lütfen devam edin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Emeğin partisinin aslına sahip çıkacaksanız, bunlara 

da hazır olacaksınız. 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Yanlış konuşuyorsunuz... 

BAŞKAN-Sayın Bulut, lütfen. 

Sayın Kerimoğlu, siz devam edin. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Nerede kaldı fakirlik edebiyatı... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, burada, işin neza
keti gereği bazı konuları çok fazla deşmek istemiyorum.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Cengiz, niye ağlıyorsun; boncuk mu satıyorsun, ne satıyor
sun...' . 

BAŞKAN-Sözcünüz konuşuyor... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bugün, bu teklifin 3 üncü maddesiyle, Anayasanın, 

sendikal yaşamla ilgili 51 inci maddesinde yapılmak istenilen değişiklik konusunda, Komisyonda 
farklı, Genel Kurulda farklı tavırlar izledik. Türkiye kamuoyunun bunları bilmek zorunluluğu var
dır; bunu açıklamak zorunluluğumuz var, görevimiz var. (CHP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Neden kırmızı oy verdiniz?.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Şimdi, 51 inci maddede yapılmak istenilen değişiklik 

burada görüşülürken, çok sevgili arkadaşlarımızla partilerarası diyalog aradık. Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekillerinin, ayrı ayrı, "eğer bu alanda sıkıntı çıkıyorsa, biz, 301 imzalı mutabakat 
metnine hazırız" demeleri üzerine, Komisyondan rica ettik ve metni yukarıya çektik. Dün, Sayın 
Mesut Yılmaz'ın, kamuoyuna açık bir biçimde sunduğu ve takdirle karşıladığımız görüşlerini din
ledik. Mutabakat metnine hazır olduklarını, sorunun böyle çözülebileceğini mutlulukla izledik. He
pimiz, sabahın 9'unda, Anayasa değişikliklerini görüşmek için Anayasa Komisyonuna geldik; tüm 
siyasî partiler konuştu; en son, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Körkmazcan "301 imza
lı metin yeterince olgunlaşmamış bir metindi -sözcükler aynen böyle-ancak, Anayasa Komisyonu 
metni yeterince olgunlaşmış metindir" dedi. 

Şimdi, bir milletvekili olarak bundan üzüntümü belirtmek istiyorum. Bir milletvekili, imzası
nı atarken ciddî yere atabilmelidir. (CHP sıralarından alkışlar) Bir metin, olgun mu, değil mi; ye
terli mi, değil mi... Milletvekili imzası, resmî ya da bir idarenin sıradan mührü falan değildir. 

Şimdi, burada, tavşana kaç tazıya tut yapılıyor. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Ne ilgisi var... Ne ilgisi var... 

BAŞKAN - Efendim, bağlamaya gayret edelim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Kamuoyu karşına çıkıyorsunuz "memura sendikanın 

yanındayız sonuna kadar" bunları söylüyorsunuz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Önergeyi biz verdik; niye desteklemediniz? 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ama, şunu çok iyi biliyorsunuz... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Verdiğimiz önergeyi niye desteklemediniz? 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bir dakika, sakin olun... Sakin olun... 

Şunu çok iyi biliyorsunuz.;. . 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Önergeyi niye desteklemediniz? 
BAŞKAN - Sayın Bulut... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Eğer, önerge, burada, işarî oyla kabul edilse bile, giz

li oyla 270'i aşması gerekir ki, değişikliğe tabi tutulsun. 

•• - 2 5 2 -



..-.••• T.B.M.M. • . B:126 21 .6 .1995 0 : 4 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Kerimoğlu, tanıklar Komisyonda... 
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, lütfen bağlayalım. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) -Şimdi, böyle olunca, bu meseleyi Anayasa Komisyo

nunda çözmemek demek; aşağıda çözümsüzlüğü getirmek demektir. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - İşçinin kayıplarından bahset Sayın Kerimoğlu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)-Şimdi, değerli arkadaşlarım... 
ABBAS İNCEYAN (Bolu) - Memurun kayıplarından bahset. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Onları, elbette ki, tartışırız; ama, biz, burada, Türki-

ı.ye'yi çok yakından ilgilendiren... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, bir dakika veriyorum; lütfen, bağlayın. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - ...Türkiye'nin yarınlarını ilgilendiren bir Anayasa met

ni tartışıyoruz. Bir tek şey istiyoruz: Ey 301 milletvekili, attığın imzaya sahip çık. (CHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) , 

Ey gruplar, genel başkanla grup başkanvekili lütfen uyum içinde olsun; istediğimiz tek şey bu
dur. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 
3. - Denizli Milletvekili. Hasan Korkmazcan'in, Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu 'nun, 

konuşmasında, şahsına ve Anayasa Komisyonuna sataştığı iddiasıyla konuşması 
HASAN KORKMAZCAN.(Denizli) - Sayın Başkan, sataşma vardır; söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, galiba yeni bir usul çıktı; her çıkan sözcü, burada bir isimden 

bahsederek, yeni bir sataşma zemini yaratıyor. 
Buyurun efendim. • 
Sayın Korkmazcan, lütfen, vakti iyi kullanalım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli-milletvekili arkadaşlarım; ben 

de, Sayın Kerimoğlu'nun başlangıçta ifade ettiği gibi, Anayasa değişikliğini görüştüğümüz bir or
tamda, gerginlik çıkmaması gerektiğini söyleyeceğim ve sözüme sonuna kadar sadık kalacağım. 
Sayın Kerimoğlu, böyle başladığı sözü, sonuna kadar doğrularla sürdürmüş olsaydı, benim buraya 
gelmek hakkım doğmazdı. 

Şimdi, bu sabah Komisyonda ne yapıldı: Bu sabah Komisyonda, geçen hafta, Komisyon tara-, 
fından geri alınmış olan 5 madde görüşülürken gruplara söz verildi, önerge sahiplerine ve hatta Ko
misyon üyelerine dahi, vaktin yetersizliği dolayısıyla söz verilmedi, önergeler müzakere edilmedi, 
saat 10.30'daki Genel Kurul toplantısına yetişebilmek için 2 oylama yapıldı. 

Oylamalardan birisi, 3 üncü maddeye, Anayasanın 33 üncü maddesini düzenlerken getirdiği
miz 48 saati ve bir merciin yasa koyucu tarafından tayin edileceğine dair değişikliği koymuş olduk, 
bir paralellik sağladık; bizim oy verdiğimiz madde budur; maddeye eklenen bu iki hususa olumlu 
oy verdik. 

Komisyonda ikinci bir oylama yapıldı; o da şudur: Verilen önergelerle birlikte, geri çekilen 
tüm maddelerin Genel Kurula getirilmesi ve önergeler hakkında Genel Kurulda işlem yapılması 
teklif edilmiştir; Komisyonda bu kabul edilmiştir ve işte, bunun sonucu olarak... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Komisyon metnindi savundunuz mu?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Müsaade buyurunuz. 
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... burada, sabahtan beri görüşmeler yapıyoruz; önergeler oylanıyor, önergelerin sonucunda 

gizli oylamalar yapılıyor. 
Şimdi, Komisyonda benim yaptığım konuşma nedir; benim yaptığım konuşma, meselenin geç

mişiyle ilgilidir ve her şeyden önce, bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisinin, Uçbuçuk yıldan beri 
"tavşana kaç, tazıya tut" oyununu teşhir eden bir konuşmadır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - O politika sizin... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sizin tabirinizle söylüyorum. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Komisyon metnini savunun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Ne yapılmıştır? Uçbuçuk yıldan beri yaptığınız ne

dir? Bir kanun tasarısıyla kitlelerin Önüne çıktınız, dediniz ki... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - O size has bir olay. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Komisyon nıetni ne oldu?.. ' 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bu kitlelere dediniz ki: "Biz, grevli, toplusözleşmeli 

sendika hakkı getiriyoruz." Memurlara, bunu söylediniz. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Söyledik... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Dediniz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Evet, dedik. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Dediyseniz, buyurun, çıkarın. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sen, kolay mı sanıyorsun kanun değiştirmeyi... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - 114 sayısına eksiğiniz varsa, biz tamamlayacağız. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Engellemeyin. •••".' 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Engel olmayın. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Efendim, siz, bu hakki, bu Anayasayla vereceğinizi 

ifade ederek geldiniz; kitleleri, böyle sokağa döktünüz. 
Şimdi, kanun teklifiniz Adalet Komisyonunda dururken,.. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülüyor. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Efendim, Adalet Komisyonunda, kanun teklifiniz du

rurken... . 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda... 

BAŞKAN - Sayın Matkap... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-...peki, niye Anayasada değişiklik yapılması ihtiyacı

nı duyuyorsunuz?.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Siz, Komisyon metnini savunsanıza... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Biz, başından beri, 1982 Anayasasında belirli deği

şiklikler yapılmadıkça, kamu çalışanlarının tamamına, grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı veri
lemeyeceğini söylüyoruz; bu hukukî bir görüş. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bugün de gerçekleştirdiniz. > 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Şimdi niye verdiniz... ' 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Kamu çalışanlarından, devletin sürekli, aslî hizmet

lerini görenlere, şu aşamada, grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı verilemeyeceği konusunu da 
söylüyorum açıklıkla ve bunu... 
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MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Grupta söylüyorsunuz:.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Kendi tuzağınıza kendiniz düştünüz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - . . . sendikaların mensuplarıyla da tartıştığımızı... Ay

nı şeyi söylüyoruz. Yani, sizin içinizde, devletin aslî ve sürekli hizmetlerini gören valilerin, genel 
müdürlerin, güvenlik güçlerinin grevli, toplusözleşmeli sendika hakkına sahip olmasını savunabi-
len var mı? 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Yapmayın, lütfen... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ne ilgisi var; saptırma... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Saptırmıyorum; aynı şeyi söylüyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, bağlayalım. Ben, şahsınız için söz verdim... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Komisyon metnini savunmak için söz aldınız... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Şimdi, siz, kitlelerin önünde hiçbir ayırım gözetme

den, meselenin hukukî inceliklerini ortaya koymadan, sanki, dünyadaki diğer demokrasilerde sü
rekli ve aslî görevlerde çalışan kamu görevlileri dahil herkese grev hakkı veriliyormuş gibi propa
ganda yapıyorsunuz... j • 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Konuyu saptırıyorsun!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sonra, kanun teklifi hazırlıyorsunuz; sonra, gelip, 

bizden, Komisyonda bunları desteklememizi istiyorsunuz. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Biz, sizin önergenizi destekledik... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sendikacı arkadaşınıza söyleyin onu... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, bir önerge vermişiz. Daha 

doğrusu, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu konudaki... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Efendim, lütfen... Bağlayın... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sayın Başkan, bağlıyorum. 
BAŞKAN - Ben, size, Anavatan Partisi Grubu olarak değil, şahsınız adına söz verdim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Komisyondaki tavrından ötürü kendisine sataşma oldu; 

onun için söz aldı. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sayın Başkanım, şimdi, bizim bu konudaki önergele

rimiz ortada; bugün oylandı, bazı arkadaşlarımız oy verdiler; kendilerine teşekkür ediyoruz. Ana
yasa Komisyonuna sunulan metin, 12 partinin müştereken üzerinde çalıştıkları, partilcrarası komis
yonda geliştirilmiş bir metindir; ama, bu metnin, Anayasa Komisyonuna sevk edilmesi, Anayasa 
Komisyonunun, onun üzerinde hiçbir tasarruf hakkı olmadığı anlamına gelmeyeceği gibi, Anaya
sa Komisyonunun hazırladığı rapor da, Genel Kurulda hiçbir değişikliğe uğramayacak anlamına 
gelmez; yani, bugün, kalkıp da "vaktiyle şöyle bir teklifte bulunmuştunuz, o teklifinize sadık ka
lın" diyorsanız, biz, ona sadık kaldık ve önergeyi Genel Kurula getirdik; Komisyonda önergemizi 
öldürtmedik. " 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Komisyonda yapmadınız onu; bu sıkıntı o yüzden... 
BAŞKAN - Lütfen... Bağlayın... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Efendim, Komisyonda, önergemizin reddedilmesine 

mani olacak çoğunluğumuz yok... 
BAŞKAN - Son dakikanızı kullanıyorsunuz efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Getirdik, burada oylattık. 
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MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Komisyonda bunun tersini savundunuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Yapmamız gereken buydu, . 
Şu anda, sizlerin, ikide bir Anavatan Partisine sataşmanızın altında yatan şudur: Aldattığınız, 

tavşana kaç tazıya tut politikasıyla aldattığınız... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - O sizin politikanız... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - ...kitleler karşısındaki mahcubiyetinizden dolayı bu iş 

içerisindesiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunun için, her zeminde sizinle tartışmaya açığız; 
ama, doğrulan buraya getirin. Komisyonda olanın bundan başka bir şey olduğunu ifade eden -bu
rada Komisyon Başkanı da var, başka partilerden arkadaşlarımız da var- herşey, basının da tutanak
ların da tespiti içindedir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Yapmayın yahu, bu kadar da inkarcı olmayın!... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
NİHAT MATKAP (Hatay)-Sayın Başkanım... Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim, sıra, sözcünüzdedir. , 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkanım, sataşma var. 

' ' • • ' • • . • • • • ' • , ' . • / ' ' • . " . ' • ' ' ' ' • 

BAŞKAN - Efendim sataşma varsa... 
: EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Lütfen, bir dakika oturun Sayın Emin Kul. 
Sayın Matkap, sıra sizin sözcünüzdedir. Partinize sataşma varsa, sözcünüz, konuşma hakkı 

içerisinde, bunu kullanır. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan "ayna tarak satar gibi konuştu" diyerek sataşmada bu

lundu. 
BAŞKAN - Efendim, onu, beri düzelttim. Bu Mecliste kimse ayna tarak satar gibi konuşmaz; 

Yüce Meclisin üyeleri de yücedir, değerlidir. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Efendim, ayna taraktan bahsettiler; bu, bir milletvekiline yakışır 

mı? "Ayna tarak" dediler; yakışır mı bu? Hakarettir efendim. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Kürsüde hatip var. • 
Sayın Bulut, bugün size ceza vereceğim. 

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) -
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BAŞKAN - Anayasa görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Soysal, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî ki, bütün partiler birbirine sataşıyor. Benim partim, 

mümkün olduğu kadar az sataşır; fakat, kendisine çok sataşılır. 

Bazı konular var ki, o konularda sataşanların, kendilerinin sataşmaya çok daha fazla açık ol
duklarını düşünmeleri gerekir. Türkiye'nin gelir paylaşımını çok kötü bir duruma getirmiş olanla
rın, daha kötü duruma getirdiniz diye başkalarına sataşma hakkı yoktur. (CHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) r İnsaf, insaf... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Çünkü, Türkiye'de gelir dağılımının en çok hangi dönem

de bozulduğu rakamlarla ortadadır... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Biz, iktidarı devraldığımızda ülkede bir paket Sana yağı bi

le yoktu... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bunda sataşma var; ben, bu kadar konuşacağım Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Devam edin Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Şimdi, asıl sataşılmaması gereken konuya geliyorum... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Allahınızdan korkun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - İşçiyi perişan ettiniz. 
BAŞKAN-Efendim, lütfen... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Sataşılmaması gereken konu: Mademki, çalışanlardan bu 

kadar yanayız, madem ki, gelir dağılımının daha da bozulmasından bu kadar şikâyetçiyiz; o halde, 
hep birlikte, bu gelir dağılımının bozulmasından en çok zarar görenleri, yani kamuda çalışanları ko
rumak için neler yapmalıyız, onun üzerine eğilmemiz gerekir ve bu noktada, maalesef, ortak bir ça
ba göremiyorum. Bu ortak çaba zaman zaman ortaya çıkıyor; ama, sonra da hemen arkasından bo
zuluyor. 

Sayın Başkan, bunu göstermek için, nereden nereye geldiğimize bakalım; 301 imzalı ortak 
metinde, grev ve lokavt hakkına ilişkin 54 üncü madde -elinizdeki metinlere bakarsanız göreceksi
niz- çok kısa bir biçimde düzenlenmişti; hatta, bugün yürürlükte olan Anayasadakinden bile çok 
daha kısa bir biçimde düzenlenmişti, birinci fıkrasında ilke getiriliyordu... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Neden kırmızı oy verdiniz o zaman? 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) -Çalışanlar, ilişkilerinde, iktisadî ve sosyal haklarını koru

mayı gerektiren bir duruma geldikleri zaman, bunları korumak amacıyla grev yaparlar deniliyordu. 
İkinci fıkrasında da, bunun nasıl sınırlanabileceği belirtiliyordu -ki, bu, bütün Anayasa maddelerin
de yapılan şeydir-ama, Anayasa Komisyonuna gelince, bu iş başka bir şekil aldı.. 

Şimdi, her şeyden önce, Anayasa Komisyonu nedir; Anayasa Komisyonu bir ihtisas komisyo
nudur ve Önüne gelen metinleri -Sayın Korkmazcan'a o noktada katılırım- elbette mükemmelleştir-
meye çalışacaktır, düzeltmeye çalışacaktır; ama, bu, mükemmele doğru, doğruya doğru bir deği
şiklik olmalıdır. Dolayısıyla, birinci nokta, Anayasa Komisyonu, önüne gelen metin, eğer, anaya
sa yazma tekniğine, anayasa yazma üslubuna aykırıysa, onda bir düzeltme yapar. Oysa, Anayasa 
Komisyonumuz,, yalnız bu maddede değil, başka maddelerde de, anayasa yapma tekniğine ve üs
lubuna tam ters bir tutumla maddeleri uzattıkça uzatmış; yürürlükteki mevzuatı Anayasaya aktar
maya kalkmış; yani, bir ihtisas komisyonunun yapması gerekenin tersini yapmıştır. 
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İkincisi, yine, ihtisas komisyonu olarak, Anayasa Komisyonu -ki, anayasalar daima daha faz

la hak ve daha fazla özgürlük için vardır- yasaklayıcı bir tutum içine girmiştir. Gelen ortak metin
de "sınırlamaların neler olabileceği kanunla gösterilir" derken "sınırlamalar" sözü Anayasa Komis
yonuna yeterli gözükmemiştir. Anayasa Komisyonu, kapatma, erteleme gibi yasakçı terimleri çok 
sevdiği için, onları, hemen, madde metnine koymuştur. Bu bakımdan, zannediyorum, Anayasa Ko
misyonu, ihtisas komisyonu olma niteliğine ters düşen bir davranış göstermiştir. 

Şimdi, Sayın Başkan ve değerli üyeler, biz ne yapmak istiyoruz tekrar söyleyeyim. Türkiye'de 
kamu personelinin çalışma düzeni çok bozuk diyoruz; çok çeşitli statüler var diyoruz. Örnek: Sa
yın Kırca, bir sözleşmeli iş akünden söz etti; fakat, sözleşme kavramına bakalım. Personel Huku
kumuzda sözleşmeli personel diye bir kategori var; fakat, sözleşmeli personelin sözleşmelerine 
baktığınızda -bunlar idarî sözleşmeler- gerçek anlamda sözleşme kavramından uzak olduğunu gö
rürsünüz.. Bunların pazarlığı, kişiler arasında görüşülmesi yapılmıyor, sözleşmeli statüye girdiniz 
deniliyor ve bunlar, kanun hükmünde kararnamelerle zaman zaman değiştiriliyor. Hatta, şimdi, 233 
ve 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre, bunlar için, toplusözleşme, grev yasağı ko
nulmuş oluyor. Niçin, neden; bunlar, uzun boylu araştırma gerektiren, uzun boylu düzenleme ge
rektiren konular. 

Biz, genel bir tefim kullanarak -değiştirme önergemiz ona yöneliktir; yeri gelince anlatacağım-
"çalışanlar", sözünü "işçiler" sözünün yerine koyuyoruz ve bunun yine kanunla düzenleneceğini 
söylüyoruz. Onun için, zannediyorum, kitapların tahrifatından önce kavramların tahrifatının uza
ğında durmak ve açıklık getirmek gerekir; Personel Hukukumuza açıklık getirmek gerekir. Bu, 
Anayasayla kolayca yapılabilecek olan bir iş değildir; ama, bir noktada açıklık getirmek gerekir: 
Gelir dağılımının böylesine bozulduğu bir ortamda, kamu çalışanlarının, hiç olmazsa büyük kısmı
nın, toplusözleşme ve grev hakkına sahip olmalarına açıklık getirmek gerekir; oysa yaptığınız, 
açıklık getirmek değil, kapalılık ve yasaklık getirmektir. O bakımdan, yanlış buluyoruz, ve bu ko
nuda verilmiş olan önergemizin kabulünü rica ediyoruz. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde kişisel söz talebinde bulunanların isimlerini okuyorum: 

Sayın Nami Çağan, Sayın Emin Kul, Sayın Seyfi Şahin, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Abdüllatif Şe
ner, Sayın Recep Kırış, Sayın Gürol Soylu, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Yaşar Topçu, Sayın Şevket 
Kazan; 11 kişi. Sayın Emin Kul söz hakkını kullandı. 

Şimdi, son söz Sayın Nami Çağan'ın. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ondan evvel, Komis

yon olarak, madde üzerinde söz istiyorum. 
. BAŞKAN - Sayın Çağan, bir dakikanızı rica edeceğim. 
j Buyurun efendim. . 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Sayın Mümtaz Soysal'ın Anayasa Komisyonunun hazırladığı 128 inci maddeyi an
lamamakta ısrar edişini hayretle karşılıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Anayasa Komisyonu bu maddede ne diyor; "Kamuda çalışanlar üç türlüdür: Aslî ve sürekli gö
revlerde çalışan memurlar, sair kamu görevlileri ve kamuda işçi olarak yani iş aküyle çalışan kişiler." 

Anayasa Komisyonu bir şey daha yapıyor. Biraz evvel burada Sayın Emin Kul -konuşmasının 
ö kısmına aynen katılıyorum- bazı şikâyetlerde bulundu "işçi olarak çalışması gereken kişilerin, 
memur olarak çalıştırıldıklarını" söyledi; doğrudur. Bu, kamu idaremizin yaralarından biridir. Ana
yasa Komisyonu 128 inci maddeyi yeniden kaleme alırken, bu tarz çalıştırmaları yasaklamıştır. Bi-
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naenaleyh, reform yapmıyoruz. Adını "E cetveli" koyun "D cetveli" koyun, adına ne derseniz de
yin yahut Mümtaz Soysal'ın biraz evvel icat ettiği bir hukuk ucubesi olarak, sözleşmeli iş akü de
yin... Her ne demekse... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Malatya) - Sözleşmeli personel yok mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Sözleşmeli iş akti 
yok; sözleşme, zaten akit demektir. 

MUSTAFA ŞAHİN (Malatya) - Tamam işte. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Sözleşmeli iş akti ol

maz, iş akti olur, idarî sözleşme olur; o ayrı şey, o ayrı şey. Öğren evvela. (ANAP sıralarından al
kışlar) Hiçbir şey bilmeden, insanların, hissiyatı ve refahı kötü olan insanların ıstırabı istismar edil
memelidir. . • . ' • • . ' ' ' 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Öğrensinler, öğrensinler... Bu iş böyle basit değil. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Şimdi, biz ne diyo

ruz burada? İşte, Sayın Emin Kul'un bahsettiği hal devam etmemelidir. Adı "E listesi" olsun, adı 
"D listesi" olsun, şu olsun bu olsun; iş aküyle yapılması gereken işlerde memur sıfatıyla ve sair ka
mu görevlisi sıfatıyla hiç kimse çalıştırılmasın diye Anayasa Komisyonu madde sevk etmiş. Bütün 
bunları görmezlikten geleceğiz ve Anayasa Komisyonunu emekten yana olmamakla, Anayasa yaz
masını bilmemekle itham edeceğiz. 

Eğer bugünkü Anayasa, memurların sendika kurmasına da, toplu iş sözleşmesi yapmasına da; 
kamu görevlilerinin, yani iş aktiyle kamuda çalışmayanların sendika kurmasına da, toplu iş sözleş
mesi yapmasına da, grev yapmasına da mani değilse, neden bunları değiştirmeye uğraştığımızı an
lamak mümkün değildir; ama, ben nedenini söyleyeyim: Bir iki tane mahkeme -bidayet mahkeme
si, bazen temyiz daireleri, Danıştay daireleri- çelişkili kararlar almıştır; bu çelişkili kararların bir 
kısmında memurlara sendika hakkı tanınmış, bazılarında tanınmamıştır. Kendisine memur sendi
kası diyen bir derneğin bir belediyeyle aktettiği bir toplusözleşme nedeniyle Sayıştay tarafından 
alınan bir kararda "böyle bir toplusözleşme olamaz; çünkü, bu teşekkülün toplu iş sözleşmesi ak-
tetme hakkı yoktur" diye belediyeye zimmet çıkarılmıştır ve nihayet, Yargıtay Hukuk Daireleri Ge
nel Kurulu, bu teşekküllere sendika demlemeyeceğine dair bir karar almıştır. 

Şimdi, görüyorsunuz ki, bu Anayasayı değiştirmek lazım, memurlara sendika hakkını tanımak 
istiyorsak, bu Anayasayı değiştirmek lazım; ama, yalnız sendika hakkını tanımayalım, ya ne tanı
yalım; memurlar sanki iş aktiyle çalışıyormuş gibi "sair kamu görevlileri -ki büyük bir kısmı- yine 
muhtevasını kanunun tespit ettiği ve kanun vazıının muhtevasına tasarruf ettiği idarî sözleşme de
nilen ve iş akünden çok farklı olan bir sözleşme tarzıyla çalışan insanlara toplu iş sözleşme hakkı 
tanıyalım" diyorsunuz; dünyada yok olduğunu tekrar ediyorum. 

Grev hakkına gelince; eğer Almanya, İsviçre, Amerika hâlâ ILO denilen teşkilatın üyesiyse-
ler; demek ki, bu dahi, sadece bu keyfiyet, bu olgu, bu sözleşmelerin, böyle bir mükellefiyeti ta-
zammun etmediğini göstermeye kifayet eder. Şimdi, mevziî mevzuatı binaenaleyh Anayasaya ak-
tarmamışız, tam aksini yapmışız; 128 inci maddede merî mevzuatı, tıpkı Sayın Emin Kul'un iste
diği gibi mahkûm etmişiz, bu tatbikat Anayasaya aykırıdır demişiz. Onun için, bir kere okudukla- , 
rımızı doğru anlatalım, lütfen doğru anlatalım, aksi halde anlaşmamıza imkân olmaz. Birbirimizle 
anlaşmayabiliriz; ama, birbirimizle anlaşmamanın yolu birisine yazmadığı, söylemediği bir fikri at
fetmek değildir. Bu, dürüst bir tartışma tarzı değildir, dürüst olmadığı için de demokratik değildir. 

Bakınız, bugünkü Anayasa "grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve 
işyerleri kanunla düzenlenir" diyor. Biraz evvel Sayın Soysal'ın ortaya attığı teoriye bakılırsa, bu 
hükme bakılarak grev hakkının bir temel hak olmadığı neticesine varmak lazım. Bu Anayasa, kö
tü yazılmış bir Anayasadır. Biz, bunu bir temel hak mertebesine yükseltiyoruz, ne yapıyoruz "sa-
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dece millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık mülahazalarıyla bu grev yasaklanabilir veya er
telenebilir", diyoruz. 13 üncü maddeye müracaat mümkün değil, 13 üncü maddenin bazı unsurla
rıyla grev yasak ve ertelemelerini tahdit ediyoruz; bu bir ilerleme değil mi sizce? Madde olduğu gi
bi kalsa, p zaman, 13 üncü maddedeki bütün sebeplerle bu yasaklama ve ertelemeler yapılabilecek; 
bunu önlemişiz. 

Şimdi, millî güvenlik neymiş, kamu güvenliği belli değilmiş, genel sağlık belli değilmiş; bu
nu, genel konuşmamda söyledim; hukukun genel ilkeleri olarak bunlar bellidir. Uygar memleket
lerin yüksek mahkemeleri, ikiyüz yıldan beri bu İçtihatı ortaya koymuştur. Hukuk bilenler, millî 
güvenlik nedir, kamu düzeni nedir, genel sağlık nedir, genel ahlak nedir bilirler ve bizim mahke
melerimiz de bilir. ' 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sizin için "terimleri tahrif etti" diyor Mümtaz Hoca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Bu tarifler, eğer, 

Anayasaya konulursa, işte o zaman, Sayın Mümtaz Soysal'ın dediği gibi, bir anayasa kitabı yazmak 
gerekir. Bunlar, hukuk kitaplarında yer alır; bu temel kültür elde edilmeden de bu anayasalar üze
rinde söz söylenmez. (DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar| !|) 

Şimdi, Hükümet Protokolünden bahsediliyor ikide bir. Bu Hükümet Protokolünde, sendikal 
örgütlenmeden bahsedilir; bu Hükümet Protokolünde, toplu iş sözleşmesiyle, iş aktiyle çalışmayan 
memurlara ve kamu görevlilerine grev hakkı tanımaktan bahsedilmez; bunu da ikide bir kullanma
yalım. , 

Sayın Hasan Korkmazcan'ın mükemmel surette izah ettiği gibi, verilen takrir değil, verilen 
teklif, anayasa değişikliği teşebbüsünü ortaya koymak içindir. Yoksa, eğer, Anayasa Komisyonu 
birtakım açık hukukî hatalar görmüşse veya açıktan açığa kamu düzenini, millî güvenliği ihlal ede
cek birtakım düzenlemeler görmüşse, elbette ki, Anayasa Komisyonunun vazifesi bunları düzelt-. 
mektir; Anayasa Komisyonu da bunu yapmıştır. 

Şimdi, kamu düzeni nedir, kısaca söyleyeyim: Kamu düzeni, devleti kurmuş, devletin siyasî 
örgütlenmesini teşkil ettiği sivil toplumun büyük çoğunluğu olan vatandaşların hak ve yükümleri
nin bütünüdür. Bu hak ve yükümlerinin bütünü ihlal edildiği zamandır ki, işte, bazı yasaklar konu
lur ve bazı düzenlemeler ileri sürülür. Düzenlemesiz ve bu düzenlemelerin gerektirdiği kayıtlama
lar olmayan hiçbir hukuk düzeni, hiçbir sivil toplum mevcut değildir. Gerisi, demokrasi namı altın
da, anarşiye çanak tutmak demek olur. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

İşçileri memur da yapmamışız; işçileri, memur yapan tatbikatı ortadan kaldırmayı hedef tut
muşuz. Bu da doğru değil. 

Gelir bölüşümü, vesaire; işte, Anayasa Komisyonunun yetkisi dışında kalan şeyler bunlardır. 
Gelir bölüşümünü düzeltemediğiniz ölçüde, kaynak'bulamazsınız. Gelir bölüşümünü düzeltmeye 
tevessül etmeden de, yani gerekli kaynağı bulamadan da, grev yoluyla, memurların maaşlarını, on
ların refahını artırabileceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuzl Sendikacılık tarihinde, bu yolda mu
vaffak olmuş tek bir sendika mevcut değildir; bu yoldan, sadece enflasyon artar, nominal ücretler
le beraber artar; ama, refah geriler. 

Bu Anayasada başka yanlışlıklar da var. Bakınız "siyasî amaçlı grev" deniliyor. Her grev hak
kının, her hakkın kullanılışının -bunu daha evvel de söyledim; dernek hakkı, grev hakkı, sendika 

, hakkı-birtakım siyasî sonuçları olur. 
BAŞKAN - Sayın Kırca, lütfen bağlayın. ~ 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Böyle siyasî sonuçları elbette olur; ama, bir grevi, doğrudan doğruya, bir siyasî grevdir diye 

yasaklamayı burada reddediyoruz. Bu bir ilerleme değil mi; hem de nasıl bir ilerleme; çok önemli 
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bir ilerleme. Bir grev ertelenmiş, Yüksek Hakem Kuruluna gitmek mecburî kılınmış; bunu imkân
sız kılıyoruz; çünkü, bunu, hakkın özüne tecavüz sayıyoruz. Bu mu bir gerileme!.. Bu mu bir geri
leme!.. Bunları uygun görmek mümkün değildir ve açık söyleyeyim, bu meseleler, sadece sendika
cılık gözüyle bakılacak konular da değildir. Millî partilerin tümü, bu meselelere, toplumun tüm 
menfaatlarını dikkate alarak bakmalıdır, sendikacılık gözüyle değil. Sendikacılık, meşru görevini,: 

kendi üyelerinin meslekî menfaatlarını ve haklarını korumakla yapar; ama, millî partilerin görevi, 
değişik mesleklerin, değişik sınıfların hak ve çıkarlarını bağdaştırmaktır; devlet seviyesinde ve mil
let seviyesinde bağdaştırmaktır. 

Teşekkür ederim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

CENGİZ BULUT'(İzmir) - Hoca, bunları bilmeyen insanlarla nasıl ortak oldunuz, nasıl ko
alisyon oldunuz, şaşıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Çağan, buyurun efendim. 
NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. 
Anayasanın, grev ve lokavt hakkını düzenleyen 54 üncü maddesinde yapılan değişiklik, esas 

itibariyle olumludur. 54 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları kaldırılmış, dördüncü ve 
beşinci fıkraları ise değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, grev hakkıyla ilgili olarak Anayasada yer al
maması gereken bazı ayrıntılarla grev hakkına getirilen bazı kısıtlamalar kaldırılmıştır; değişikli
ğin bu yönü desteklenmelidir. Ancak, grev hakkına getirilen asıl kısıtlama, grev kavramının tanım
lanmasından kaynaklanmaktadır. 54 üncü maddenin hak grevini reddeden birinci fıkrası hükmü, 
değişiklik teklifinde korunmaktadır. Bu hüküm, grev hakkını, toplu iş sözleşmesinin yapılması sı
rasında uyuşmazlık çıkması haliyle sınırlandırmaktadır. ' < ' • . ' 

İşçilerle işverenler arasındaki uyuşmazlıklar, sadece toplu iş sözleşmesinin görüşüldüğü dö
nem içinde ortaya çıkmaz. İşverenle işçi arasında, toplu iş sözleşmesi imzalanıp yürürlüğe girdik
ten sonra da, sözleşme hükümlerinin yorumlanması, sözleşme hükümlerinin uygulanması konusun
da uyuşmazlıklar ortaya çıkar. Bu aşamada tanınacak hak greviyle, toplu iş sözleşmede tanınan 
haklara işlerlik kazandırılır. Hak grevi, işverenin sözleşmeye ve yasalara uygun davranması için bir 
güvence oluşturur; çünkü, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yorumlanmasından kaynaklanan uyuş
mazlıkların çözümü, yargı organları önünde uzun zaman almaktadır. İşverenin işçi haklarını çiğne
mesine zamanında önlem alınmaması, bu hakların işlevsiz ve yaptırmışız kalması sonucunu doğur
maktadır. 

1961 Anayasası, 47 nci maddesinde hak grevini açık olarak düzenlememişti; fakat; hak grevi
ni yasaklamamıştı da; 47 nci madde hükmü şöyleydi: "İşçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, 
iktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplusözleşme ve grev hakkına 
sahiptirler." 

1963 yılında çıkarılan Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasında, hak uyuşmazlığı, grev 
nedeni olarak sayılmıştır; bu hak, kötüye de kullanılmamıştır. 

1982 Anayasasının hak grevini yasaklayıcı hükmüne koşut olarak 1983 yılında çıkarılan Top
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının 60 mcı maddesi, hak uyuşmazlığını grev nedeni say
mamıştır. 

Anayasa değişikliği önerisinin ilk şeklinde, bazı kelime değişiklikleriyle, 1961 Anayasasında
ki hükme benzer bir hüküm vardı. Burada, çalışanların işverenle olan ilişkilerinde iktisadî ve sos
yal durumlarını korumak ve geliştirmek amacıyla grev hakkına sahip oldukları belirtiliyordu. Ana-
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yasa Komisyonu, bu değişiklik önerisini benimseseydi, açık olarak hak grevi kabul edilmemiş ol
sa bile, siyasal iktidarın tercihine göre, hak grevi, yasa ile kabul edilebilirdi. Ancak, Anayasa Ko
misyonu, 54 üncü maddenin birinci fıkrası değişikliğinden vazgeçmiştir. Böylece, grevin 1982 
Anayasasındaki sınırlayıcı ve hak grevini yasaklayıcı tanımı korunmuştur. 

Demokratik Sol Partili milletvekilleri olarak, Anayasanın 54 üncü maddesinin birinci fıkrası
nı değiştirerek hak grevine açıkça olanak veren bir önerge verdik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Çağan, devam edin. / 
NAMİ ÇAĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Önergemizde, hak grevi, açık, anayasal bir hak olarak yer alıyor. Bu önergemiz desteklendiği 

takdirde, bunun kabulünün toplumsal barışa hizmet edeceği kanısındayız. 
Genel Kurula saygılar sunuyorum. (DSP.CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çağan. 
Sayın milletvekilleri, 5 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; önergeleri, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 5 inci maddesiyle değiştirilen Anayasanın 54 üncü 

maddesinin aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Bülent Ecevit Veli Aksoy Nami Çağan 
Zonguldak İzmir İstanbul 

Uluç Gürkan Ender Karagül Erdal Kesebir 
Ankara Uşak Edirne 

Atilla Mutman H. Hüsamettin Özkan İstemihan Talay 

İzmir İstanbul . İçel 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

MADDE 5.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 54 üncü mad
desinin iki, üç ve yedinci fıkraları kaldırılmış; bir, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. ' 

B. Grev hakkı ve lokavt 
MADDE 54.- Çalışanlar, işverenler ile olan ilişkilerinde iktisadî ve sosyal durumlarını koru

mak ve geliştirmek ve yasalardan veya toplu sözleşmelerden doğan haklarını korumak amacıyla 
grev hakkına sahiptirler. İşveren lokavta başvurabilir. 

Grev ve lokavtın yasaklanması veya ertelenebilmesi ancak millî güvenliğin, kamu düzeninin 
veya genel sağlığın korunması açıcından zorunluluk hallerinde kanunla öngörülebilir. 

Grev ve lokavtın yasaklanlığı hallerde çıkan uyuşmazlıklar Yüksek Hakem Kurulunca çözü
lür. Uyuşmazlığın her aşamasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilirler. 
Yüksek Hakem Kurulunun kararlan kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 
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Gerekçe: Anayasa Komisyonunun teklifi, işçi haklarına, yürürlükteki Anayasayla getirilmiş 

olan kısıntılardan birçoğunun kaldırılmasını öngörüyor. Bu olumlu bir davranıştır; ancak, işçilere 
hak grevi tanınmıyor. Oysa, 12 Eylül 1980 öncesinde var olan bu hak, işçilere yasalarla veya top
lusözleşmelerle tanınmış hakların çiğnenmesini önlüyordu. Bu hakkın Anayasada yer alması gere
kir. Böylece, sadece toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında değil, hak uyuşmazlığıyla ilgili ola
rak da grev hakkının kullanılması olanağı doğacaktır. 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 5 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. , . 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal . Nihat Matkap 
Gaziantep Ankara Hatay 

Mehmet Kahraman Timurçin Savaş 
Diyarbakır , Adana 

B. Grev hakkı ve lokavt 

Madde 54.- Çalışanlar, işverenler ile olan ilişkilerinde iktisadî ve sosyal durumlarını korumak 
ve geliştirmek amacıyla grev hakkına sahiptirler. İşveren lokavta başvurabilir. 

Grev hakkının kullanılmasının usul ve şartlan ile bu hakka, millî savunma, kamu düzeni ve 
genel sağlık bakımından getirilecek zorunlu sınırlamalar, kapsam ve istisnalar ile işverenlerin lo
kavta başvurmasının usul ve şartları yasayla düzenlenir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın birkısım maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 861 sıra sayılı kanun teklifinin 5 in

ci maddesinde yer alan 54 üncü maddenin aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

1 Emin Kul Halil Orhan Ergüder Burhan Kara 

İstanbul İstanbul Giresun 

Timur Demir Mustafa Balcılar Cavit Kavak 
İzmir Eskişehir İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt 
MADDE 54.- Çalışanlar ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve ça

lışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. 
Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı istisna ve kapsamları kanunla düzenlenir. 
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde çalışanlar grev hakkı

na sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile 
kapsam ve istisnalar kanunla düzenlenir. • 

BAŞKAN - 4 üncü önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı.Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 5 in
ci maddesi ile değiştirilen 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının "Grev ve lokavt ancak millî gü
venliğin, kamu düzeninin ve genel sağlığın tehlikeye girdiği hallerde ertelenebilir veya yasaklani-
labilinir. Bu hususlar yasayla belirlenir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

• Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ, 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

BAŞKAN - 5 inci önergeyi okutuyorum: 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 

Konya 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 5 in-̂  
ci maddesiyle değiştirilen 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının "grev ve lokavt ancak millî gü
venliğin ve genel sağlığın korunması açısından zorunluluk olduğu hallerde yasaklanabilir veya er
telenebilir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ . 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Ahmet Derin 

Kütahya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ünal 
, Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.1 il 1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının başlangıç metni ve bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 5 inci 
maddesiyle değiştirilen 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki "kamu düzeninin" ibaresinin 
fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Derin 
Kütahya . 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Fethullah Erbaş 

Van 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Şinasi Yavuz 
1 Erzurum 

BAŞKAN - 7 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kartun Teklifinin 5 in
ci maddesi ile değiştirilen 54 üncü maddesinin beşinci fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz 
Ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Derin 

Kütahya 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Cemil Tunç Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 
Elazığ Bingöl Konya 

Şinasi Yavuz ; Ahmet Feyzi İnceöz 

Erzurum Tokat 
BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, oylarınıza sunacağım: ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 5 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Âbdulkadir Ateş 
(Gaziantep) ve arkadaşları 

B. Grev Hakkı ve Lokavt 
MADDE 54-
Çalışanlar, işverenlerle olan ilişkilerinde, iktisadî ve sosyal durumlarını korumak ve geliştir

mek amacıyla grev hakkına sahiptirler. İşveren, lokavta başvurabilir. 
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Grev hakkının kullanılmasının usul ve şartları ile bu hakka millî savunma, kamu düzeni ve ge

nel sağlık bakımından getirilecek zorunlu sınırlamalar, kapsam ve istisnalar ile işverenlerin lokav
ta başvurmasının usul ve şartları yasayla düzenlenir. ••-:'. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?.. 

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

BAŞKAN-Önergeye Sayın Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahibi söz talep etmiyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
\ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 5 inci maddesiyle değiştirilen Anayasanın 54 üncü 
maddesinin, aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla 
Bülent Ecevit 

(Zonguldak) ve arkadaşları 
Madde 5.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 54 üncü mad

desinin iki, üç ve yedinci fıkraları kaldırılmış; bir, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

B. Grev hakkı ve lokavt 
Madde 54.- Çalışanlar, işverenler ile olan ilişkilerinde iktisadî ve sosyal durumlarını korumak 

ve geliştirmek ve yasalardan veya toplu sözleşmelerden doğan haklarını korumak amacıyla grev 
hakkına sahiptirler. İşveren lokavta başvurabilir. 

Grev ye lokavtın yasaklanması ve ertelenebilmesi, ancak millî güvenliğin, kamu düzeninin ve
ya genel sağlığın korunması açısından zorunluluk hallerinde kanunla öngörülebilir. 

Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde çıkan uyuşmazlıklar Yüksek Hakem Kurulunca çözü
lür. Uyuşmazlığın her aşamasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilirler. 
Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

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

dim.' 
BAŞKAN - Sayın Ecevit, söz istiyorsunuz; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Komisyondan gelen 

değişiklik önerisi, 54 üncü maddenin birinci paragrafının aynen korunmasını, muhafazasını öngö
rüyor. Buna göre, grev hakkı, ancak, toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkar
sa kullanılabilecektir. 

Peki, bir toplusözleşme yapıldı; fakat, işveren, o toplusözleşme hükümlerine uymadı, toplu
sözleşme hükümlerini çiğnedi veya çalışma yaşamını düzenleyen bazı yasa hükümleri, işveren ta
rafından çiğnendi; bu durumda işçi ne yapacaktır; haklarını, yasalardan kaynaklanan, toplusözleş
melerden kaynaklanan haklarını nasıl koruyabilecektir; bu konuya. Komisyondan gelen metin, hiç
bir çözüm göstermiyor. Daha önce, bu konu tartışılırken, Komisyon Sözcüsü Sayın Coşkun Kırca. 

- 2 6 6 -



T.B.M.M. B:126 21 .6 .1995 0 : 4 
böyle durumlarda, yasalardan veya toplusözleşmelerden kaynaklanan işçi haklarının çiğnenmesi 
durumunda sendikaların mahkemeye başvurabileceklerini söyledi. Elbette o yol açıktır; ama, Tür
kiye'de adaletin işlemesinin ne kadar zaman aldığı bellidir. Öyle durumlar oluyor ki, bir toplusöz
leşme hükmü çiğneniyor, sendika buna karşı dava açıyor; fakat, ancak o toplusözleşmenin süresi 
dolduktan sonra; yani, iş işten geçtikten sonra mahkemeden karar geliyor. Bunun çözümü, hak gre
vi müessesesini, 12 Eylül 1980 öncesinde olduğu gibi, yeniden Anayasaya yerleştirmektir. Bu 
amaçladır ki, biz, çalışanların işverenlerle olan ilişkilerinde, iktisadî ve sosyal durumlarını korumak 
ve geliştirmek ve yasalardan veya toplusözleşmelerden doğan haklarını korumak amacıyla da grev 
hakkına sahip olmalarını öneriyoruz; yani, yasal hakkı veya toplusözleşmeden kaynaklanan hakkı 
işçilerin çiğnendiği takdirde, işçiler hak grevi yapabilmelidir. 

Geçmişte, 12 Eylül 1980 öncesinde, işçi haklarını her zaman yakından izleyen bir kimse ola
rak, ben, bu hakkın hiçbir zaman kötüye kullanıldığına tanık olmadım; zaten, kötüye kullanılması
na olanak da yoktur; çünkü, eğer işçiler, herhangi bir yasal hakları veya toplusözleşmeden kaynak
lanan haklan çiğnenmediği halde hak grevine başvuracak olurlarsa, o zaman, o grev, hak grevi ol
maktan çıkar, kanunsuz grev haline gelir ve oha karşı da, elbette, yasal yaptırımlar uygulanır. 

Onun için, hak grevinden çekinmenin hiçbir anlamı yoktur. Eğer, hak grevi, Anayasamıza ye
niden girmediği takdirde, birçok toplusözleşme ve yasa hükümleri kolaylıkla çiğnenebilir. Nitekim, 
son yıllarda bunun örnekleri çok sık görülmektedir; hatta, geçen yıl tanık olduğunuz gibi, altında 
Başbakanın, bakanların imzaları bulunan, devlet sektöründeki bazı toplusözleşme hükümleri bile 
rahatlıkla çiğnenebilmiştir. Bu adaletsizliğin, bu haksızlığın giderilmesi için, hak grevinin, Anaya
sa metnine yeniden girmesini öngören önergemizi kabul buyurmanızı rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (DSP, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
i) " 

Anayasanın birkısım maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 861 sıra sayılı kanun teklifinin 5 in
ci maddesinde yer alan 54 üncü maddenin aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini a|z ve teklif 
ederiz. 

< Emin Kul 

, (İstanbul) ve arkadaşları 

Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt 
MADDE 54- Çalışanlar ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve ça

lışma şartlarını düzenlemek amacıyla, toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. 
Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı, istisna ve kapsamları kanunla düzenlenir. 
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde, çalışanlar grev hak

kına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavt başvurusunun usul ve şartları ile 
kapsam ve istisnalar kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Kul, buyurun. 
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EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 inci maddeyle ilgili önergemiz, grev hakkıyla ilgili 54 
üncü madde üzerinde yapılan düzenlemeyi, grev hakkının özünü bütün çalışanlar için kabul ede
rek, bunun istisnalarını, kullanılış şeklini, kullanılış usul ve şartlarını, kapsamını ancak yasalara 
terk eden, yasalarla yapılmasını öngören bir tekliften ibarettir. • -• • . 

Anayasa metni olarak çok kısadır, açıktır, nettir ve geleceğe doğru, ülkenin, ekonomik, sosyal 
vt siyasal gelişmelerini gözeterek, grev hakkının özünü zedelemeden, nasıl düzenlemeler yapılabi
leceğini kânun koyucuya, Yüce Meclise bırakmıştır. Dolayısıyla, ayrıntıları içeren, birtakım yasak
ları içeren bir teklif değil, doğrudan doğruya bir hakkı teslim eden; fakat, bunun, nasıl kullanılma
sı gerekeceğini kanunî düzenlemeye terk eden, sade bir tekliftir. 

Öncelikle, gayet tabiî ki, 54 üncü madde üzerinde, Komisyonun yaptığı düzenlemeler sırasın
da, çıkardığı fıkralarla ilgili olarak Komisyona teşekkür borcumuz vardır; ama, sadece bu fıkrala
rın çıkarılması, düzenlenen bu şekliyle grev hakkı konusundaki endişelerimizi, hakkın özü konu
sundaki edişelerimizi ortadan kaldırmamaktadır. Öncelikle, erteleme sonucu belli değildir. Burada 
bırakılan boşluk, erteleme sonunda greve yeniden devam edilebileceği intibaını vermektedir; ama, 
bunun açıklıkla maddede yer alması gerekirdi; bu erteleme sonucu boşlukta kalmıştır. 

Yasaklama, hemen hemen her greve sirayet edecek bir şekilde düzenlenmiştir ve yasaklama
nın sonucu gidilecek yer de mecburî tahkimdir, Yüksek Hakem Kuruludur. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen hatibi dinleyelim; şu konuşmaları biraz keselim. 
EMİN KUL (Devamla) - Bugün, halen ILO gündeminde olan Türkiye hakkındaki şikâyetler

den biri de budur; bu şikâyet ILO gündeminde durmaktadır. Yani, bir erteleme veya yasaklama ha
linde mecburî tahkimin zorunlu kılınması, grev hakkının özünü zedeler bir nitelik arz etmektedir. 
Hele, yasakların her greve sirayetini öngören bir düzenlemenin yapılması, bu konuda, hakkın özü
nü örseleyecek sonuçları doğurabilecek niteliktedir. 

Dolayısıyla, konjonktürel sebeplerle bazı grevlerin yasaklanması söz konusu olabilir; ama, o, 
dönemsel, konjonktürel şartlar geçtiği zaman, grevin devam etmesi de söz konusu olabilir. Her ya
saklanan grevi, mutlak, mecburî tahkime doğru götürücek bir düzenleme, grev hakkının özüne ay
kırıdır düşüncesiyle bu önergemizi vermiş bulunuyoruz ve bu konuda yapılacak bütün düzenleme
lerin yasayla yapılmasını öngörüyoruz. 

- Değerli milletvekilleri, anayasa değişikliği üzerinde görüşlerimi arz ederken saydığım bazı hu
susları, bir arkadaşım ayna-tarak satılıyormuş gibi bir konuşma üslubu içerisinde söylediğimi ifa
de etti, Gerçekten, yapılanlar, fiilî durumlar bu kadar çok olursa ve sıralanmaya kalkılırsa, ayna-ta
rak satar gibi bir intiba veriyor; ama, ben tekrar özetleyerek söyleyeyim; sadece, üç noktayı söyle
yeyim, belki, sayacağım yirmi no&a var... 

Bakınız, grevli, toplusözleşmeli hukuka girdiğimiz tarihten bugüne kadar, ilk defa bu iktidar 
dönemiride, işçilerin, imzaladıkları toplusözleşmeyle ödenmesi gereken altı aylık ücret zamları 
ödenmemiştir've altı aylık bonoya bağlanmıştır; ama, buna seyirci kalmıştır iktidar ve Başbakanın 
bir emriyle yapılmıştır. 

İkincisi; bakınız, 100-bini aşkın üyesi bulunan Belediye-İş Sendikasının, kamu işverenlerin
den; yani, belediyelerden 500 milyar lira aidat alacağı vardır. Bu sendika, aidat alacaklarıyla ayak
ta durabilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. 
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EMİN KUL (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 
Şimdi, bu sendikanın aidat alacaklarının nasıl ödenmesi lazım geldiğine dair yaptığımız tekli

fe hiçbir şekilde itibar edilmemiştir. İşte, 100 bin kişilik sendika hali acze düşmüştür ve her ay 20 
milyar liraya yakın faiz ödemektedir. 

Bakın, başka bir örnek: -üç örnekte keseceğim- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi, 
sizler, iptal için Anayasa Mahkemesine götürdünüz, bence.haklıydınız -bence, şahsen söylüyorum-
ama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yüce Meclise geldiği zaman, burada, onu tekrar tes
cil ettiniz ve yeni bir çalışma unsuru niteliği getirip, onun içine koydunuz, ikaz ettim, oy verdiniz. 
Şöyle bir sayarsam baştan aşağıya yirmiyi bulur ve bu saymanın çokluğu da, yapılan eylemlerin, 
fiillerin çokluğu da, ayna tarak satıyormuş gibi, meseleleri sıraladığımız intibaı verir. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Hayır, sizinle ilgisi yok. Grubunuzda 10 kişi yoktu burada. 
EMİN KUL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ülkemizin greve değil, üretime ve verimliliğe 

ihtiyacı vardır. Esasen, 20 milyon çalışanın içinde, sadece 2 milyon kişi, sendikalaşma ve grev hak
kına sahiptir. Bunların tamamı bu hakkı kullansa dahi, ülkemizin iktisaden güçsüz geniş halk taba
kalarının, herhangi bir şekilde, bugünkü durumlarını daha iyiye götürmeleri mümkün değildir. Ya
ni, siyasete katılma, katılımcı yolların önündeki tıkanıklıkları açma ve diğer bütün iktisaden güç
süz kesimlerin etrafına çevrilen yasal ve fiilî duvarları yıkma eylemini göstermedikten sonra, sade
ce grev hakkıyla meseleyi çözeceğimiz kanaatinde de değilim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Kul, lütfen bağlayınız. 
EMİN KUL (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu temel hakkı, işçilerle, çalışanlarla uzlaşarak, bir toplumsal anlaşma yaparak, belki beş yıl 

onların kullanmamasını da, onları razı ederek ortaya koyabilirsiniz; ama, hakkın kendisini, anaya
sa yaparken bütünüyle tescil etmek zorunluluğu vardır. Bu hakkı kullanmaktan, gönüllü olarak ya
pacağınız bir uzlaşmayla sendikalar belki vazgeçebilir. 

Daha geçen hafta 48 şehit verdik. Emniyete hizmet eden, vatandaşlık görevini yapan bir bak
kalı devlet koruyamadı, bir polisi öldüren aynı silahla öldürüldü. 

Kamu çalışanlarının büyük bir kısmı sokaklarda, meydanlarda oturuyor. Önemli bir aşamadan 
geçiyoruz. Siz, bu 48 şehit verilirken, ülkede terörü yendiğinizi ilan ediyorsunuz. Onbinlerce kişi 
sokaklarda otururken, onların ve işçilerin birçok hakkı gasp edilirken, burada bunlara seyirci kalı
yoruz ye herkes hayatından memnunmuş gibi telkinlerde bulunuluyor; tasmalı basın da buna öncü
lük yapıyor. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Grev hakkının Özünü ortadan kaldıracak bir düzenleme yerine, önergemiz istikametinde oy 
kullanmanızı istirham eder, teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 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 Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 5 in
ci maddesiyle değiştirilen 54 üncü maddesinin beşinci fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

, Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun efendim. (CHP sıralarından "imzası var mi" sesleri.) 
Var efendim. 
Efendim, saate bakıyorum, bu maddeden başka madde çıkarma imkânım yok; onun için, bi

razcık hoşgörülü oluyoruz. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Yeni maddenin görüşmelerini yapalım, oylamasını sonra yaparız. 
BAŞKAN - Artan vakti kullanacağız. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili, Anayasadaki maddeler üzerinde görüşmeler devam 
etti; sonuçlandı. Burada gördüğümüz birtakım düzenlemeler konusunda vermiş olduğumuz öner
geyle ilgili söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 82 Anayasasına dikkatle baktığınız takdirde, 51 inci maddede bu çalışma 
hayatıyla ilgili olarak sendika kurma hakkı... 

BAŞKAN-54 üncü maddeyi konuşuyoruz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Müsaade ederseniz oraya geleceğim Sayın Başkanım. Yok

sa, müdahale etmeyi, siz de çok mu seviyorsunuz Sayın Başkanım! 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
52 nci madde de -ki çıkarılmak istenilen Anayasa maddesi- sendikal faaliyetlerle ilgiliydi, 301 

milletvekilinin yapmış olduğu teklifte var olan toplu iş sözleşmesi hakkıyla ilgili olup, maalesef, 
. Komisyonun, çıkarmış olduğu pakete almamış olduğu bir maddedir. 54 üncü madde ise, grev hak
kı ve lokavtla alakalıdır. Size soruyorum: Ne yaptık biz 51 inci maddede; "işçiler ve işverenler" ifa
desini değiştirdik "çalışanlar ve emekliler" olarak düzenledik. Ne oldu; sendika kurma hakkına, ça
lışanlar ve emeklileri dahil etmiş olduk. 

Gelelim, toplu iş sözleşmesine ki, grev hakkının ve lokavtın meydana gelmesi için temel şart 
nedir; toplu iş sözleşmesiyle alakalıdır. Siz bunda, işçilerle işverenleri aynen muhafaza ettiğiniz 
için, bir defa, sendika kurma hakkıyla ilgili büyük bir kesimi devre dışı .bırakmış oldunuz. Sonuç 
itibariyle 54 üncü maddede de, birtakım çıkarmalar ve değişiklikler getirdiniz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, memurlar işçi olmak istiyorlar, sözleşme hakkını, temin etmek isti
yorlar, toplu iş sözleşmesi hakkını elde etmek istiyorlar. Bunun sebebi nedir; bunun birinci sebebi, 
ülkede bugüne kadar tatbik ettiğiniz fiilî durumdan meydana gelen dengesizliklerdir. Bir şoför, bir 
memurdan çok daha fazla maaş alınca, aynı görevde mesuliyetleri bile birbirlerinden çok farklı ol
masına rağmen, haklı olarak, memur, bu sefer onun almış olduğu ücretle kendi durumunu mukaye
se ediyor; oradaki dengesizliği görüyor, kendisinde bir hak ve bir özlem meydana geliyor. Bakıyor
sunuz, ayrıca, sizin yaptığınız birtakım haksızlıklar var. Ne yapıyorsunuz; insanca yaşama hakkı
nın imkânlarını vermiyorsunuz. 

Şimdi düşünün; 5 Nisan kararları alınmadan önce, bir işçinin, bir memurun almış olduğu üc
ret 6 Nisan tarihinde tamamen değişti. Sonuç itibariyle, bu insanlar, geçim sıkıntısı çekmeye baş
ladılar. Sizler de siyasiler olarak, onların oylarına talip olduğunuzdan dolayı ne yaptınız; vaatlerde 
bulundunuz ve "sizin bu haksızlığınızı toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını da vermek suretiyle ör
gütlenmenize imkân vereceğiz" dediniz. İşte, insanlar, çekmiş olduğu bu sıkıntıların tabiî sonucu 
olarak, bu özlemle bütünleşti, bugün sokaklara döküldüler. 

• • • - 2 7 0 - '. •' 



T.B.M.M. B:126 21 .6 .1995 0 : 4 
Peki, sokaklara çıkan, haklarını almak isteyen bu insanların suçu ne!.. Hem vaadedeceksiniz 

hem de o insanları geçim sıkıntısıyla başbaşa bırakacaksınız!.. Bunun tabiî.sonucu olarak, bu in--
sanlar, bu haklarını elde etmek için, arzularına ulaşabilmek için çaba sarf edecekler. Diyelim ki, bu
gün, dünkü vaatlerinizin tersi olarak meydana getirdiğiniz, bu Anayasa değişikliğini çıkardınız; 
böylece kaldı, bu değişiklik de geçti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

...Peki, ne olacak; bu insanların, geçim sıkıntısı ve çekmiş olduğu menfi şartlar düzelecek mi; 
mümkün değil. Peki, bunların bu arzuları sona erecek mi; o da olmayacak. Bu insanlar, her gün, 
sokaklarda, her türlü platformda sizinle karşı karşıya gelecekler. 

Şimdi size şu suali sorsak: Siz, hakikaten, bu insanların insanca yaşamasının imkânlarını ve
recek misiniz; hayır. Uygulamış olduğunuz politikalarla, hem de yanlış politikalarla ne yaptınız; bu 
insanları yek ekmeğe muhtaç ettiniz. Burada, çalışanların bir mesuliyeti var mı... Enflasyonu önle-
yemediyseniz mesulü sizsiniz. Bugünkü seviyelere çıkmış olan faiz oranları, ülkedeki dargelirlilik, 
enflasyon, gelir dağılımındaki bütün dengesizlikler vesaire, kime yansıyor; çalışan, sabit gelirli bu 
insanlara yansıyor, memurlara yansıyor. Tabiî olarak, bu insanlar, bu mücadelede her zaman için 
karşınızda bulunacak. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bu anayasa değişikliğini bir fırsat bilerek, bu insanlara geçmişte 
vermiş olduğunuz vaatleri de göz önünde bulundurarak, Anayasada bu yolu kapatmayın; kanunla
ra bırakın en azından. Kanunlara kalırsa eğer, memleketteki kamu çalışanını, memur sınıflandırma
sını, sözleşmeli personeli ve Türkiye'deki personel rejimindeki bütün bu yanlışlıkları yeniden bir 
gözden geçirir, Türkiye'nin şartlarına göre, Türkiye'nin imkânlarıyla yeniden değerlendirir; bunla
rın sonucu olarak da, Türkiye'deki bu sosyal problemin, bu iktisadî sıkıntıların yaralamış olduğu 
insanların yaralarını sarma konusunda yeniden bir başlangıç yapabilirsiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayalım. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Aksi takdirde, bu şekliyle, bu insanları, yine sokaklarda sıkıntıyla karşı karşıya bırakırsanız, 
bunun gerçek mesulü sizsiniz. 

Onun için diyoruz ki; bu Anayasa değişikliğinde sizlerin yapmış olduğu haksızlıkları ve den
gesizlikleri ortadan kaldırmanın yolu ve imkânı vardır, geliniz, bu fırsatı değerlendirelim. 

Siz, hem ILO sözleşmelerini bu Parlamentoda onaylayıp geçiriyorsunuz hem de bunların ge
reğini yerine getirme konusunda adeta yan çiziyorsunuz. Bu, doğru değildir. 

Bu konuda gerekeni yapmanızı -kanunlarda bulunması gerekeni, Anayasaya koyduğunuz için* 
beşinci fıkranın da maddeden çıkarılması yönünde oy kullanmanızı bekliyor, hepinize saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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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 5 in
ci maddesiyle değiştirilen 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının "grev ve lokavt, ancak millî gü
venliğin ve genel sağlığın korunması açısından zorunluluk olduğu hallerde yasaklanabilir veya er
telenebilir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. ' — 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergcmizdeki esas hu

sus, Anayasanın yazılış biçimindeki bu uyumsuzluğu gidermek açısından önemliydi. Türkiye'de şu 
anda 20 milyon insan çalışır vaziyettedir. Bu 20 milyon insanın ancak 2 milyonu grev hakkına sa
hiptir. Geri kalan 18 milyon insanın hakkını hiç kimse konuşmuyor ve düşünmüyor. 18 milyon in
sanın dışında da„bir 18 milyon kişi daha var ki, o da gizli işsizdir; tarlasında, evinde, hiç işi yok. 
Bunlar hakkında da kimse konuşmuyor. Bunların grev haklan da konuşulmuyor. Sadece, bu 2 mil
yon kişinin grev hakkı konuşuluyor. Siz, bu 2 milyon kişiye bile grev hakkını çok görüyorsunuz. 

Ben, o açıdan önergemizin desteklenmesini istirham ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(RP sıralarından alkışlar). 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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 5 in
ci maddesiyle değiştirilen 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının "grev ve lokavt, ancak, millî gü
venliğin, kamu düzeninin ve genel sağlığın tehlikeye girdiği hallerde ertelenebilir veya yasaklana
biliniz Bu hususlar yasayla belirlenir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

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

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

edilmemiştir. 
Son önergeyi okutuyorum: 

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 5 in
ci maddesiyle değiştirilen 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki "kamu düzeninin" ibaresinin 
fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. . _v •. 

Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon katılıyor musunuz?*. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) ^Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Önerge üzerinde, Sayın Erdal; buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 

7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 54 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasındaki "kamu düzeni" bölümünün çıkarılması konusunda önerge vermiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, zaten, burada "millî güvenliğin tehlikeye girdiği anlarda grev ve lokavt ya
saklanır" diyoruz. Kamu düzeniyle, millî güvenliğin aynı manada olduğunu düşünerek, bu "kamu 
düzeni" sözünün kaldırılması talebinde bulunuyoruz. Aslında, biz, Anayasanın, tabiî, daha geniş, 
bütün milleti kapsayan şekilde değiştirilmesini arzu ediyoruz; ancak, şu anda, acele gelen bu mad
delerde, bazı konularda, bazı değişiklikler teklif ediyoruz. Aslında, biraz evvel arkadaşımızın da 
burada beyan eltiği gibi, azınlığı düşünüyoruz ve iş hayatımızda, işçiyle işvereni çatışır şekilde gö
rerek, bir tarafın hakkını koruyoruz. Halbuki, Anayasanın, işveren-işçi arasında, hakça, adil bir dü
zeni sağlamak için çıkarılması lazım. İşçi, işverenin hakkını, hukukunu koruyacak; işveren de, iş
çinin hakkını koruyacak, elde edilen üretimin, kârın, adilane bir şekilde bölüşülmesi gerekir. Böy
le bir düzen olsaydı, bugün, yalnız işçinin hakkını koruyan bir grev maddesi gelmezdi, O şekilde 
bir Anayasa yapılmasını temenni ediyoruz. 

Burada da tekrarlıyorum: "kamu düzeni" ibaresinin çıkarılmasının daha uygun olacağı kana
atindeyiz. Bunun için bu önergeyi verdik; müspet oy verirseniz teşekkür ederiz. Saygılar sunarım 
(RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Vermezsek... 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Canınız sağ olsun. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, 5 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Şimdi, 5 inci 

maddenin oylamasına geçeceğiz. 
Biliyorsunuz, oylamalar, bir saati aşkın bir vakit alıyor. Onun için, oylamanın neticesine ka

dar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) , 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kutular kaldırılsın. . 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 5 inci maddenin oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

. Katılan : 392 
Kabul : 260 • v - •'.• 
Ret : 120 
Çekinser : 1 , 
Geçersiz : 5 
Böylece, bu maddenin oylamasında, Anayasanın öngördüğü neticeye varılamamıştır. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Haziran 1995 

Perşembe günü saat 10.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 23.41 

_ ; .@ . __ 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gümrük birliği konusundaki Yunan vetosunun 

kalkmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/6656) 

Türkiye Büyük-Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Erdal inönü tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını delaletlerinize arz ederim. . 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
1. Gümrük Birliğine girişimizi daha önce veto eden Yunanistan'ın vetosunu kaldırmasını ne

ye bağlıyorsunuz? ' 
2. Yunanistan'ın vetosunu kaldırması karşılığı Kıbrıs ve Ege'de taviz verilmiş midir? 

3. Taviz verilmedi ise Kıbrıs ve Ege konusunda hangi anlaşmalara varılmıştır? Bu konuda ya
zılı metinler.var mıdır? 

'• T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 16.6.1995 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 
Sayı: SPGY/124-6268 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 Mayıs 1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6656-1388/50170 sayılı yazıları. 

Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu ya
zılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Ankara Anlaşması ve ekini oluşturan Kat
ma Protokol uyarınca, ülkemiz ile Topluluk arasında istisnalarla birlikte 22 yılı bulan ve 1.1.1995 
tarihinde sona eren geçiş dönemi sonunda Gümrük Birliğinin oluşturulması karara bağlanmıştır. 
Dolayısıyla, Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesi her iki taraf için de ahdî bir yükümlülüktür. 

Katma Protokolün yürürlüğe girdiği 1973 yılından itibaren Topluluğun geçirdiği yatay ve di
key entegrasyon süreci de Gümrük Birliğinin Katma Protokolde öngörülenden daha geniş bir çer
çevede gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu da bu konudaki kararın Ortaklık Konseyi
ne götürülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 
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Türkiye - AB GUmrük Birliği ile ilgili Ortaklık Konseyi karar tasarısı, Konseyin 8 Kasım 1993 

tarihli oturumunda kabul edilen Gümrük Birliği "Çalışma Programı" çerçevesinde, Yönlendirme 
Komitesi toplantılarında varılan ortak anlayışlar ve Komisyonun tarafımıza ilettiği görüş ve öneri
ler de dikkate alınarak hazırlanmış ve Ortaklık Konseyinin onayına sunulmuştur. 

19 Aralık 1994 tarihinde yapılan Türkiye - AB Ortaklık Konseyi toplantısında Gümrük Birli
ğine ilişkin bu kararın kabulü, AB'nin diğer 11 üyesinin olumlu yaklaşımlarına rağmen, Yunanis
tan'ın vetosu nedeniyle mümkün olamamıştır. 

Yunanistan'ın bu davranışının ardında Türkiye unsurunun yoğun olarak iç politika malzeme
si olarak kullanılması ve Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşme sürecini baltalama çabası yatmakta
dır. Bununla birlikte, Gümrük Birliğinin çalışma esaslarını belirleyen karar, Fransa ve Almanya'nın 
etkin çabalarıyla 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi toplantısında alınmıştır. Esasen, Türkiye'nin 
AB'ne entegrasyon sürecinin hızlandırılması, Türkiye'nin olduğu kadar, AB ülkelerinin de çıkarı
nadır. Türkiye bugün hem 60 milyonu aşan dinamik nüfusu ve liberal ekonomisi, hem de jeostra-
tejik konumu dolayısıyla Avrupa'nın refahı ve güvenliği açısından kilit bir ülke durumunda bulun
maktadır. 

Yunanistan'ın, Türkiye AB Gümrük Birliğine vetosunu kaldırması karşılığında, Türkiye'nin 
Kıbrıs ve Ege'de taviz, vermesi sözkonusu değildir. Keza, Gümrük Birliği karşılığında Kıbrıs ve 
Ege konularında herhangi bir anlaşma da akdedilmemiştir. 

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) AB'ne üye olamayacağını, uluslararası ka
muoyuna ve AB organlarına, hukukî ve siyasî gerekçeleriyle birlikte, müteaddit defalar açıklamış
tır. Ancak, AB Bakanlar Konseyi, 6 Mart 1995'te aldığı bir kararla, GKRY ile tam üyelik müzake
relerinin 1996 Hükümetlerarası Konferansından 6 ay sonra başlayacağını ilan etmiştir. Yunanis
tan'ın vetosunu bu karar karşılığında kaldırdığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye, AB'nin sözkonusu kararı ile kendisini bağlı saymadığını, 1960 Kıbrıs Andlaşmala-
rına ve Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununa bulunacak kapsamlı çözüme esas teşkil eden Fikir
ler Dizisine aykırı olan bu kararı kabul etmediğini ve 1960 düzenlemelerinden doğan hak ve,yü
kümlülüklerinin, "Kıbrıs"ın AB'ne üyeliği yoluyla aşındırılmasına veya ortadan kaldırılmasına izin 
vermeyeceğini açıklamış ve bu konudaki tutumunu, gerek 6 Mart 1995'tc yapılan Ortaklık Konse
yi toplantısı vesilesiyle, gerek ilgili AB yetkililerine gönderilen mektuplarla kayda geçirmiştir. 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Türbe paralarını 
kim iç ediyor" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Ercan Karakaş'in yazılı cevabı 
(7/6768) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Ercan Karakaş tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla 
• Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular: 
Beklenen Vakit Gazetesinin 26.1.1995 tarihli nüshasında "Türbe paralarını kim iç ediyor".baş

lıklı bir haber yayınlanmıştır. 
1. Haberde geçen iddialar doğru mudur? 
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2. Doğru ise bu iddialarla ilgili bir çalışmanız olmuş mudur? 
3. Bu yolla ne kadar gelir elde edilmiş nerelere harcanmıştır. Mesela 1994 yılı için rakamlar 

vermek mümkün müdür? 
T . C . ' • . ' • • . . 

Kültür Bakanlığı 21.6.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940.548 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 31 Mayıs 1995 gün, KAN.KAR.MÜD.7/6768-14133/51163 sayı

lı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın günlük bir gazetede yeralan "Türbe pa
ralarını kim iç ediyor" başlıklı habere ilişkin yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Ercan Karakaş 
Kültür Bakanı 

Bakanlığımız Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul'da 119 türbe bulunmak
tadır. Bu türbelerden 14'ü ziyarete açık bulunmakta, diğer türbelere ayda bir temizlik hizmeti gö
rülmekte ve her sene en az 4 türbe restore edilmektedir. 

Türbeler kamuoyunda son derece hassas ve kutsal mekanlar olduğundan bunların temizliği, 
bakımı, onarımı ve korunması konularında Bakanlığımızca tahsis edilen ödeneklerin yetmediği ve
ya yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere Türbeler Müdürlüğünde çalışan personelin de 
üyesi bulunduğu "Türbeleri Koruma ve Yaşatma Derneği" adı altında 1989 yılında bir dernek ku
rulmuştur. Bu dernek topladığı gelirlerini öncelikle 119 türbenin bakımı, temizliği, basit onarımı ve 
korunmasına harcamaktadır. 

Türbeleri Koruma ve Yaşatma Derneği ayrıca 110 anıtsal sanat değerine haiz olan türbenin ve 
içindeki tarihi envanterli eserlerin korunması için konservasyon hizmeti, 21 türbeye Gayrettepe 
Emniyet Amirliğine bağlı alarm sistemi hizmeti, bütün türbelere hizmet götüren 15 adet sözleşme
li personel hizmeti vererekj faaliyetlerini sürdürmektedir, , 

Söz konusu dernek her yıl Valilik kanalı ile makbuzla para toplama izni almakta ve dönem so
nunda yapılan bütün harcamalar 2860 sayılı yardım toplama kanunu hükümlerine göre Valilikçe 
denetlenmektedir. 

Türbeleri Koruma ve Yaşatma Derneği, Dernekler Kanunu çerçevesinde yardım toplamakta 
ve bu yardımların nereye harcandığını her dönem makbuzların üzerinde beyan etmektedir. 

Anlaşılacağı üzere derneğin gelirlerinin tamamı türbeler için amacına uygun olarak harcan
makta olup, bu paranın amacı doğrultusu dışında kullanılması asla söz konusu değildir. 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğuda şehit olan askerlere ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6771) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla 

Prof. Dr. Mustafa (İnaldı 
Konya 
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S o r u l a r : . < ' 

1. Güneydoğu'da şu ana kadar şehit olan askerler bölgelerimize göre istatistiki olarak değer
lendirilmiş midir? Varsa sonuçlan nedir? 

2. Söz konusu şehit askerlerin ailelerinin ekonomik durumlarını belirten bir araştırmanız ve 
çalışmanız var mıdır? Varsa sonuçları nedir? 

3. Şehit ailelerine yardım etmek amacıyla devlet tarafından kurulan vakıflar var mıdır? 
4. Var ise söz konusu vakıfların*faaliyetleri nelerdir. Şimdiye kadar hangi çalışmaları yapmış

lar, kimlere ne kadar ödemede bulunmuşlardır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 20.6.1995 

Sayı: 1995/567-AÖ 
Konu ; Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31 Mayıs 1995 tarihli ve KAN.KAR.MÜD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/6771-14144/51196 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması istenilen 
"Güneydoğu'da şehit olan askerlere ilişkin" Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından verilen Güneydoğu'da şehit olan askerlere 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı. 

1. Güneydoğu'da bugüne kadar şehit olan erbaş ve erlerin bölgelere göre dağılımı (1984-1995 
yılları arasında her bölgeden Türkiye genelinde sevk edilen yükümlü sayısının Güneydoğu'da şe
hit olan miktara oranlanması suretiyle) aşağıda açıklanmıştır. 

- Karadeniz Bölgesi 

- Marmara Bölgesi 
- Ege Bölgesi 

-Akdeniz Bölgesi 
- İç Anadolu Bölgesi 
- Doğu Anadolu Bölgesi 

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

: % 0.00065 

• % 0.00051 
: % 0.00043 
: % 0.00065 
: % 0.00048 
: % 0.00041 
: % 0.00050 

İç güvenlik nedeniyle şehit olan personelin şehit olduğu ve doğduğu illere göre dağılımını gös
teren liste ise EK-A'da sunulmuştur. 

2. Söz konusu şehit askerlerin ailelerinin ekonomik durumunu belirten herhangi bir istatistiki 
bilgi mevcut bulunmamaktadır. 
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3: Bilindiği üzere; vakıflar, Türk Medenî Kanunu ve Vakıflar Tüzüğü hükümlerine göre ku

rulan ve özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren kuruluşlar olup, Devlet tarafından vakıf ku
rulması söz konusu olmamaktadır. 

Gerçek kişiler tarafından şehit ailelerine yardım etmek amacıyla, 1982 yılında Türk Silahlı 
Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, 1994 yılında da Zübeyde Hanım Şehit Analarına Yardım Vakfı ku
rulmuş olup, bu Vakıflar halen faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

. 4. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından; kurulduğu günden bugüne kadar, ölen 
toplam 7698, sakat kalan toplam 1981 erbaş ve erimiz veya yakınlarına toptan ödeme şeklinde yar
dım yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca Vakıfça 1 inci ve 2 nci derece sakat 195 erbaş ve ere aylık yar
dım ile 1658 yetim ve 1 inci ve 2 nci derece sakat Mehmetçiğin çocuğuna da aylık bakım ve öğre
tim yardımı yapılmaktadır. Vakıf tarafından, kuruluşundan bugüne kadar yapılan toplam yardım 
miktarı 138.028.575.815 TL.'sıdır. 

Mehmetçik Vakfının 1994 ve 1995 Yılları Yardım Çizelgesi Ek-B'de, Faaliyet Çizelgesi ise 
Ek-C'dedir. 

Yukarıda konu edilen Zübeyde Hanım Şehit Analarına Yardım Vakfının faaliyetleri konusun
da Bakanlığımda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Devlet tarafından bir vakıf kurulması söz konusu olmamakla birlikte, 2330 sayılı Nakdi Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3480 sayılı Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol 
Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Deni
zaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine göre; şehit yakınları ile görev malullerine Devletçe aşağıda açıklanan çeşitli 
malî ve sosyal haklar sağlanmaktadır. 

- 2330 sayılı Kanuna göre; iç güvenlik ve asayişin korunması görevi sırasında ölenlerin ya
kınlarına, 698 250 000 TL,'sı nakdî tazminat ödenmektedir. Malul ve yaralılara da maluliyet ve ya
ralanma derecelerine göre ödeme yapılmaktadır. 

- 205 sayılı Kanuna göre; ölen subay ve astsubaylara 261 566 000 TL.'sı ölüm yardımı ile ay
rıca emeklilik yardımı yapılmaktadır. 

- 3713 sayılı Kanuna göre; terörle mücadele sırasında ölen subay ve astsubayların yakınları
nın oturacakları konutun kirası 10 yıl Devletçe karşılanmaktadır. 

- 3480 sayılı Kanuna göre; şehit dul ve yetimleri ile harp ve vazife malullerine, maluliyet 
derecelerine göre tespit edilen göstergeler üzerinden yılda bir defa ikramiye verilmektedir. 

- 5434 sayılı Kanuna göre; görev malulleri ile dul ve yetimlerine malul aylığı bağlanmaktadır. 

5. Ayrıca; İzmir, Erzurum, Sivas, Sinop, Kırıkkale, Düziçi ve Kilis'te, şehit ailelerine yardım 
amacıyla bazı vakıf ve derneklerin kurulduğu ve bu kuruluşların şehit ailelerine maddî yardım 
sağlamak yanında yiyecek, giyecek, odun, kömür, sağlık ve konut yardımında bulundukları, keza 
birlik ve beraberliği sağlayıcı faaliyetler icra ettikleri bilinmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 
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E K - A 

İç Güvenlik Nedeniyle Şehit Olan Personelin Şehit Olduğu ve 
Doğduğu İllere Göre Dağılımı 

Doğduğu İle İle Göre 
Sıra No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23' . 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 . 
34 
35 
36 
37 

İller 
Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya < 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkarî 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 

Göre Şehit Miktarı 
90 
11 
35 
23 
49 

135 
24 
21 
46 
94 
21 

3 
3 

53 
16 
60 . 
28 
46 
35 
43 
10 
34 
21 
25 
54 
61 
41 
48 
24 

-
40 
34 
30 . 

145 
91 
44 
51 

Şehit Mikta 
13 
16 
-

23 

. 2 

6 
1 
1 

• ' 

2 
-

196 
150 

4 
-
1 
-
-
-
-

107 
-

49 
• '• 2 4 • 

17 
7 

19 
. 

6 
496 

10 
-
3 

30 
2 

31 
-
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Doğduğu İle İle Göre 

Sıra No. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 ." 
48 
49 
50 
51 

;52 
53 
54 \ 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

İller 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya ' 
Manisa 
K. Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 

\ Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 
Aksaray 
Bayburt 
Karaman 
Kırıkkale 
Batman 
Şırnak 
Bartın 
Ardahan 
İğdır 

TOPLAM 

Göre Şehit Miktarı 
68 

• 34 
35 
46 

. 70 
21 
34 , ; 
61 
34 
12 
31 ' 
4 '.. 

27 
" . ' ' 3 4 

41 
22 
25 
71 

- • • ' 

29 
64 
12 
71 . 
59 

5 
10 
13 
9 

. 7 3 
40 
40 
14 
21. , 
30 
. . ' ! • ' ' 

: : . 4 
8 

• 1 ' • • • 

'•.'...;•'• 2 762 

Şehit Mik 

,5 
-

. : ' . -
r ~ 

' -
1 
4 
-

ıo 
174 

."• N ' ' • ı 

34 

• ~ 

-
3 
-
1 

ı 
' 373 
. 

14 

ı 
-
-

' 75 
21 
-

43 
-

• • ' ' • • . -

. -
-
2 

"-
101 
628 

• 1 

7 
12 

2 709 

Not: 2 762 - 2 709 = 53 kişi de bugüne kadar yapılan sınır ötesi harekâtlar sırasında şehit olmuşlardır. 
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, TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFININ EK-B 

1994 VE 1995 YILLARI YARDIM PLANLARI 

UYGULAMA YARDIMLARIN ÇEŞİTLERİ (CİNSLERİ) 
ŞEKLİ 

Bİ
R

 D
EF

A
 Y

A
PI

LA
N

 T
O

PT
A

N
 Ö

D
EM

EL
ER

 
H

ER
 A

Y
 Y

A
PI

LA
N

 Y
A

RD
IM

LA
R

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DUL VE YETİMLERİNE DAİR 
BİR DEFA YAPILAN TOPTAN ÖDEME 

< 1 
>\ E3 

İ l 
c/o E—ı 

o < 

,: S 

o 

• s 
w 
Dİ 

.O 

• < - < 

CQ>-| 

S S a 

linçi derece sakata 
2 nci derece sakata 
3 üncü derece sakata 
4 üncü derece sakata 
5 inci derece sakata 
6 ncı derece sakata 

Ölen erbaş ve erin Ölüm tarihinde eşi, 
hamile ise, doğum yaptığında eşe ödenir 

1 inci ve 2 nci derece sakatın sakat kaldığı 
tarihte, eşi hamile ise doğum yaptığında ödenir 

Ölen erbaş ve erin sonradan çocuğunun 
ölümü halinde veli veya vasiye ödenir 

1 inci ve 2 nci derece sakata öldüğünde ev
liyse eşine, bekârsa anne ve babaya ödenir 

1 inci ve 2 nci derece sakatın çocuğunun 
ölümünde veli veya vasisine ödenir 

Okula gitmeyen (12 yaşına kadar) ve 
ilkokula gidenlere (14 yaşma kadar) 

Ortaokul (ve muadiline) giden çocuklara 
(17 yaşına kadar) 

Liseye (ve Muadiline) giden çocuklara) . 
(20 yaşma kadar) 

Fakülte ve yüksekokula gidenlere 
(25 yaşına kadar) 

1 inci derece sakatın hayatı boyunca ödenir 

2 nci derece sakatın hayatı boyunca ödenir 

1994 YILI 
BİRİM YARDIMI 

30 000 000 
30 000 000 
27 000 000 
24 000 000 
21 000 000 
18 000 000 
15 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

7 500 000 

5 000 000 

400 000 

500 000 

600 000 

1 750 000 

1 500 000 

1995 YILI . 
BİRİM YARDIMI 

50 000 000 • 
50 000 000 
45 000 000 
40 000 000 . 
35 000 000 
30 000 000 
25 000 000 

15 000 000 

15 000 000 

15 000 000 

20 000000 

15000 000 

750 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 500000 
İlaveten üni
versite kayıt 

harç ve temel 
kitap parası 

3 500 000 

3000 000 

(X) Yukarıdaki toptan ödemeler dışında ödenir. 
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DÜZENLEME 
TARİHİ 

30.4.1995 

KARA 
DENİZ 
HAVA 
JANDARMA 
TOPLAM 

Evli 
Çocuklu 

Aile Çocuk 
Sayısı Sayısı ; 

559 792+93 
39 56+12 
28 42+48 

403 547+34 
1029 1437+147 

TSK MEHMETÇİK VAKFININ FAALİYET 
ÖLEN 

v 

ÖDEME YAPILANLAF 

Evli 
Çocuksuz Bekâr Toplam 

• 103 3 086 3 748 
5 273 317 
3 182 213 

120 2 819 3 342 
231 6360 7 620 

ÇIZELGESI 

ÖDEME YAPILANLAR 

linçi 2nci 3 üncü 4 üncü 
Derece Derece Derece Derece 

64+6 42+2 87 234 
3 4 2 T l 

ı- . . - - • ' • . ı ı ı 
38+3 25+2 60 221 

106+9 71+4 150 477 

5 inci 
Derece 

212 
14 
15 

189 
430 

SAK 

6 
De 

1982 1983 1984 1985 1986 
ÖZET BİLGİ 

1987 1988 1989 1990 ". 1991 

VEFAT 

ÖDENEN 

RED 
İŞLEMDE 

BORÇLU GÖZÜKEN 

MİKTAR 

321 
214 

14 
1 

92 

340 
293 
15 

i 

31 

'468 

430 
17 
1 

20 

583 
498 

19 

-

66 

579 
502 

15 
-

62 

535 
474 

15 
-

46 

531 
462 
20 

1 

48 

• • • • 5 4 2 - . 

486 
11 
-

45 

497 
474 

9 
: 2 

12 

640 
634 

4 
1 

1 

Not: 1. Ana karnında Man 126 çocuktan 98'ine doğum yrrdımı yapılmıştır. 
2. Bugüne kadar 8 çocuk 12 sakat er ölmüş, ölüm yardımı yapılmıştır. 

-3. Ortaokula giden çocuk sayısı 189'dur. 
4. Liseye giden çocuk sayısı 48'dir. • 
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4. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gür soy'un Ülkü Ocaklarının ortaöğretim kurumlarında fa

aliyet gösterdiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/6791) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Siyasal Partiler Kanunu; siyasal partilerimizin nasıl örgütleneceğini, kimlerin üye olacağını 
çok açık biçimde belirlemiştir. Özellikle son günlerde liselerimizde yoğunlaşan bazı kavga olayla
rı, siyasal partilerle doğrudan ilişki kurması yasak olan öğrenciler ile bazı siyasal partilerin fiili iliş
ki içinde bulundukları görülmektedir. Kendilerini ülkücü olarak adlandıran siyasi gruplar MHP ile 
doğrudan ilişki kurarak ortaöğretim kurumlarımızda bu partinin ideolojik siyasi görüşlerini örgüt
lemeye çalışmaktadır. 

23 Mart 1995 tarihinde Ankara Gazi Anadolu Lisesinde Fikret Barshan, Burak Solmaz, Kor-
han Süer, Umut Cançelik adlı öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında Fikret Barshan adlı öğ
renci, sözkonusu okulun ülkücü öğrencilerden sorumlu reisi olduğunu ve bu görevden ayrılmak ça
bası içinde iken, yerine atanan Mutlu Öztaş adlı öğrenci ile kavga ettiğini, diğer öğrencilerin bu ne
denle kendine saldırdığını belirtmiştir. Aynı şekilde Mutlu Öztaş adlı öğrenci kendisinin ülkücü ol
duğunu ve Gazi Anadolu Lisesi ülkücü öğrencilerden sorumlu reis.olarak atandığını belirtmiştir. 

1. Ülkü ocaklarının MHP ile olan ilişkisi bilinmektedir. Yukarıda özetlenen olayda İzmir Cad
desi (Ankara) üzerinde bulunan Ülkü Ocağının Ankara Gazi Lisesine reisi atadığı açıkça belirtil
mektedir. Böylesi siyasi örgütlenmelerin ideolojik ve siyasi faaliyetlerini ortaöğretim kurumlarına 
taşımaları yasalarımızca yasaklanmıştır. Yukarıda özetlenen olay dahil olmak üzere ülkü ocakları 
(veya dergisinin) ortaöğretim kurumlarında yürüttüğü siyasi faaliyetler konusunda bugüne kadar 
herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

2. Kanunlar karşısında herkesin eşit olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yasalar ile yönetmel iki erce 
ortaöğretim kurumlarımızda siyasi ve ideolojik faaliyetler yasaklandığı halde ülkü ocaklarının bu
nu açıktan yapmasını ve bugüne kadar da bu örgütlerin faaliyetlerinin özendirildiğini nasıl açıklı
yorsunuz? Kanunun ve yönetmeliklerin ülkücü sıfatı karşısında daha mı farklı yorumlanması gere
kiyor? 

3. Kamuoyunda Ülkü Ocakları denilen yerlerin aslında Ülkü Ocağı adlı derginin irtibat büro
ları olduğu bilinmektedir. Dergi irtibat bürolarının amaçlarının dışında tamamen siyasi bir dernek 
olarak çalıştığı yukarıda bahsedilen örnek olayda da açıkça görülmektedir. Bakanlık olarak Ülkü 
Ocağı adlı derginin bu tür faaliyetlerini nasıl açıklıyorsunuz? Ayrıca bu derginin il, ilçe ve hatta 
bazı köylere kadar irtibat bürosu açtığı belirtilmektedir. Bu derginin Türkiye genelinde kaç irtibat 
bürosu bulunmaktadır? Bu büroların illerimize ve yerleşim birimlerine göre dağılımı nedir? 

4. Son zamanlarda liselerimizde bir dizi olay meydana gelmektedir. Bu olaylardan kaç tanesi 
siyasi nitelik taşımaktadır? Siyasi olduğu tespit edilen her bir olayın, siyasi tarafları kimlerdir? 

: T .C. . • 
İçişleri Bakanlığı . 20.6.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.143 926 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 gün ve KAN.KAR.MÜD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6791-14189/51341 sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Son zamanlarda liselerde meydana gelen ve bazen de ölümle son bulan olaylar siyasi nitelikli 

' değil, daha çok arkadaş grupları arasındaki basit anlaşmazlıklardan ortaya çıkmaktadır. 
23.3.1995 günü Ankara Gazi Anadolu Lisesinde meydana gelen olayın da siyasi bir yönünün 

bulunmadığı yaptırılan tahkikattan anlaşılmıştır. 

Liselerde meydana gelen basit olayları sağ-sol çatışması ve faşist saldırılar olarak niteleyen ve 
sürekli buıiun propagandasını yapan yasadışı yıkıcı sol örgütler, bu yolla kendi saflarına eleman ka
zandırmaya çalışmaktadırlar. * 

Ülkü Ocakları; legal olarak 29.11.1993 tarihinden bu yana Cihan Sokak No. 18/12 Sıhhiye 
Ankara adresinde yayın faaliyetlerinde bulunan Ülkü Ocağı isimli derginin irtibat bürolarıdır. 

Ülke genelinde liselerde meydana gelen siyasi olay olarak, 5.4.1995 günü İzmir İli Konak İl
çesinde bir grup lise ve üniversiteli öğrenciler tarafından sol içerikli slogan atma, Millî Eğitim Mü
dürlüğüne şikâyet dilekçesi verme ve pankart asma olayı olmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

5. - Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, Tokat'ın terör örgütlerince üs haline getirildiği id
diasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6813) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Özdemir 

Tokat 
1. Tokat'ın bazı ilçelerinde uzunca süreden beri TKP-ML/TİKKO DEV-SOL örgütlerinin 

faaliyet gösterdikleri ve bölgeye sürekli olarak militan yığdırdıkları bilinmektedir. Köyleri.taciz 
eden ve Tokat halkının rahatlıkla seyahat etmesini engelleyen sözkonusu terörist faaliyetler halkın 
huzur ve güvenini tehdit etmekte ve halk arasında rahatsızlığa yol açmaktadır. Yaklaşık 7 yıldan 
beri Tokat kırsal alanında faaliyet gösteren terörist örgütlere yönelik olarak şimdiye kadar neden 
ciddî tedbirler alınmamıştır? 

2. Türkiyemizin huzurlu illerinden olan ve herhangi bir gerginliğin yaşanmadığı Tokat'ın 
terör örgütlerince üs haline getirilmesini engellemek için herhangi bir tedbir düşünüyor musunuz? 

3. Şimdiye kadar hangi tedbirleri aldınız? 
4. Polis ve asker özel timlerinin sayıları ve araç gereçlerini takviyesini düşünüyor musunuz? 
5. Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. ' 
İçişleri Bakanlığı 20.6.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü . • /,. 
Sayı :B.05.1.EGM.O.12.01.01.143 927 

Konu : Yazılı Soru Önergesi ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 gün ve KAN.KAR.MÜD.A.0I.0.GNS.0.10.00.02-
7/6813-14261/51488 sayılı yazısı. 
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T.B.M.M. B-126 21 .6 .1995 0 : 4 
Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Tokat halkının seyahat özgürlüğü herhangi bir tehdit altında değildir. Bu bölgemizde de her 

yerde olduğu gibi terörle mücadeleye karşı her türlü tedbirler alınmıştır. • 

, Yasadışı örgütlere karşı seri operasyonlar düzenlenmekte, istihbari faaliyetlere ağırlık veril
mektedir. Polis ve asker özel timleri gerek personel gerekse araç-gereç yönünden takviye edilmiştir. 

Tokat İlinde, 1994 yılından günümüze kadar yasadışı örgütlere yapılan operasyonlarda, (3) 
ölü, (49) sağ olmak üzere toplam (52) örgüt militanı, (4) adet uzun namlulu silâh, (1) adet tabanca, 
(200) adet mermi ve çok sayıda örgütsel dokümanlarla birlikte ele geçirilmiştir. 

Sözkonuşu örgütlere karşı daha etkin çözümlerin bulunması amacıyla güvenlik birimlerince 
bir dizi toplantılar yapılarak gerekli operasyonların yapılması için her türlü destek verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

6. -Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'ta meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6814) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıya dere ettiğim somlarımın Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda delaletinizi arz ederim. 22.5.1995 
Musa Demirci 

1 • • • • • • • . " • S i v a s 

Sorularım : 
1. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta cereyan eden olayların adliyeye akseden yanı dışında, siz Ba

kanlık olarak ve idarî soruşturma yaptırdınız mı? Yaptırdınız ise sonuçları nedir? 
2. Olaylardan önce, Sıva? Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu'nun "olaylar çıkabilir" ikazı

na rağmen, anma törenleri neden Banaz'dan Sivas'a alındı? 
3. Müessif olayların hemen öncesi 1 Temmuz'da Vali Ahmet Karabilgin tarafından, Sivas 

Devlet Hastanesinin 69 personeli neden ilçelere dağıtıldı? Hastane Başhekimi neden istifa etti? 
4. Oteldeki yangın sırasında mahsur kalanları kurtarmak için duvarları delmek tekliflerine Va

li Ahmet Karabilgin'in mani olduğu iddiaları doğru mudur? Doğruysa hakkında ne işlem yapılmış
tır? Sadece görevden alınması yeterli midir? 

5. Olaylarda hayatını kaybeden 37 kişinin yandığı veya dumandan boğulduğu iddialarının 
doğru olmadığı, 16 kişinin yanmadığı, boğulmadığı; daha da korkuncu otelin içinde bile bulunma
dığı ve caddede kurşunla öldürüldüğü iddiaları doğru mudur? 

6. Sivas Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı ve Cumhuriyet Savcısı Gökmen Çelik ve bilir
kişilerin imzaladığı 3.7.1995 tarihli raporda Ahmet Alan ve kimliği belirlenemeyen bir bayanın 
kurşunlanarak öldürüldüğü tespit edilmiştir. Bu silâh kimindir? Bulunmuş ve balistik tesbiti yapıl
mış mıdır? 

7. Bu iddialar ve rapor gerçeklerine rağmen, medyada bütün ölenlerin otelde yandığı veya bo
ğulduğu şeklinde verilen haberleri düzeltici bir açıklama Bakanlığınızca yapıldı mı? Yapılmadı ise 
neden? 

^8. Olaylar sırasında otelde bulunan eski milletvekili Arif Sağ ve korumalarının silâh kul
landıkları iddiaları doğru mudur? Bu silâhların balistik incelemesi yapılmış mıdır? Kurşunlanarak 
ölen vatandaşlarla bu silâhların ilgisi var mıdır? 

- 2 8 5 -



T.B.M.M. B:126 2 1 . 6 . 1 9 9 5 0 : 4 
9. Aynı iddialar Aziz Nesin ve korumaları içinde variddir. Bu konuda Bakanlığınızca bir işlem 

yapılmış mıdır? 
10. İstanbul'da, Gazi Mahallesinde cereyan eden olaylardan sonra beşbin güvenlik 

görevlisinin tamamının silâhlarına el konulduğu ve balistik incelemelerinin yapıldığı açıklandı. 
Aynı tedbir Sivas olaylarında da uygulandı mı? Uygulanmadı ise sebebi nedir? 

11.. Bu tip sosyal olaylar sadece "olay" bazında mütâlâa edilemez. Mutlaka "öncesi" ve "son
rası" vardır. Bakanlığınızca bu olayların öncesi ve sonrası araştırılmış mıdır? Bu araştırmadan elde 
edilen bilgi ve belgeler kamuoyuna açıklanmış mıdır? Açıklanmadı ise, basının doğru bilgi alma 
hakkı ve vatandaşın öğrenme hürriyeti gasp edilmiş sayılmaz mı? 

; T.C. • 
İçişleri Bakanlığı 20.6.1995 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050PGM0710001-Ş/4804 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31.5.1995 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.14277/51500 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste

diği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Etkinlikleri sırasında meydana gelen 
toplumsal olayla ilgili olarak zamanın Sivas Valisi Ahmet Karabilgin ve Emniyet Müdürü Doğu-
kan Öner haklarında Bakanlık Makamının 5.7.1993 tarihli onayı üzerine mülkiye müfettişlerince 
yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekede ilgililer hakkında lüzum-u muha
keme teklif etmiş, ancak Danıştay 2 nci Dairesi konu hakkında men-i muhakeme kararı vermiştir. 

Bahse konu etkinlikle ilgili program tamamen Genel Merkezi Ankara'da bulunan Pir Sultan 
Abdal Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından yapılmıştır. 

Madımak Otelindeki yangın sırasında mahsur kalanları kurtarmak için ilgililerin duvarları del
me tekliflerine Vali Ahmet Karabilgin'in mani olduğu ve müessif olaydan bir gün önce Sivas Dev
let Hastanesindeki 69 personelin ilçelere dağıtıldığı konusunda Bakanlığımıza herhangi bir bilgi in
tikal etmemiştir. 

Olaylar sırasında hayatını kaybeden 37 vatandaşımızdan 35 inin otelde çıkan yangındaki du
mandan zehirlendiği, 2'sinin ise olay mahallinde uzak bir yerde kurşunla yaralandığı ve daha son
ra vefat ettiği doktor ve otopsi raporlarından anlaşılmış olup konu ile ilgili tüm belgeler olaydan 
hemen sonra Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir. 

Pir Sultan Abdal etkinliklerinde yukarıda belirtilen iki kişinin dışında kurşunlama sebebi ile 
hayatını kaybeden vatandaşımız yoktur. 

Bahse konu olayla ilgili toplanan bilgiler ve belgeler doğrultusunda medyaya gerekli açıkla
malar yapılmıştır. 

Eski Milletvekili Arif Sağ ve korumalarının silâh kullanmadığı, otelde çıkan yangın esnasın
da da kurşunla hayatını kaybeden vatandaşımız olmadığı için herhangi bir balistik tesbiti yapılma
sına gerek görülmemiştir. 

Sivas'ta meydana gelen toplumsal olaylar yatıştırılıncaya kadar jandarma ve emniyet kuvvet
leri büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmişlerdir. 

— = = = « = ^ = = — 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

î. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2t — 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 Kanım 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazt 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 

Miskin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 12. — Sakarya 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 Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakam Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 17. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

18. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
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7 
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 Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı 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) 

X 2Î. — 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) 

2 3 . — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı. 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi': 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

76. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
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&ANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN BİĞER 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 ve Köyişlerî ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 TarMi ve 
2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

31. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra 
İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

X 32. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 33. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

X 34. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 



7 
• KANUN TASARI. VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma .tarihî : 29.3.1995) 

35. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Daıir Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

36. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

37. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

38. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 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) 

39. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı' Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

40. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamemin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

41. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

42. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1 /538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 
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43. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 44. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

45. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

46. — GüJhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

47. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz 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) 

48. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayıh Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun* 2829 Sayıh Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

51, —- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5;1993) 

— 7 — 



7 
KANUN TASARI VE TEIüLtFLERtYLE 

, KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER -

52. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avükat-
Lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

53."— Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUerı Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayıh Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı": 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

54. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

56. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

57. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 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 Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

58. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) , 

59. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S, Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 
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60. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

61. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 62. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

63. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 64. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

65. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

66. -— Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

67. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

68. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

69. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir-Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : .15.1.1992) 

70. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin -
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

:71a — 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-
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mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25*2.1992) 

72. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 indi ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

74. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No.lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

75. ' — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (St Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nutı, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı 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) 

77. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S{ Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

.78. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtana tarihi ; 21^.1992) 

79.. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve BıçaJklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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80.'— Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nm, 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 
fatihi : 21.9.1992) 

81. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanımu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S; Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

82. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul 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)' 

83. — 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) 

84. — Çorum Mliüetvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Daür Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

85. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. — 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) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teküfi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

88. —- Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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89. — 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) 

90. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

91. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1 /456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

* 
92. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 

Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94. — Elazığ Mülletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

96. — Şirnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Büdiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

97. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

98. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka-
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nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

99. — 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) 

100. — 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) 

101. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/46S) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

102.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.4993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Saydı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın. 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı ; 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

107, —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

108j — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 
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109. — Aydın Milletvekili Nahit Mcnteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ye Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

111. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

112. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

113. __ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

114. — İki 11 ve Beş ilçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı.: 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

115. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

116. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim 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 : 6A1993) 

117. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis-
y.mu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

118. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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119. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

120. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

121. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

122 — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

123. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

124. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
t!k 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) 

125. — Sivas Milletvekili Abdııllatif 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) 

1265 — 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) 

127. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 
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128. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Haikkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

129. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

130,. — Mardin Milletvekili. Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

131. — Seyfettin Uzuhdiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132. — Halay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve-Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

133. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

134. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'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) 

135. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

136. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (İ/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

137.'— Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştiriılmesî Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alnıma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

138. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) 

139. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

140. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

141. __ Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

142. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel. Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

143f — 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 Değişildik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

144. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145. — tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

148. — îş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma, tarihi :. 
23.3.1994) 
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149. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve.Bütçe komisyonları- raporları (î/645) (S, Sa
yısı •':'. 607) .(Dağıtma tarihi : 23.3.İ994); • 

150. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 61.0) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15li,— 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 işletmeleri Kanun Teklifi 
've. Millî •'••Eğitim-Komisyonu. Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

152. — Şanlıurfa Milletvekili Ahdurrezak Yavuz ve .9 Arkadaşının 8,3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kamına Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve'Sanayi've Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında. Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi ; 23.3.1994) 

154. '—Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Malve Hizmetlerin Siliş, Hibe, Devir 
ve Elden' Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt. İçi Alımlarm Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı':' 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155i — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin ' Değiştirilmesine Dan 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu'Rapora (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) . • ' . • • ' • 

156. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'rin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkil atı Ka
nununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine Dair'Kânun. Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. —»Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nm Yasama Dokunulmazlıklarınm Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku-
rralmaıdıklarınm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu 'Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayjsı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

160. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

161. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

162. — 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 Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 163. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

164. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun..Tasarısı've .Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (t/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

165. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağılma tarihi: 20.4.1994) 

X 166 — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camİinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı'Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

167. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köylüleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

168. — 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) 

- - 19 — 



• 7 . .. - , . . . . . • ' ;. •• • . . • . • 

JKANUN TASAM VE TEIGJtFLERtYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ&ER İŞLER 

169. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

170. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964'.Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994) 

171. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerim, 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) 

172. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

173.'— Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapora (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) . 

174. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

175. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

176. •— Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

177. — Çorum Milletvekili Muharrem §emsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

178. •— Konya Milletvekili Osman Özbek ve. 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
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X 179. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Bazı Kurura ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

181. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

182. -— Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 183. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi: 19,10.1994) 

X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

185. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal. îşler Komisyonu Raporu (1 /734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

X 187. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 
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• ••' X 190. —Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının -Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı••: 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ve Lifvanya' Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapora (1/766) (Ş. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192.— Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onayla-nımasının- Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725). (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 193. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 
X 194. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994). 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile\Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Buıîuındpığuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma1 tarihi : 14.11.1994) 
X 197* —• Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının -Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri kornisyonlan raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14,11.1994) , 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin;.Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

199. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Plakkiında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 18.11,1994) ,, 
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X 201. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adaet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dâir Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

203. -— Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma tan 
rihi : 28.11.1994) 
X 204. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 205.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 206. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
îmar, Ulaştırma vo Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

207. — 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) 

208. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma'tarihi : 10.1.1995) 

209 — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 211. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti .Hükümeti Ara

sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının, Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
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Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S.'Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — Tüfkiyc 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) 

• 215. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı.: 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) . ' . . . , . 

217, — İller Banhası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi •: 10.2.1995) 

218. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 219. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

220. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kar 
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
X 221. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
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222. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

223. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi -.20.3.1995) 
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

229.— Yükseköğretim ı Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi: 20.3.1995) 

231.— 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) 

232. Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
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233.>— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göîdaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kânun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasmm ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 

* Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla-
o raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

'.235.'•— Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18•'Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, ilişkin Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 38 inci Maddesüne Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağılma tarihi: 28.3.1995) 

236. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşı tun, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

237. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

238. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Haşan Basri Eler'in • Orman'-Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişîeri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
ilk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak Han Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı: 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 
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241. — Ankara Milletvekili Yücel Seçki ner ve 6 ArKadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevök Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

242. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 

X 243. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ye Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

244- — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S; Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 246. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

247. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 3 T inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) {Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

248. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

249. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine, Dari Kanun Teklifi ve Plan.ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı : 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

252. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

254. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

256. — Sakarya Milletveküi Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S, Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

258. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi: 3.5.1995) 

259. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

260. — Erzurum Milletvekili Lütfü lisen gün veMF Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

261. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine. Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1,6.1995) 

262. — İzmir Milletvekili Veli'Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

263. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

264. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi•: 1.6.1995) 

265. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine ilişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S, Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6,1995) 

266. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk. Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

267. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

268. —- Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya-
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pılmasma Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

269. — Trabzon'Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarifi ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S, Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) "... .. 

X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

X 271., — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış-
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (Ş. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

1 272. — 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 Dinçerîer'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Melisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapora (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 273, —• 291S Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler ilave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanırı asma Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili iBahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 linçi Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk. Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, izmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde DeğişiiMik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü •Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanım Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe •komısyonlan 
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raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

X 274, ;— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1995) . 

X 275. — Türkiye Cumhuriyeti 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-
yonlan raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi": 13.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi iğleri gösterir. 
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