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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak dört oturum yaptı. 

Açık bulunan ve CHP Grubuna düşen, Çevre Komisyonu üyeliği ile Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine, Grubunca aday gösterilen Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy 
seçildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

17 nci sırasında bulunan 691, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 83, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
28 inci sırasında bulunan 699, 

, 29 uncu sırasında bulunan 798, 

S. Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, Usulî konulara, 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, 3 üncü madde üze
rinde verilen bir Önergenin oylanmasına, 

İlişkin, Başkanlığın tutumu hakkında birer konuşma yaptılar. 

Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan da, Başkanlığın tutumunun doğru olduğuna ilişkin görüş
lerini ifade etti. 

İstanbul Milletvekili Komisyon Sözcüsü Coşkun Kırca, Ankara Milletvekili Mümtaz Soy-
sal'ın, konuşmasında, asla düşünmediği fikirleri atfettiği iddiasıyla Komisyona, 

Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, konuşmasında, 
partisine, 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan da, Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, ko
nuşmasında, şahsına ve Komisyona, 

Sataştıkları iddiasıyla birer konuşma yaptılar. 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) 
görüşmelerine devam edildi. 

Yapılan gizli oylamalardan sonra; 

3 üncü ve 5 inci maddelerinin Anayasada öngörülen yeterli sayıda kabul oyu alamadığı, 

4 üncü maddesinin ise kabul edildiği, 

Açıklandı. 
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Alınan karar gereğince, 22 Haziran 1995 Perşembe günü saat 10.30'da toplanmak üzere, 

23.41'de Birleşime son verildi. 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

İlhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

. Kâtip Üye 
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II. -GELEN KÂĞITLAR 

22 . 6.1995 PERŞEMBE 

Raporlar 
1. - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Ka

nununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma Tarihi : 22.6.1995) (GÜNDEME) 

2. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sayısı : 863) (Dağıtma Ta
rihi: 22.6.1995) (GÜNDEME) 

3. -Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 40 Arkadaşının; Tü
tün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 
2/414) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma Tarihi: 22.6.1995) (GÜNDEME) 

4. - Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 9 Arkadaşının, 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/696, 
2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı: 867) (Dağıtma Tarihi: 22.6.1995) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, DYP'nin bazı yerel televizyonlara propaganda 

kaseti gönderdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1638) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.6.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Kayaş Deposunda çalışan işçilerin sigorta 

primlerinin ödenmediği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7051) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1995) 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kalkınma Bankasınca Kuşadasında bazı otel ve 
firmalara verilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7052) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.6.1995) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Posta İşleme Genel Müdürü Veli Bettemir'in ve
kâlet süresine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7053) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.6.1995) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Spor Kulübüyle ilgili bir ihbara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7054) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1995) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türk Telekom A.Ş. ile Posta İşleme Genel Müdür
lüğünde yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7055) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.6.1995) 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'nin daimî memuriyet harcırahlarına ve kay
bedilen davalarda ödediği miktara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7056) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.6.1995) 
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7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'ye ait gayrimenkullerin Türk Telekom 

A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7057) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.6.1995) 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Genel Müdürlüğünde usulsüz atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7058) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 20.6.1995) , 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Spor Kulübüne bağış yapan firma ve müte
ahhitlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7059) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.6.1995) ; 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'nin hat sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/7060) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.1995) 

11. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'deki santral yetersizliği sorununa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7061) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1995) 

12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT merkez teşkilatında yapılan atamalara iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7062) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1995) 

j 3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'de çalışan işçi sayısına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/7063) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1995) 

14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Kayaş deposunda çalışan işçilerin sigorta 
primlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7064) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.6.1995) 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Veli Bettemir'in PTT Genel Müdür vekilliği dö: 

neminde yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7065) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.6.1995) 

16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığınca alınan bir 
arsaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7066) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.6.1995) 

17. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Oğuz Tezmen'e 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7067) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

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

@ - — ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Şimdi, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

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

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı : 139) 

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

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

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

7. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11720) (S. Sayısı : 691) 

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

9. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kânunu 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) 

- 295 -



T.B.M.M. B:127 22 .6 .1995 0 : 1 
BAŞKAN -71,82,139, 283, 391,201,691,699 ve 798 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifleriy

le ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu yetkilileri yerini aidimi? Almadı. 
Müzakereleri ertelenmiştir. . 

10. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (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 - 134 ve 66 sıra sayılı kanun teklif ve tasarısıyla ilgili Adalet Komisyonu yetkilile
ri yerini aldı mı? Almadı. 

Müzakereleri ertelenmiştir. 

12. -Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, 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) (1) 

BAŞKAN—7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlan
gıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
porunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde, 5 inci maddenin oylanması tamamlanmıştı. 
Şimdi, 6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6 . - 1 . 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci 

maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Seçimler ve halkoylaması serbest eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esas

larına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaş
larının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanunla özel düzenlemeler yapılabilir. 

Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. 
2. Anayasanın aynı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, ceza infaz kurumlarında bulunan hü
kümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan tutukluların seçme 
haklarını kullanmalarında, oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerek-

(1) 861 S. Sayılı Basmayazı 14.6.1995 Tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağa eklidir. 
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li tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve de
netimi altında yapılır. 

3. Anayasanın aynı maddesine aşağıdaki fıkra altıncı fıkra olarak eklenmiştir. : 

Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzen
lenir. 

BAŞKAN - Efendim, şu ana kadar, gruplar adına söz talebinde bulunulmamıştır. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Refah Partisi Grubu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Lütfü Esengün; buyurun. 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan anayasa değişikliği teklifinin 6 ncı maddesi üzerinde, Partimizin görüşle

rini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Teklifin 6 ncı maddesiyle, Anayasanın "Temel Haklar ve' 
Ödevler" başlıklı İkinci Kısmının "Siyasî Haklar ve Ödevler" başlıklı bölümündeki seçme, seçilme 
ve siyasî faaliyette bulunma haklarını tanzim eden 67 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fık
raları değiştirilmekte; ayrıca, bu maddeye yeni bir fıkra eklenmektedir. 

Maddeyi, kısaca, seçmen yaşının 18'c indirilmesi olarak dile getirmek mümkündür; ancak, 
maddede, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına oy verme imkânını getiren, tutukluların oy kul
lanmasını öngören yeni birtakım düzenlemeler de bulunmaktadır. Tabiî, en önemli değişiklik, 67 
nci maddeye eklenmek istenen son fıkradır, ilk fıkrada, anayasalara, ilk defa, seçim sistemleriyle 
ilgili bir prensip, bir ilke getirilmektedir. Maddede yapılmak istenen değişiklikler genelde olumlu
dur; ancak, yeterli değildir. 

İkinci fıkraya eklenen "yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmele
ri amacıyla, kanunla özel düzenlemeler yapılabilir" şeklindeki cümle, yurt dışındaki Türk vatandaş
larına, özellikle Avrupa'daki işçilerimize oy verme hakkını getiren, emredici bir kural olarak dii-
zenlenmemektedir. "Yapılabilir" şeklindeki kelime, bu konuda idareye takdir yetkisi vermektedir. 

Aynı madddenin ikinci fıkrasındaki, seçimlerin yargı denetimi ve gözetimi altında yapılacağı
na dair hüküm Anayasada mevcut iken, yurt dışındaki vatandaşlarımıza, farzımuhal Amerika'daki, 
Avustralya'daki, dünyanın en uzak köşesindeki vatandaşlarımıza oy verme hakkını pratikte nasıl 
sağlayacağız ve Anayasanın bu maddesindeki, bu hükmü; yani, seçimlerin yargı denetimi ve göze
timi altında yapılacağına dair hükmü Avustralya'da, Amerika'da, Almanya'da nasıl gerçekleştirece
ğiz; ben, bu sorunun cevabını bulamıyorum. 

Zannediyorum, bu fıkrayı yapan anayasa koyucu, anayasa yapıcı Sayın Anayasa Komisyonu, 
bu zorluğu gördüğü için, Anayasaya "yapılabilir" şeklinde, idarenin takdirini kullanabileceği bir 
yapılanma, bir düzenleme getirmiştir. Kanaatimce, bunun "yapılabilir" şeklinde, fiiliyatta, tatbikat
ta uygulama imkânı olmayan bir şekilde değil, "yapılır" şeklinde, emredici şekilde Anayasaya ya
zılması lazım. Tabiatıyla, emredici kuralın yanında, gerek Anayasada gerek diğer yasalarda ve 
mevzuatta, buna paralel değişikliklerin de süratle yapılması lazım; yoksa, bu haliyle, biraz kendi
mizi kandırmak, biraz da yurt dışındaki, özellikle işçi kesimine mesaj göndermek olur. "Yapılabi
lir" denirse, hiçbir siyasî iktidar bunu yapamaz, başaramaz. 

Üçüncü fıkradaki değişiklikle seçmen yaşı 19'aindirilmekte; yani, 18 yaşını ikmal eden genç
lerimize oy verme hakkı tanınmaktadır. Bu, güzel bir gelişmedir, yerinde bir uygulamadır, yerinde 
bir tanzimdir. 

Hukukumuzda, tam cezaî ehliyet, 18 yaşın ikmaliyle başlamaktadır. Medenî hakları kullanma 
hakkı, imkânı, ehliyeti, yine, 18 yaşın ikmaliyle, rüşt yaşı dediğimiz yaşın ikmaliyle başlamakta-
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dır. Dolayısıyla, oy verme imkânının da, 18 yaşını bitirmiş olan gençlerimize tanınması, yerinde bir 
uygulamadır. Bu haliyle, demokratik katılım artırılmaktadır, gençlerin ülke yönetiminde söz sahi
bi olmaları mümkün kılınmaktadır; ancak, bugün, gençlere oy verme hakkını tanımakla, gençlerin 
sorunlarını halletmiş olamayız. 

Eğitim ve öğrenim hakkını Anayasanın 42 nci maddesine yazmışız, anayasal hak olarak genç
lerimize yermişiz; ama, işte, bir hafta sonra, önümüzdeki pazar günü üniversite giriş imtihanı ya
pılacak. Bir önceki imtihanda elenen 250 bin gence ilaveten, bu imtihana girecek olan 800 bin gen
cin takriben 600-700 bini de yeni işsizler ordusuna katılan gençler halini alacaklar. 

Anayasaya bir maddeyi koymakla iş bitmiyor. Anayasanın emrini fiiliyatta yerine getirmek, 
gerçekleştirmek, Anayasanın 42 nci maddesindeki eğitim ve öğrenim hakkını gençlerimize tam 
manasıyla sağlamak mecburiyeti var; sadece oy hakkı tanımak, gençlerin karnını doyurmuyor. Bu
gün, Anadolu'da, milyonlarca gencimiz işsiz vaziyette, kahve köşelerinde gençliğini çürütmekte, 
heder etmektedir. 

Beşinci fıkrada yapılan değişiklikle, tutuklulara oy verme imkânı getirilmektedir.,Tabiatıyla, 
bu konuda, Yüksek Seçim Kurulunun, adlî mekanizmanın, savcıların, lazım gelen bütün tedbirleri 
almaları lazımdır. Cezaevi gibi, kendine has şartları olan, psikolojik ortamı olan bir yerde tutuklu 
olan insanlara -ki, hükümlülere tanınamıyor tabiatıyla- oy hakkı vermek, cezaevinde birtakım yan
lış haraketlere sebep olabilir; ama, yine de, tutuklu insan, hakkından ve hürriyetinden geçici olarak 
mahrum edilmiş kimsedir; seçme, seçilme veya diğer anayasal haklarından mahrum edilmemiştir; 
ancak, tedbir mahiyetinde bir yere konulmuştur; bu insanların, sırf tutuklu oldukları için seçme 
haklarını ellerinden almak yanlıştır; bu düzenleme, doğru bir düzenlemedir; ama, tekrar ediyorum; 
birtakım nahoş hadiselere mahal verilmemesi kaydıyla, bu konuda her türliKtedbirin alınması la
zımdır. Bu maddede yapılan en önemli değişiklik, son fıkraya eklenen, seçimlerin nasıl yapılaca
ğına dair ilkeleri belirleyen fıkradır. 

• ' • " • • • • • . • • - . ' I 

Muhterem arkadaşlar, 1982 Anayasası, gerçek demokrasi yerine, milleti, keyfî arzulara uydur
ma, yani hile rejimine müsait bir yapı taşımaktadır. Çünkü, bu Anayasanın, her ne kadar, ilgili bü
tün maddelerinde "demokrasi" ve "demokratik" kelimeleri kullanılmışsa da, asıl milleti temsil eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimini düzenleyen 67 nci maddesinde, milletin adil bir şekilde 
Mecliste temsil edilmesini sağlayacak temel ilkeler belirlenmemiştir; her şey kanuna bırakılmıştır. 
Bu belirsizlikten yararlanılarak da, geçtiğimiz yıllarda seçim kanunları gayri adil bir şekilde yapıl
mış, her seçime ayrı bir seçim kanunuyla girilmiştir, ülkemizde, 1950 -1960yılları arasında, ada
letsiz olduğu artık her kesim tarafından kabul edilen çoğunluk sistemi, sonra millî bakiye denilen 
bir başka sistem, daha sonra da barajsız nispî temsil sistemi uygulandı; 12 Eylülden sonra da, özel
likle, 12 Eylül öncesi Millî Se|amet zihniyetindeki partilerin Meclise bir daha girmemesini teinin 
için, 12 Eylülü yapan zihniyet, Türkiye genelinde yüzde 10 gibi büyük bir baraj getirdi. Bu da \et
medi, Anavatan Partisi İktidarında haksızlık alabildiğine ilerledi, en az oyla Meclisin ekseriyetini 
nasıl ele geçirebilirim gibi bir yanlış zihniyetle, seçim kanunlarına barajlar, tercihler, il barajları gi
bi birtakım haksız uygulamalar konuldu, sonuçta da, 1987 seçimlerinde, yüzde 36 oyla Meclisin 
yüzde 66'sını ele geçirmeyi, Anavatan Partisi başardı; ama, sonuçta ne oldu; 1991 seçiminde, ken
di kurduğu tuzağa kendisi düştü. 

Şimdi, bu haksızlıkların önüne geçilmesi için 67 nci maddeye bir fıkra eklenmektedir.'Sözde 
bu haksızlıkların önüne geçilmesi için Anayasaya eklenmek istenen fıkra şu: "Seçim kanunları. 
temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, 2 dakika daha süre veriyorum; lütfen bağlayalım. 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, "yönetimde istikrar" sözcüğünün ne 

manaya geldiğini ve pratikte, yönetimde istikrardan ne manayı anlayacağımızı kimse bilemez. Bu, 
"yönetimde istikrar" sözcüğü, bundan sonra, seçim kanunlarında yapılacak hilelerin anayasal daya
nağı olarak kullanılacak. Sadece, adil olmak; sadece, milletin iradesini adil şekilde Millet Meclisi
ne yansıtmak Ve bu konuda Anayasaya kural koymak, kâfidir. "Adalet"in yanına, "yönetimde istik
rar" gibi muğlak, müphem birtakım ibarelerin konulması, bundan sonra yapılacak hilelere anaya
sal dayanak aramaktan başka bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar, ben, sözlerimde, bu değişikliklerin genelde olumlu olduğunu arz ettim; 
ama, biz, bu maddeye yine de ret oyu vereceğiz. Niçin ret oyu vereceğiz; kısaca onu arz edip hu
zurunuzdan ayrılacağım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hem övüyorsunuz hem de ret oyu vereceğiz diyorsunuz Sa
yın Esengün. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bakınız, bu anayasa değişikliği, bir paket halinde partilera-
rası komisyona geldi; DYP, Anavatan Partisi, Refah Partisi, CHP ve o gün, o komisyona katılan 
bütün partilerin üzerinde ittifak ettiği, anlaştığı bir konu vardı; bu paketin ya tamamı geçecek veya 
hiç geçmeyecek. Biz, sözümüzde durduğumuz için, sözümüze ve prensiplerimize uygun hareket et
tiğimiz için bu maddeye ret oyu vereceğiz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - İnancınız doğrultusunda hareket etmiyorsunuz; biı maddeyi 
siz kabul ettiniz... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - ...ama, bu maddeye veya bu pakete söz, veren DYP, Anava
tan Partisi, SHP ve diğer partiler sözlerinde durmadılar... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - SHP yok; artık CHP var. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - ...24 üncü maddeyi paketten ayırdılar. Özellikle DYP'li ar

kadaşlarıma sesleniyorum; CHP'nin dümen suyundan lütfen ayrılın, gelin, DYP, Anavatan, Refah 
ve grubu olmayan diğer partiler el ele verelim, şu 24 üncü maddeyi -milletimizin tamamının iste
diği 24 üncü maddeyi-anayasa değişikliğinin içerisine koyalım; millet bunu istiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
COŞKUN KIRCA (Kırşehir) - Anlaşıldı, senin derdin o. 
BAŞKAN - Sayın Esengün, lütfen toparlar mısınız. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Eğer, DYP, Anavatan Partisi ve diğer partiler, CHP'yi dışlamaz ve 24 üncü maddeyi bu Mec
listen çıkaramazsanız, tarih önünde, millet önünde sorumluluktan kurtulamazsınız. Şu CHP'yi mil
letin başına siz getirdiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Biz, laik düzenin savunucusu, laik cumhuriyete ve demok
ratik düzene sahip bir partiyiz. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Lütfen, gelin, hiç olmazsa şu 24 üncü maddede CHP'nin dü
men suyundan ayrılın; bırakın şu CHP'nin hatırını, vazgeçin; Hükümet başka, Meclis başka. Hükü
met ortaklığı yapabilirsiniz; ama, anayasayı değiştirme konusunda, gelin, el ele verelim, milletimi
zin istediği 24 üncü maddeyi değiştirelim, sonra, bu maddeleri de sırayla geçirelim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sen o aklınla çok yaşa!.. 

• HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Çok akıllısın!.. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Esengün, İran'a... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bizim desteğimiz olmadığı sürece, işte, dökülüyorsunuz; 
dün 260'lara düştünüz, bugün, kimbilir kaçlara düşecekseniz... Biz olmadan bu Anayasayı değişti
remeyeceksiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - 24 üncü maddeyi değiştirmeden Meclisten anayasa değişik
liği geçmeyecek; Meclisten geçse bile, halkoylamasında, millet, size gereken cevabı verecek. 

Onun için, ben, sizi, doğruya, hakka, adalete, milletin sesine davet ediyor; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anaya

sa değişiklik paketinde, 6 ncı maddeyle ilgli olarak, Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım, ön
celikle, sizlere saygılarımı sunarak konuşmama başlıyorum. 

Benden önce konuşan değerli parlamenter arkadaşımız, aklını Cumhuriyet Halk Partisine tak
mış; son derece insafsız değerlendirmeler yaptı. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yapmayın; yok öyle bir şey... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Sanki, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa, Refah Partisi önderliğin
de diğer tüm partileri arkalarına takıp götürecekler; Türkiye'yi de ileriye yönlendirecekler!.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)-İşte, bu laf doğru. 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Bu, biraz ham hayal; bu, biraz, aç tavuğun, kendini arpa ambarın
da görmesine benziyor. 

Arkadaşıma hatırlatmak isterim; Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, bugünkü çağdaş, modern 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulması söz konusu değildi. (CHP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu partisidir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-O, hikâye... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Sayın Liiftü Esengün'ün seçim bölgesi, Cumhuriyet Halk Partisi 
hareketi olmasaydı, belki, başka ulusların, belki de Ermenilerin ypnetiminde olacaktı Sevr Antlaş
masına göre.(CHP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Boş ver onları, boş ver... 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisine böylesine haksızlık etmek, büh

tan etmek, hakla, hukukla, adalet anlayışıyla hiç bağdaşmaz; hele, adil düzen savunucularının böy
le bir hatayı yapmamaları gerekir; yaparlarsa, adil düzen iddialarının safsata olduğu, uydurma ol
duğu ortaya çıkar. (CHP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisiyle uğraşanlara, bütün millet "başınıza Cumhuriyet Halk Partisi kadar 
taş düşsün" der. Cumhuriyet Halk Partisi, milletimize mal olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu
su bir partidir. -

Şimdi, bu anayasa değişikliğiyle ilgili konuya geleyim^ İlle muhalefet yapmak gerekmez; bu
rada, bu maddede, anayasa değişikliğiyle ilgili hemen hemen tümüyle olumlu sözler söyleniyor; 
ama, yine de aykırı davranacağız! Bu inatla demokrasi olmaz, bu inatla karşılıklı uzlaşma bulmak 
mümkün olmaz. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-İnançsızlık o. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Siz yaptınız bu inatları. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Cumhuriyet Halk Partisinin inadı 1 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, seçimle ilgili, seçme ve seçilme haklarıyla 
ilgili olan bu maddede, son derece olumlu ve ileri adımlar var. Doğal olarak, Anayasanın, ileriye 
yönelik, yönlendirici olması, Türkiye'de demokrasiyi geliştirici olması, demokrasinin niteliğini 
zenginleştirici olması gerekiyor. Seçmen yasinin 18'e indirilmesi, 18 yaşını dolduranların seçme 
hakkına kavuşması, Türkiye'de katılım imkânlarını artıran bir yaklaşımdır. Giderek, yine bu ana
yasa değişikliğiyle, üniversite öğrencilerinin siyasete katılımını, siyasî partilere üye olmasını sağ
lamak da, yine, demokrasiyi geliştiren ve yeni kuşakların, demokrasiye, partiler içine girip yetişe
rek hizmet etmesini sağlayacak önemli bir adımdır. Bu konuda, hiçbir parti çıkarı düşünülmeden, 
sadece ülke çıkarları düşünülüp, hepimizin, böyle bir değişikliğe destek vermesi gerekir. 

Değerli ardaşlarım, biz Türkler, geniş coğrafyalara yayılan bir kültüre sahibiz; geçmişte de bu
nun örnekleri görülmüştür. Biz, sınırlarımızın genişletilmesini istemiyoruz; var olan Türkiye Cum
huriyeti topraklarının bütünlüğüyle ilgili ısrarımız var; başka ülkelerden, 1 metrekare dahi toprak 
talebimiz yok; ama, yine de, Cumhuriyet Halk Partisinin, kurucu parti olmaktan onur duyduğu çağ
daş Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarındaki 12-13 milyonluk ülke, artık, 60-70 milyonluk bir 
ülke haline geldi. Sovyetler Birliğinde değişiklik oldu; kardeş cumhuriyetler ortaya çıktı ve onlar
la ilişkiye geçtik. Bu, diri, dinamik, büyük potansiyeliyle Türkiye, dünyaya yayılıyor ; bu nedenle, 
doğal olarak, yurtdışında en çok yurttaşı olan ülkelerden biri durumundayız. Biz, Osmanlı İmpara
torluğunun arkasından, büzüşmeyle, zaten, 20 nci Yüzyılda, Amerika ve Arjantin'den sonra, dışa
rıdan en çok göç alan üçüncü ülkeyiz. Bu göçle gelenlerin de, geldikleri yerlerle bağlantıları var; 
tabiî böyle olunca, çifte vatandaşlık hakkına sahip çok sayıda yurttaşımız yurtdışında olacak -kimi
si çifte vatandaşlık hakkıyla, kimisi sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla- onların, Türkiye 
Cumhuriyetinde yapılacak olan seçimlere, seçme ve seçilme haklarıyla katılabilmeleri gerekiyor. 
Buradaki anayasa değişikliği, bu konuda, pek çok eksiklikle malul. "Yurtdışında çalışanların seç
me hakları konusunda yasal düzenlemeler yapılabilir" deniliyor. Anayasa, yönlendirici olmalı, ile
riye yönelik hedefler vermeli, emredici olmalı. Bu "yapılabilir" kelimesinin "yapılmalıdır", "yapı
lacaktır" veya "yapılır" diye değiştirilmesi gerekir. Bu konuda arkadaşımla hemfikirim. 

Ayrıca, seçilme hakkı açısından, yurtdışında yaşayan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşı olan, neredeyse 4 milyona yakın insanımız var. Neredeyse, ülke içindeki seçmenlerimizin 
yüzde 10'u kadar seçmen yurtdışında yaşıyor. Onların, bulundukları yerlerde uzun süre kalacakla
rı düşünülerek, bulundukları yerlerde, seçmen sayısına göre seçim bölgeleri oluşturulmalı; Mü
nih'ten, Frankfurt'tan, Viyana'dan milletvekili olarak da seçilme hakkıyla Türkiye'ye gelebilmeli
dirler. Bunları da öngörmek durumundayız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, seçilme hakkıyla ilgili.-gerçi bu maddede yok; ama, Anayasa Komisyo
nunda bu konuda tartışma oldu- olarak da "25 yaşına kadar indirilebilir" deniliyor. Gençlerden 
korkmayalım. 25 yaşında, kendisini yetiştirmiş ,diri, dinamik bir genç yurttaşımız, 10 milyon nü
fusu olan İstanbul'a belediye başkanı olabilecek, İstanbul'dan milletvekili olamayacak ve onu, böy
le muallakta kalan bir maddeyle seçme ve seçilme hakkına kavuşturmaya çalışacağız. Bu da yan
lıştır. Gençlerden çekinmemek gerekir. Gençler, genç bir toplum olan Türkiye'nin diri, itici gücü
dür; onların siyasete, seçme ve seçilme haklarıyla eksiksiz katılmalarını sağlamak, Türkiye'ye ya
rar sağlar, Türkiye'ye büyük güç katar. 

Değerli arkadaşlarım, bu anayasa değişikliğiyle, tutuklu insanlarımızın, yargı organı kararıyla 
henüz üzerlerine bir ceza gelmemiş insanlarımızın da seçme haklarını kullanabilmiş olmaları, ileri 
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bir demokratik adımdır. Hatta, bunu, belki de zaman içinde geliştirmek gerekiyor. Hükümlü olan
lardan, mahkûm olanlardan, yüzkızartıcı suçlardan mahkûm olmayanlar bile, seçme hakkından ya-
rarlanabilmelidirler. Bu maddenin dahi geliştirilmeye ihtiyacı vardır, en geniş anlamda demokra
tik katılımı sağlayabilmek açısından. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu maddede "Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istik
rar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir" deniliyor. Bunu düşünürken, bu maddeyi uygular
ken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir defa, seçim kanunları, yakın geçmişte olduğu gibi, yaz boz 
tahtası haline getirilmemeli; seçim kanunları, her seçimde değiştirilen kanunlar olmamalı. Seçim 
kanunları, demokrasinin, temsili sağlamak açısından, katılımı sağlamak açısından temel araçlarıdır; 
yerel seçimlerde ölsün, genel seçimlerde olsun. Bu kanunlar, geleneklerle birlikte, alışkanlıklarla 
birlikte kurumlaşmalı, oturmalı. 

1980 öncesi, bizim en çok denediğimiz sistem, nispî temsil sistemiydi. Olsa olsa, o temsil sis*-
temi, barajlı d'Hont -hem de düşük bir barajla- sistemi olarak devam ettirilmeliydi; ama, yüzde 
30'la da olsa, neredeyse yüzde 25'le de olsa bir partiye tek başına iktidar verip, istikrar sağlamak 
amacıyla... -

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Sayın Başkan, bitirmek üzereyim. 
BAŞKAN - Hayhay... Size 2 dakika ek süre verdim. 
ALİ DİNÇER (Devamla) - ...John Ahmet'in devridaim makinesini icat etmeğe çalıştığı boş 

gayretlerle yahut Zati Sungur modelleriyle değiştirildi seçim kanunları. Biz, 1980'lere kadar uygu
ladığımız, önemli ölçüde müesseseleşen, oturan nispî temsil sistemini, bütün düşüncelere, bütün 
partilere mümkün olduğu kadar imkân tanıyan sistemi, tekrar ülkemize getirmek durumundayız. 

COŞKUN GÖKALP(Kırşehir)-D'Hont sistemi, d'Hont... 
ALİ DİNÇER (Devamla) - İl seçim çevresi anlayışıyla, 1980 öncesinde olduğu gibi, olsa olr 

sa, yüzde 10'dan daha düşük bir baraj yüzdesiyle, barajlı d'Hont sistemiyle istikrar sağlanır. Eğer, 
ülkede tam anlamıyla katılım olursa, değişik ideolojiler, düşünceler, partiler siyaset sahnesine yan
sırlarsa, o zaman zaten istikrar olur, gerçek istikrar da öyle sağlanır. İlle çok düşük oy oranlarıyla 
bir partiye tek başına iktidar verme istikrar getirir diye düşünmek yanlıştır; hatta, o oluşabilecek 
olan istikrarı da ortadan kaldıracaktır diye düşünmek gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeyle ilgili, Partim adına düşüncelerimizi anlat
maya çalıştım. Sözlerime son verirken, tekrar, Yüce Parlamentomuza, değerli parlamenterlerimize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun. (ANAP sıralarından alkış

lar) • 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; görüşmekte bulunduğumuz anayasa değişiklikleriyle ilgili 6 ncı madde hakkında 
Grubumuzun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden evvel konuşan değerli hatiplerin de ifade ettikleri gibi, Anaya
samızın 67 nci maddesinde yapılan değişiklikle, gerçekten, önemli adımlar atılmaktadır. Nedir bu 
değişiklikler; arkadaşlarım izah etti, ben de kısaca temas edeceğim. 

Bunlardan en önemlisi, yurtdışındaki vatandaşlarımıza oy hakkı sağlanmasıdır. Gerçekten de, 
Anayasamıza konulmuş bulunan ve aslında, muhafaza edilmesi de gereken güzel bir hükümden, do-
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layı, yurtdışındaki vatandaşlarımıza oy hakkı sağlayamıyorduk. Anayasamız ne diyor: "Seçimler, 
ancak yargı gözetim ve denetiminde olur." Yurtdışındaki vatandaşlar için özel bir hüküm konulma
dığı için, yurtdışında herhangi bir ülkeye de yargıç gönderemediğiniz için, kabul edilmediği için, 
devletler hukukunun genel prensiplerine göre mümkün olmadığı için, bugüne kadar, yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın oy kullanma hakkı, meselesi çözüme kavuşturulamamıştır, bu anayasal engel do
layısıyla. > 

Şimdi, yapılan değişiklikle, fıkranın altına "yurtdışındaki vatandaşlarımıza verilecek oy hakkı 
özel kanunla düzenlenebilir" diye bir hüküm konulmuş; bu hükümle birlikte, artık, yurtdışındaki 
vatandaşlarımız için ve çifte vatandaşlık hakkına sahip olanlarımız için de özel düzenlemeler yap
ma hakkı getirilmiştir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta; bu hakka rağmen, elbette 
ki, yargı gözetim ve denetimi devam edecektir. Yani, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanun ve Anayasamızın 79 uncu maddesi gereğince, bu işlemler de yine, Yük
sek Seçim Kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılmaya devam edecektir. Yargı denetimi kal
dırılmıyor, sadece, yurtdışındaki vatandaşlarımıza oy kullanma imkânı getiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bazı parti yetkilileriyle beraber, yurtdışındaki işçilerimizle, vatandaşla
rımızla ve onların dernekleriyle, çeşitli zamanlarda toplantılar yaptık. Bu vatandaşlar, o toplantılar
da bize "40 yaşındayım, ne burada oy kullanıyorum ne burada oy hakkım var ne de şimdiye kadar 
Türkiye'de oy kullandım. Seçme hakkının tadını bilmiyorum. Seçmeyi ben de arzu ediyorum, ben 
de istiyorum; fakat, bu, mümkün olmuyor" şeklinde yakınmalarda bulundular. 

Şimdi biz, yapacağımız bu değişiklikle, bu insanlara seçme hakkını veriyoruz. Yani, Türkiye 
Cumhuriyeti nüfus kâğıdını, pasaportunu taşıyan vatandaşalarımıza ilk defa böyle bir hak verile
cektir. İşte, İktidarımız döneminde -arkadaşlar, seçim kanunları değiştirildi diye şikâyet etti- yapı
lan değişikliklerden birisi buydu. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 94 üncü maddesi değiştirildi; Buna göre, seçimlerden 75 gün evvel yurtdışın
dan Türkiye'ye gelen vatandaşlara, anayasal engel dolayısıyla, sadece hudut kapılarında oy verebil
me imkânı ve hakkı verildi. 

Değerli arkadaşlarım, burada, dikkat edilecek nokta şudur; elbette ki, arkadaşlarımız söyleye
cekler, tenkitlerde bulunacaklar: Her iktidar, kendi döneminden ve kendi dönemindeki icraatından 
sorumludur. Biz, Anavatan Partisinin sekiz yıllık icraat döneminin her saniyesinin hesabını vere
rek geldik; her saniyesinin hesabını vermeye de hazırız. (ANAP sıralarından alkışlar) Bizim yere 
bakacak herhangi bir davranışımız yoktur. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Nereye bakıyorsunuz!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sıkıntınız mı var Sayın Keçeciler!.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Yalnız, burada, benim anlayamadığım nokta şudur; 

şöyle ifade edeyim: Refah Partisi temsilcisi arkadaşımız "bu madde güzel" diyor; ayrıca "hakika
ten, seçme yaşını 18 yaşa indiriyor, güzeldir; yurtdışındaki vatandaşlara oy verme hakkı veriyor, 
güzeldir; tutukluların oy verememe durumunu ortadan kaldırıyor, tutuklulara da oy verme hakkı 
getiriyor, güzeldir; ama, neticede oy vermeyeceğim, reddedeceğim" diyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Neden vermiyor acaba!.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, burada, arkadaşlarımızla anlaşamıyoruz, biz ay

rılıyoruz; bu arkadaşlarımızın tavrını kabul etmiyoruz. Bu meseleye, toptancı bir zihniyetle yaklaş
mak yanlıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bravo Keçeciler! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet... Bu meseleye, toptancı bir zihniyetle yaklaşmak 

yanlıştır. İlla, benim dediğim madde değişirse değişir, değişmezse, hiçbir hükmünü, iyi de olsa ka-

- 3 0 3 -



T.B.M.M. B:127 22 .6 .1995 0 : 1 
bul etmem görüşü, fevkalade sakimdir. Anayasa değişiklikleri, mutlaka, konsensüs içerisinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin eseri olacaktır. 

v Bakın beyler, bu Mecliste, vaktiyle, partilerin böyle zıtlaşmaları sebebiyle, beş ay müddetle 
Cumhurbaşkanı seçilemedi. Bu Mecliste, vaktiyle, partilerin zıtlaşması sebebiyle, üç ay müddetle 
Meclis Başkanı seçilemedi ve Türkiye demokrasisi kaybetti; hepimiz sıkıntıya girdik. O sancıları, 
o ayıpları, bugün, yurtdışında da, yurtiçinde de, demokrasi ayıbı olarak Türkiye taşımaktadır. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Doğru, doğru... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Doğru, doğru... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Onun sorumlusu, anlaşamayan, böyle meselelerde illa 
direten ve dayatmacı olan zihniyettir. Bu zihniyeti, huzurunuzda kınıyorum. (ANAP ve CHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yanlış bir davranıştır. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - En çok da, Sayın Coşkun Kırca alkışlıyor seni, görüyor 
musun! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, ben, size, özellikle, şu hu
susu ifade edeceğim: Yurtdışında vatandaşların arasıiıa giriyorsunuz, onlarla görüşüyorsunuz, ko
nuşuyorsunuz, o vatandaşlar oy vermek istiyorlar, oy kullanmak istiyorlar. İşte, önünüze bir fırsat 
geldi, bu fırsatı değerlendireceksiniz, onlara bu hakkı vereceksiniz. Eğer, burada verdiğiniz ret oyu, 
yurtdışındaki vatandaşlar oy kullanmasın, 18 yaşındaki vatandaşlar oy kullanmasın manasına gel
miyorsa, ne manaya gelir? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, o manaya gelir. Bi
naenaleyh, bu meselelerde çok dikkatli davranmak zarureti vardır. Ülkemizin sıkıntılı günlerinde, 
hep beraber, değişmesini iyi bulduğumuz şeyleri değiştirelim, 24 üncü maddenin son fıkrası değiş
mesin mi; değişsin. Anavatan Partisi sonuna kadar, bu işte var, sonuna kadar varız biz. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İşte, hodri meydan! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet, biz, bu meselenin içerisinde sonuna kadar varız. 

Siz yokken, 163 üncü maddeyi kaldıran biziz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Özal, Özal... Özal gitti, bu işler bitti. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, bunu Mecliste kaldırdığımız 
zaman, Refah Partili bir tek arkadaş yoktu. 

Şunları, özellikle ifade etmek istiyorum: Burada getirilen, yapılan değişikliklerden "yurtdışın
daki vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla özel kanunla düzenlemeler yapılabilir" hükmü, her 
iki sözcü tarafından da tenkit edildi. Burada dikkat edilecek konu şudur: Bunun böyle yazılmasının 
sebebi, devletler hukukuyla ilgisi olmasındandır. Yani, illa "yapılır" diye buraya hüküm koyarsa
nız, yarın, bunu hiç kabul etmeyen bir ülkede de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşarsa, kendi iç. 
hukuku sebebiyle, mesela, Suudi Arabistan gibi, Libya gibi, böyle seçim işlerine alışık olmayan ve 
böyle hakları tanımayan bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları bulunursa, buraya bağlayıcı hüküm 
koyduğunuz zaman, sonunda çok büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Anayasada verdiğiniz 
bir hakkı, kanunla sağlayamazsınız; sağlasanız bile, işlemez; işlemeyince de, o vatandaşların ana
yasal hakkı yerine getirilememiş olur. 

Bu itibarla, zaten, bu meseleleri Komisyonumuzda tartıştık ve karara bağladık. Konuşan arka
daşlarımız -her ikisi de Komisyon üyesidir- orada verilen izahatı herhalde yeterli görmediler; ama, 
izahat budur; doğrudur. Devletler hukukunun prensiplerine, genel kaidelerine uygundur; ona bina
en yazıldı. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, bağlar mısınız efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Yoksa, hiçbir siyasî teşekkül, özellikle Anavatan Partisi, yurtdışındaki vatandaşlarımıza oy 

hakkı verilmesi konusunda, hiç kimseden geri değildir; öyle düşünmemektedir. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Herkesten ileridir.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hatta, bizim teklifimiz de vardır. Gerçi, Anayasamız bu 

haliyle de buna cevaz vermektedir; ama, ileride bir araya gelecek, birlikte hareket edecek Türk dün
yasında müşterek seçimlerin yapılabilmesine imkân verecek hükümler de keşke buraya konulabil-
miş olsaydı. Biz, asıl, ileriye bakmalıyız, uzağı görmeliyiz, geleceğe yönelik hükümleri, Anayasa 
maddeleri haline getirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, şahsen, 67 nci maddede yapılan bu değişiklikleri son derece faydalı bu
luyorum. 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Ceza Kanunumuza göre, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuza göre, tutuklu insan, sanık, 

masumdur; Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyeye göre de, beraatı zimmet asıldır. Dolayısıyla, tutuklu insa
nın seçme hakkını elinden almak doğru bir davranış değildir. Burada, tutuklulara oy hakkı verili
yor; gayet güzel bir davranış; ama, burada dikkatinizi -özellikle Hükümetimizin dikkatini- çekmek 
istediğim bir konu vardır: Bu verilen hakların çok iyi işlemesi ve hakikaten adil yürüyebilmesi için 
ceza ve tutukevlerinin de örgütevi gibi olmaması lazım; orada da Hükümetin çok dikkatli davran
ması gerekmektedir. 

Hülasa; yapılan değişiklikler, hemen hemen hiç kimsenin, toplumda, itiraz edemeyeceği deği
şikliklerdir. Ben, özellikle bu maddenin, hiç değilse Meclisimizden, 300 oyun üzerinde bir kabul
le geçeceği ümidimi izhar eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Nevzat Ercan; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; Anayasamızın 67 nci maddesinde öngörülen değişikliklerle ilgili olarak, Grubumuz adına söz 
almış bulunuyorum; Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddede, gerçekten, arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, çok 
önemli değişiklikler getirilmektedir. Her şeyden evvel, nüfusumuzun yüzde 60'ını oluşturan genç
lerimize -oy hakkına kavuşturulmaları yönünden- daha erken yaşta, rüşt yaşında oy hakkının veril
miş olması yönündeki düzenleme, gerçekten, katılımcılık açısından çok önemli bir gelişmedir. 

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye, genç bir nüfusa sahip; genel nüfusumuzun yüzde 72'si 34 ya
şın altında bulunmaktadır. Hatta, ekonomimizi dahi ayakta tutan faal kesimimizin yarısından faz
lasına, yüzde 67 oranlarına ulaşmaktadır. Bu oranın da, 15 ilâ 34 yaş arasındaki gençlerden oluştu
ğunu söylersek, getirilen değişikliğin önemini daha iyi kavramış ve anlamış oluruz. 

Değerli milletvekilleri, seçmen yaşının 18'c indirilmesi, yaklaşık olarak, Türkiye'de 7 milyon 
gencimizin siyasî yaşama damgalarını vurmalarını mümkün kılacak. Yine, yurtdışında yaşayan va
tandaşlarımızın da -ki, sayıları 3 milyon civarındadır- ilk defa, bu anayasa değişikliğiyle, oy kul
lanma hakkına sahip olmaları mümkün hale getirilmektedir. Bu da, yine, demokrasimiz açısından, 
katılımcılık açısından önemli bir düzenlemedir. 
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BAŞKAN-.Sayın Ercan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Maddenin oylamasına yemekten evvel geçeceğim. Hükümet üyelerine duyurmayı faydalı gör

düm. 

Sayın Ercan, buyurun, devam edin. . 

NEVZAT ERCAN (Dcvam)a) - Değerli milletvekilleri, Medenî Kanunumuza göre de 18 ya
şını dolduran herkes -yani, Türkiye'de rüşt yaşı 18--medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip 
olur. Anayasamızdaki bu maddede, seçmen yaşının, yani, halkoylamasına katılma yaşının 20'den 
18'e çekilmesiyle de, bu, aynı zamanda, rüşt.yaşına paralel hale getirilmektedir. 

Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olan, 18 yaşını doldurmuş bir gencin oy hakkının ol
ması kadar tabiî bir şey düşünülemez. Kaldı ki, günümüzde, eğitim son derece yaygınlaşmıştır, ile
tişim ve eğitim teknolojisi gelişmiştir, insanlar, artık, daha erken yaşta erginleşmekte, bilinçlen
mektedir. O itibarla, yer yer de olsa, bu konuya ilişkin itirazlar, bu açıdan da haklı değildir, doğru 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, inşallah bütün partiler, bü madde üzerinde büyük bir ittifak içerisinde, 
bir yandan, gençlerimize bu yaşta seçme ve halkoylamasına katılma haklarını verirlerken, bir yan
dan da, yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza, oy kullanma hakkına sahip olmak gibi çok önemli 
bir hakkı teslim etmekte asla tereddüt göstermeyeceklerdir; onu temenni ediyorum. Bu vesileyle, 
Sayın Keçeciler'e bir konuda cevap verme ihtiyacını hissediyorum. 

Değerli milletvekilleri, dün burada, bir önergeyi oyladık. Bu, toplusözleşme ve grev hakkının 
tanınmasına ilişkin bir önergeydi. Doğru Yol Partisi Grubu, bu kürsüde, gayet açık ve net tavrını 
ortaya koydu. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Biz de koyduk... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bakın, nasıl koyduğunuzu, hemen şimdi, bir iki rakamla özet
leyip sözlerime son vereceğim. Hem sözcjüler olarak, geldik, burada, defaatle, ne düşündüğümüzü, 
neyi nasıl yapacağımızı söyledik hem. de arkadaşlarımız, Grup, büyük bir ittifak içerisinde, ne dü
şünüyorsa, neye inanıyorsa, o istikamette, açık olarak oyunu kullandı. Burada, hemen herkes bunu 
gördü; basın izledi, medya izledi, halk izledi. 

İsterseniz, ittifak ettiğiniz bir önergede çıkan oyları tekrar hatırlatalım. Anavatan Partisi, Cum
huriyet Halk Partisi ve Refah Partisinin -bırakın DSP ve Büyük Birlik Partisini- verdikleri ve bu
rada savundukları önergenin yapılan oylamasında, 164 kabul oyu verilmiş. Sizin oylarınızı toplu
yoruz 217; nerede sizin oylarınız? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sizinki kaçtı? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Biz verdik, 178 ret; gayet açık, burada ret oyu verdik. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hayır... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)-178. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bizden 2 kişi eksik. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Senin hesabın yanlış. 
NABI POYRAZ (Ordu) - Neyi izah etmeye çalışıyorsun? 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Neyi anlatmaya çalışıyorsun? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Neyi mi anlatıyorum; Sayın Keçeciler'in ne denli yanlış bir 

değerlendirme yaptığını anlatmaya çalışıyorum. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Yaptığın hataya kılıf mı arıyorsun? 
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s MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Nereden biliyorsunuz rakamları? 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Nereden buldun rakamları? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Niye rahatsız oluyorsunuz. Bunlar zabıtlarda var; dün verdi

ğiniz önergenin oylama sonuçları tutanaklarda var. Benden sonra -vaktiniz var- içinizden birisi git
sin, baksın; eğer, o tutanaklarda, benim söylediğim bu rakamların aksine bir başka rakam bulabi
lirseniz, gelin burada söyleyin, bizi mahcup edin. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Bizden 63 oy vardı. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan Partisi, Refah Partisi itti

fak ettiniz, memurlara toplusözleşme ve grev hakkı tanıyan önergeyi, burada, güya, öylesine savun
dunuz; ama, ben, burada samimi olmadığınızı söylemiştim, yapılan oylamada da çıkan oylar benim 
bu iddiamı teyit etti, doğruladı. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Kaç oy var? 
ALİ ER (İçel) - Kaç oy çıktı? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Çıkan oy 164; toplam oyunuz 217. Nerede sizin toplam oy

larınız? 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Özür dilemek için bahane arıyorsun. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Yalan söylüyorsun. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Samimi olmadığınızı söylüyorum ve siz, bu Anayasa değişik

liğine, bu olaya politik bakıyorsunuz, siyasî birtakım hesaplar yapıyorsunuz. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hadi canım sen de!.. . 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bu Anayasa değişikliği partilerüstü bir meseledir, bu Mecli

sin meselesidir, bu milletin meselesidir dedim. Bu olaya, siyasî boyutuyla yaklaşmayın dedim ve 
bunu, burada tekrar ediyorum; samimî olmaya davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Memurdan yana değilsiniz!.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan.!. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Sayın Başkan, oylar açık mı; nereden biliyorlar? 
BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı rica edeceğim, lütfen... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Siz oy vermiyorsunuz. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Konuşurken biraz dikkatli olsun, biraz nezaket sahibi olsun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim, dikkate alacağım. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, Doğru Yol Partisi Grup sözcüsü... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Bir Sayın Grup Başkanvekili ayakta konuşmaya devam ediyor. Lütfen... 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/ . - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş 'in, DYP Grup Sözcüsü Nevzat Ercan 'in Partileri
ne sataşması nedeniyle konuşması 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsü, 
Cumhuriyet Halk Partisinin, dün, memur sendikalarını engelleme doğrultusunda öy kullandığını 
belirtti; bu gerçek dışıdır; bunu açıklamak için söz istiyorum. Sataşma vardır... 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, benim de adım zikredildi. 

BAŞKAN - Peki efendim, siz de bu maksatla söz istediniz. 
Efendim, 5 dakikayı geçmemek üzere, ikinize de söz vereceğim. 

Sayın Ateş, daha evvel söz istediği için, önce kendisine söz vereceğim. 
Sayın Ateş, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şu an

da, bu kürsüde, bu konuşmayı yapmamayı isterdim; çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi ve Doğru Yol 
Partisi, üçbuçuk yildan beri, Türkiye'nin önemli konularını sırtlamak için, bunları çözmek için... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Nerede?!.. 
, ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...toplumu rahatlatmak için, demokrasiyi, tüm kurum ve 

kurallarıyla işletmek için, insan haklarına daha saygılı bir düzeni Türkiye'de yerleştirmek için, bir 
araya geldi ve bu konuda bugün üzerinde durduğumuz, bir haftadan beri tartıştığımız Anayasa de
ğişikliklerinin ve değişiklik paketinin bu söylediğim konulara büyük katkı yapacağını, Türkiye'ye 
bir ferahlamayı getireceğini, bir güzelliği yayacağını hep umut ettik durduk. 

/ YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Ama, olmadı.. 

: ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Ancak, gördük ki üçyüz küsur milletvekilinin, milletve
kili iradesiyle imzaladığı -içerisinde Doğru Yol Partili değerli parlamenterlerimizin de büyük ço
ğunluğunun imzası olan- bir sözleşme, bir anlaşma, bir mutabakat varken, birkaç arkadaşımızın, 
her nedense -buraya soru işareti koymak istiyorum- bu mutabakattan geriye dönmesini ve Türk in
sanının, devletimizin emekçileri olan, çalışanlara, memurlara sendikal hakkı... 

, REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Çok gördüler!.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -...örgütlenme hakkını verme gibi bir konuda, geriye çark 
etmesini, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye sosyal demokratları, hiçbir zaman içine sindiremez. 
(CHP sıralarından alkışlar) Bunu kabul etmemiz mümkün değildir; ne şimdi mümkündür ne bun
dan sonra mümkündür ne de yetmiş sene önce mümkündü. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - İspat edin! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dünkü oylama sıra

sında, Cumhuriyet Halk Partisi 65 üyesinin, 63'ü ile burada bulundu ve 63 üye ile biz, memurları
mızın sendikal hak kazanabilmeleri için, örgütlenebilmeleri için, Türkiye'de kamu kesiminde çalı
şan insanlarımızın da insan haklarından, demokrasiden yeterince yararlanabilmeleri için, kaderle
rinin sadece, birkaç insanın dudakları arasında kalmaması için, alnımızın akı gibi...(DYP sıraların
dan "ret oyu verdiniz" sesleri) olumlu oy kullandık. Bu oy kullanılırken, memur sendikalaşmasına 
baştan beri karşı olan... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Doğru Yolcular!.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...ve mutabakat metninde imzası olan arkadaşlarımız ya 
kapıdan sıvıştı gittiler ya karşı oy kullandılar. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Kim onlar!.. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Ortağınız yapıyor bunu! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; yapamayacağı

mız, istemediğimiz birşeyin sözünü vermemeliyiz; ama, sözünü verdiğimiz işi de, inandığımız işi 
de dürüst bir biçimde, doğru bir biçimde yapmak zorundayız. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Komisyonda ne yaptılar?!.. 
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ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bundan böyle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, insanla

rımızın ve şu anda üzerinde görüştüğümüz, memurlarımızın sendikal hakkıyla ilgili olarak, elimiz
den gelen demokratik mücadeleyi, Parlamentoda da, Parlamento dışında da sürdüreceğimizi bir ke
re daha ifade etmek istiyorum. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Komisyonda ne oldu?!. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Doğru Yol'da bulunan değerli parlamenter arkadaşlarımı

za da, atmış oldukları imzaya sahip çıkmalarını, hiçolmazsa, bundan sonra sahip çıkmalarını öne
riyorum. Saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

2. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, DYP Grup Sözcüsü Nevzat Ercan 'in Partilerine sataş
ması nedeniyle konuşması 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Grubumuza sataşmadan dolayı, Sayın Keçeciler'in yerine ben konu
şacağım. 

BAŞKAN-Sayın Aşık, buyurun. 

Sizden de rica ediyorum, lütfen, 5 dakikayı geçmesin. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel, Doğru Yol Partisi 

Grup Başkanvekiü Sayın Ercan, dünkü oylamada önerge veren muhalefet partileri ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin, toplam oyunun gerçek rakamı tutmadığı gerekçesiyle, bizi, samimi olmamakla 
suçladı. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Doğru... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Kendilerine cevap vermek için söz almış bulunuyorum; hepinize 

saygılar sunuyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, tabiî, iddia, kökünden yanlıştır; çünkü, oylama 

gizlidir. Gizli bir oylamada kimin ne verdiği belli değildir. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Açık oylama, açık!.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Önerge açık oylamaya tabidir. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Eğer, Sayın Ercan, açık oylamayı kastediyorsa, açık oylama, zaten 

kameraların önünde, basının önünde yapıldı, kimin ne oy kullandığı belli. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - 217yi buldunuz mu?!. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Yalnız, bunun nereden kaynaklandığını arz etmeye çalışayım. Şim
di, dün ne oldu; evvela, ona bir bakalım: Anavatan Partisine mensup arkadaşlarımız bir önerge ver
diler. Verdikleri önerge, daha evvel, Cumhuriyet Halk Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Par
tisine mensup 301 milletvekilinin imzalayarak, Meclis Başkanlığına verdiği teklifin aynısıydı. Ev
vela, bu 301 imzanın içerisinde imzası olan ve memurlara sendikal hak tanıyan bu önergeye, Doğ
ru Yol Partisi, niye karşı çıktığını, bir kere açıklasın. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Komisyonda değişti; ne yapacaktık... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Komisyon değiştirmiş olabilir; üç parti arasında bir mutabakat sağ

lanmış; biz şu değişikliği yapacağız, bunda mutabıkız denmiş ve Meclis Başkanlığına verilmiş. Ko
misyonda Sayın Kırca değiştirdi diye, bütün Parlamento buna mahkûm mu, Sayın Kırca'nın öner
gesine mahkûm mu? (ANAP sıralarından alkışlar) Allah aşkına; yani, Sayın Kırca sizi esir mi al
mış... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sataşma var, söz istiyorum. 
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EYÜP AŞIK (Devamla) - Eğer, Komisyon sözcüsü Sayın Kırca katılmıyorsa, siz, Meclis Baş

kanlığına verdiğiniz...(DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) - O laf söylenir mi? / 

BAŞKAN - Efendim, 5 dakika söz hakkı verdim, nasıl keserim... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - ...Genel Başkaninınızın, hepinizin imzasını taşıyan o tekliften sar

fınazar mı ettiniz? 
Şimdi, biz, daha evvel imzalanmış olan o teklifin aynısını önerge olarak buraya getirdik ve oy

lanmasını istedik. 
Tabiî ki, bugün, kamuoyundan gelen büyük tepkiler üzerine, Sayın Nevzat Ercan, bizim Gru

bu suçlama ihtiyacını hissetmiş. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Senin üyelerin ne yaptı Komisyonda... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Gelelim samimi olmaya... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... Zaman kazanalım... Lütfen, bağlayınız... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Arkadaşlar, anayasa değişikliğinin çok ciddî bir iş olduğunu bilmiyor muydunuz. Bakınız, bu

güne kadar 5 maddenin oylaması yapıldı; birinci oylamada İktidar Partilerinin ikisinden 18 kişi gel
medi; 13 kişi Doğru Yol Partisinden... 

İktidar ortağı partinin genel başkanı, ilk iki oylamaya katılmadı. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Yurt dışmdaydı ama... 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Dünkü oylamada... 

Efendim, yurtdışı seyahat anayasadan önemli değildi, Kazakistan'a gitmeyebilirdiniz. Burada, 
ciddî bir şekilde bekliyoruz... 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Türkiye'nin yasası görüşülürken, zayıflama kürleri... 

'• BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlayınız. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Anavatan Partisi, bütün milletvekillerini burada nasıl bulunduru

yorsa... (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) ... eğer bu işte samimiyseniz, ciddiyseniz, aynı şe
kilde devam etmek zorundasınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Dünkü oylamaya... 
BAŞKAN - Sayın Aşık, bağlayınız. Lütfen; sözünüzü kesmeyeyim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Peki... 
Ben, düne geleceğim. Dünkü o oylamada, bizi suçlayana kadar, Meclis binasında olan Sayın 

Başbakanın oy kullanmadığını niye sormuyorsunuz?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN - Sayın Aşık, sataşmaları uzatıyorsunuz; lütfen, bağlayın efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, şimdi, suçlayan kişinin halini görmek lazım... 
BAŞKAN - Lütfen, bağlayınız... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Yani, bizi samimiyetsizlikle suçlayan kişinin halini görmek lazım. 

Dünkü oylamaya 13 eksikle katılıyorsunuz; Genel Başkanmız katılmıyor; Anavatan Partisini sami
miyetsizlikle suçluyorsunuz. 

Anavatan Partisi, Meclis Başkanlığına verdiği ilk metne sadık olarak, burada önerge vermiştir 
ve bütün milletvekilleriyle d önergeyi desteklemiştir. (ANAP sıralarından "Bravo sesleri, alkışlar) 
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Eğer, samimî olmayan varsa, o samimiyetsizlik, ilk metne, mutabık olduğu metne karşı gelip, bu
rada oturup kalkarak, oy veren gruba aittir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayın... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Bu durumun, bu şekilde bilinmesini rica eder; hepinize saygılar su-
narım.(ANAP sıralarından alkışlar) \ 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Komisyonda neden imza attınız, o zaman? 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Lütfen... 
Sayın milletvekilleri, sayın grup başkanvekilleri; hepinizden rica ediyorum; dün tam 12 saat 

burada çalıştık; 12 saatte çıkan sadece 3 maddedir. Bütün gruplar buraya geliyor, başlangıçta söy
lenecek bu lafları her maddede söylüyor. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Sabah 8'de başlayalım. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Yarın sabah niye çalışmıyoruz? 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... 

Şimdi, saat 12.00'ye geliyor; bakın, 6 ncı maddeyi görüşüyoruz; yurtdışındaki işçilere, 18 ya
şını dolduranlara ve tutuklulara oy kullanma hakkı meselesi bu saate kadar sürer mi... Ne kadar ba
sit!.. 

CENGİZ BULUT (izmir) - Efendim, yarın sabah niye gelmiyoruz? 
BAŞKAN - Ama, oyalama yoluna giderseniz, 12 saatimizi verimsiz hale sokmuş.oluyorsu

nuz. Ricamı bir kere daha tekrarladım. 
Yasanın çıkmasını istiyorsanız, bazı sataşmalarrgörmezden geleceksiniz. Herkes hakkını kul

lanmaya giderse yandık!.. 
3. - İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'in şahsına sataş

ması nedeniyle konuşması 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşmayla ilgili müracaatım vardı. 
BAŞKAN - Sayın Kırca, 5 dakikayı geçmemek üzere, size söz veriyorum; buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Eyüp Aşık, neredey

se beni bir ilah mertebesine yükselttiler. Ben bir şey söylüyorum, herkes kabul ediyor, komisyon 
bana uyuyor, Doğru Yol Grubu benim peşimde. (ANAP Grubu sıralarından "O zaman genel baş
kan ol" sesleri) Rica ederim... Rica ederim... Bu insanların kendi izanları yok mu; kendi vicdanla
rı yok mu... (ANAP şıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 
COŞKUN KIRCA (Devamla) - Sayın Eyüp Aşık'a iltifatından dolayı belki teşekkür borçlu

yum; ama, bu iltifat, aynı zamanda, Anayasa Komisyonunu ve Meclis Genel Kurulunu düşürüyor... 
ADİL AYDIN (Antalya) - O, yalan söylüyor. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) - Kendisinden rica ediyorum, istirham ediyorum, bu iltifatı ba

na layık görmesin. 
İkinci nokta: Hakikaten bir Anayasa değişikliği yapıyoruz. Şimdi, bu Anayasa değişikliğini 

yaparken, düşünmemiz gereken iki nokta var. Birisi, hukuk kavramları; diğeri de milletin ve dev
letin yüksek çıkarları. Elbette milletin ve devletin yüksek çıkarları konusunda farklı fikirlere sahip 
olabiliriz; ama, her partide, elbette, gruplarının aldıkları kararlar ne olursa olsun... 
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ABBAS INCEAYAN (Bolu) T-Bunda grup kararı olmaz ki. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) - Grup kararı zaten yok; ama, grup adına yapılan konuşmalar 
var, grup adına verilen takrirler var. Ben, sâdece size hitap etmiyorum sevgili Anavatan Partili kar
deşlerim, kendi grubuma da hitap ediyorum... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Onlara biraz ders ver Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) - Atılmış imzalar, verilmiş takrirler bir tarafa, bu takrirler ve 
imzalar bazen bir anayasa değişikliği sürecini açmaya medar olabilmek için veriliyor ve atılıyor. 
Dün, Anayasa Komisyonunda, Sayın Hasan Korkmazcan bunu mükemmel şekilde ifade etti... 

MEHMET KERÎMÖĞLU (Ankara) - Kaynak belli oluyor; Sayın Korkmazcan. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) - Ama, açıkça kabul etmek lazım ki, bu anayasa görüşmeleri
ne, anayasa metninin yazılmasına yeterince partizan görüşler sızmaya başladı. Her partinin kendi 
seçmen kitlesi var. Her partinin bir sosyal yapısı var. Her partinin gelenekleri var ve bu gelenek
lerden aldığı birtakım umdeler var. Partiler adına ne yapılmış olursa olsun, yine, aziz arkadaşım 
Eyüp Aşık'ın belirttiği gibj, milletvekillerimiz gizli oy veriyorlar; açık oylarında da gizli oylarında 
da, vicdanlarına ve kendi içtihatlarına göre hareket ediyorlar. Onun için, falanca içeride bulundu, 
feşmekânca içeride bulunmadı gibi sözlerin, geçerli olduğunu sanmıyorum. 

ABBAS ÎNCEÂYAN (Bolu) - Onu, Nevzat Ercan'a söyle. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) - İçeride bulunmayan insanlar da, vicdanlarına uyarak içeride 
bulunmadılar. Onun için, bir kere, bu Meclisten ne geçebileceğini iyi tespit edelim. Uzlaşmayı ne
rede yapabileceğimizi iyi görelim. Uzlaşmanın -biraz evvel bahsedilen konuda- hür memur sendi
kaları ve bu hür memur sendikalarına toplugörüşme hakkında noktalanacağını, dün, herkes anladı; 
ama, dün, hırslar "benim dediğim olmadı" görüşü, kendisine göre en iyiyi, en iyiye tercih etmeme 
anlayışı, sonuçta, memurlara sendika hakkı tanıyan bir maddenin reddine vesile oldu. Komisyonu
muz, tabiî, bu maddeyi, ikinci görüşmede yeniden getirecektir; ama, oy verenlerle vermeyenlerle; 
içeriye girenlerle dışarıda kalanlarla, Meclisten ne çıkar ne çıkmaz anlaşılmıştır; bu, Meclisin vic
danının ifadesidir. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, ricam şudur: Anayasa yapılırken, hakikaten, parti oyunlarına, seç
men çekme yöntemlerine veyahut karşılıklı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kaptıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) - ...ben mesulüm, sen mesulsün ithamlarına bu kadar yer ver
meyelim. Eğer, yer verirsek, Anayasada, hangi hükmün yerinde, hangi hükmün yersiz olduğu ko
nusunda -velev, birbirinden farklı olan prizmalarımızla hükmederken- yanlışlığa düşeriz. Bir bü
yük işi beraber yapıyoruz. Bu işi hepimiz yapıyoruz. Refah Partisi dahi, burada, yanlış bir yolda ol
makla beraber, kendi seçmen kitlesinin dileklerini buraya aksettirmekle, demokratik bir rol oynu
yor. Bütün bunları göz önüne almamız lazımdır. Bütün bunları göz önüne almamız ve bu Anaya^ 
sanın, bu kadar çok partizan mülahazayla doğru dürüst çıkmayacağını, vicdanlarımızda bir daha 
tartmamız lazımdır. Benim şahsım, zerre kadar önemli değildir; DYP Grubu da önemli değildir, 
Anavatan Grubu da önemli değildir, CHP Grubu da önemli değildir; bu Anayasa, milletin anaya-
sasıdır. Bunu düşünerek, partizan mülahazaları bir tarafa itelim, karşıklı ithamları, hele hele, nere
den gelirse gelsin -velev Anavatan'dan, velev CHP'den, velev DYP'den- birbirimize yaptığımız it
hamları da keselim. 

Teşekkür ederim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Sayın milletvekilleri, şahısları adına söz isteyenler... 
4, -Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Parti

sine sataşması nedeniyle konuşması 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, konuşmasında Refah Partisini itham eden 

sayın hatip, bunu âdet edinmiş durumda; bir kere, iki kere, üç kere... Ben bunu dikkate almadım, 
göz yumdum; ama, bu âdetinde devam ettiği için, bu sataşmaya cevap vermek durumundayım. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, bu kadar konuşmanız zabıtlara geçtikten sonra, buraya ne kaldı; 
lütfen... Zabıtlara geçti efendim. 

ÖĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ne kaldığını söyleyeyim efendim. 
BAŞKAN - Söz talebinizi gayet rahatlıkla dinledim ve zabıtlara geçti. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, tabiî, dinlediniz de, ben neticeyi söyle

dim. Sayın hatibin bir alışkanlığı var; kendisinin inançları başka türlü olabilir, biz onun inançları
na müdahaleyi düşünmeyiz; ama, kendi inancından, kendi düşüncesinden olmayanları demokrasi 
dışı göstermeye çalışıyor. Bu, yazısında, makalelerinde de var... Makalelerinde, burada söyleme
diklerini, başka yerde söylüyor, bir ölçüde cevaplandırılması lazım; yani, yandaş demokrasisiyle 
olmaz. Kendisinin çizdiği demokrasiye eğer bu Meclis uyarsa, demokrat; kendi çizdiği demokrasi
ye bu Meclis uymazsa, demokrasiye karşı. Kendi hukuk anlayışına... 

BAŞKAN - Lütfen... Teşekkür ediyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Tamamlayayım... Tamamlayayım... 
Kendi adalet ve hukuk anlayışına bu Meclis uyarsa, adalet ve hukuktan yana; uymazsa, değil. 

Bu yanlış. Bu kendi çizdiği sınır... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Niye yoruyorsunuz arkadaşımızı, niye?!. 
BAŞKAN - Siz avukatı mısınız efendim?! Kendisi, tamamlayacağım diyor. Lütfen oturun 

efendim. Lütfen!.. Yapmayın Allahaşkına!.. Yani, buradaki de bir insandır. 
Sayın Asiltürk, rica ediyorum, lütfen, bağlayın. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Söylüyorum. 
Sayın Kırca'nın kendi özel demokrasi anlayışı olabilir. Biz ona müdahale edecek değiliz... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Siz doktor değil misiniz.., Niye yoruyorsunuz?! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - ...ama, bir kalıp içerisinde zaman zaman da yazılarında 

söylediği gibi, siz bunu yapmazsanız başka şeyler olabilir imasındaki bu tavrından vazgeçmesi, de
mokrasiye hizmet olur; bundan vazgeçmediği takdirde, bu Meclise ve demokrasiye, insan hakları
na en büyük kötülüğü yapar. Refah, bu bakımdan, hak ve adalet açısından doğru yoldadır. Kendi
sini ikaz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ünaldı, siz tıp mensubu değil misiniz? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Niye yoruyorsunuz?!.. 

IV. - 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 
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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 (211007, 2/lT10r 2/1312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şahsı adına 12 kişi söz istemiştir. İlk iki sıradaki şahıslara, 
Sayın Uluç Gürkan'a ve Mustafa Dağcı'ya söz vereceğim. 

Sayın Uluç Gürkan, buyurun. • 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 67 nci maddede yapıl

ması öngörülen değişiklikleri, biz, Demokratik Sol Parti olarak, genelde olumlu buluyoruz; ancak, 
yadırgadığımız, dolayısıyla, değiştirilmesi, düzeltilmesi için önerge verdiğimiz bir yanı da var, bu 
67 nci maddenin. 67 nci maddede Anayasaya bir ekleme yapılması isteniyor; bu eklemeyle de, se
çim kanunlarının, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini gözetmesi, koruması gerektiği 
özellikle anayasa hükmü olarak vurgulansın isteniyor. Elbette, seçim sistemi adaletli olmalıdır. 
1980 sonrasının adaletsiz seçim sistemlerinin acısını hep birlikte çektik, hep birlikte bundan uzun 
uzadıya yakındık. Bu bakımdan, bu konunun gündeme getirilmesini sevinçle karşılıyoruz. Ancak, 
temsilde adaletin yanına, bir de yönetimde istikrarın, bu kavramın eklenmiş bulunmasını ya da ek
lenmek istenmesini çok yersiz buluyoruz ve. yadırgıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de istikrar yanlış yerde aranıyor; hükümetlerde aranıyor. Oysa, 
istikrarın hükümetlerde değil; devlette, kamu yönetiminde ve temel ulusal politikalarda aranması ge
rekir. Bakın, son derece.uyumlu hükümet anlamında; iki partiden oluşmasına rağmen son derece 
uyumlu ve dört yıla yakın bir süredir karşılaştığı her badireyi büyük bir istikrar içinde atlatan, kar
şılaştığı veya karşılaşabileceği her krizi olağanüstü bir yönetim istikrar becerisiyle çözen bir Hükü
metimiz var. Ancak, bu Hükümetin bu istikran devlete taşıdığını, kamu yönetimine, politikalara -
devlet politikalarına, ulusal politikalara- taşıdığını söyleyebilmek mümkün değil. Bakın, biraz önce 
burada, yönetimde istikrar devam etmesine rağmen, koalisyon içinde ortaklar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulundaki Anayasa oylamasında birbirinin oyunun samimiyetine güvenmiyor. 

İkinci bir olay: Hükümetin, özellikle, bir kanadı, terörle mücadelenin yöntemlerinden oldukça 
şikâyetçi; ama, yönetimde istikrar adına, Hükümette, bunun gereğini yapma girişiminde bulunmu
yor; buna karşılık, kamuoyu önünde eleştiriden kaçınmıyor. Bunun sonucu olarak, suçlanan güven
lik güçlerinin şefleri de -eğer terörde mücadelesinde bir şikâyet varsa, Hükümette gereği yapılma
dığı, tartışılmadığı için- aynı karşılığı veriyor ve Hükümetin bir kanadını, bakanları yerden yere vu
rabiliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu, istikrarın devlette, kamu yönetiminde değil, yalnız ve yalnız Hükü
mette aranmasının, ülkemizde son dört yıla yansımış olan bir örneğidir. 

• • ' . • • • • • ' ' ' . ' * / 

Değerli milletvekilleri, oysa, dünyada ve Avrupada seçim sistemleri adaletli; ama, ulusal mec
lislerine tek başına bir partinin iktidarını getiremeyen, getirmeyen çok sayıda ülke var; örneğin, Da
nimarka. Barajlar uygulamıyorlar. Çok sayıda ülke, hiçbiri tek başına hükümet olma imkânını ta
şımayan meclis oluşumlarıyla karşı karşıya. Danimarka var, Finlandiya var, Hollanda var,-İtalya 
var. Bu ülkelerde hükümetler sık sık değişiyor; ama, bu hükümet değişikliklerinden, toplumun bel
ki haberi dahi olmuyor; çünkü, devlette, kamu yönetiminde ve ulusal politikalarda istikrar var: yer-' 
leşmiş, köklü..; . ' - . . , 
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Bakın, İtalya, bir temiz toplum idealinde çok büyük adımlar attı. Acaba hangimiz biliyoruz, bu 

adımlar atılırken, İtalya'da kaç koalisyon, hükümeti değişti. 

Onun için, biz diyoruz ki, istikrarı yönetimde değil, devlette, kamu yönetiminde ve ulusal po
litikalarda, adaletli seçim sistemleriyle sağlamanın yolunu biz de bulabilmeliyiz. Yönetimde istik
rar adına, bir partinin tek başına iktidara gelmesini zorlayacak bir seçim sistemi, beraberinde siste
mi, beraberinde, mutlaka, bu Anayasa hükmünün de, getirilmek istenen bu hükmün de, çelişkisini 
içinde taşıyacaktır; çünkü, Türkiye'nin, günümüz koşullarında, böyle bir yola, tek başına iktidara, 
bir seçim sistemiyle zorlanması, o seçim sisteminin -1980 sonrasında devamlı izlediğimiz gibi-
adaletsiz olması sonucunu da getirecektir. 

Bu bakımdan, değerli milletvekilleri, değişiklik önergemizi, seçim sisteminde adalet arayan; 
ama, istikrarı, yönetimde değil, devlette, kamu politikalarında, kamu yönetiminde arayan, kamuda 
arayan değişiklik önergemizi Yüce Meclisin takdirine sunuyoruz. 

Hepinize saygılar; sağ olun. (DSP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

• Sayın Dağcı, siz, söz hakkını Sayın Şemsek'ten devralıyorsunuz değil mi efendim? 

' MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Evet, Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, bu, son 
kişisel konuşmâysa, bu konuşmadan önce, Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, bir dakika istirahat eder misiniz... 
Buyurun Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; bu maddede, önemli ilerlemeler kaydediliyor. 

Bir kere, 18 yaşını dolduran her Türke seçmen vasfını tanımak, bir yerde, bir hukukî zaruret
tir; dünyanın her yerinde, rüşt yaşı, aynı zamanda seçmen yaşıdır. Bir kişiyi, medenî hukuk açısın
dan her işlevi yapmaya ehil göreceksiniz; ama, oy pusulası attırmayacaksınız!.. Bunu kabul etmek, 
evrensel hukuk ilkeleri açısından mümkün değil. 

İkincisi, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla yapı
lacak özel kanunî düzenlemeler: Sayın Keçeciler'in dediği gibi, dış ülkede yargı denetiminde seçim 
yapmak mümkün değil; onun için bu prensibe istisna getireceğiz. İstisna getireceğiz; ama, tabiatıy-
le, istisna getireceğimiz bu prensibin dışındakilere getirmeyeceğiz; yani, oy gizliliği, oy verme giz
liliği ve oyların tasnifinin açıklığı gibi konularda. 

Şimdi, burada "yapılabilir" kelimesi kullanılmış. Bunun sebebi şu: Yargıç göndermeden dahi, 
dış ülkede yaşayan vatandaşlarımızı, konsolosluklarda, büyükelçiliklerde ve büyükelçiliklerin kon
solosluk şubelerinde toplayıp, bunlara oy verdirmeyi bazı ülkeler kabul ediyor ki, kabul edip etme
mek milletlerarası hukuk açısından onların elinde. 

Bir memleketin, bir egemenlik tasarrufunu, kendi ülkesinde yapabilmesine izin vermek, ken
di egemenliğine dayanarak o ülkenin yetkisindedir; seçim işlemleri de bir egemenlik tasarrufudur. 
Türkiye adına yapılan bir egemenlik tasarrufunun, kendi ülkesinde yapılabilmesine mesela, Alman
ya, yine egemenlik haklarına dayanarak karşı çıkıyor "Efendim, bunlar bizim konsolosluklarımız, 
bizim büyükelçiliklerimiz değil mi, bunlar için, "memleket dışı" nazariyesi milletlerarası hukukta 
kabul edilmez. Büyükelçilikler, diğer diplomatik temsilcilikler -milletlerarası hukukun kendilerine 
verdiği ölçüde- bazı yetkileri yabancı ülke toprağı üzerinde kullanırlar. Konsoloslukların yetkileri 
ise, karşılıklı anlaşmalarla tespit edilir; sefaretlerin konsolosluk şubeleri için de böyledir" diyor. 
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Onun için, bu mülahazayla ve özellikle, Almanya'nınizın vermediğini bilerek, burada bir emir ve
rip, bu emrin yerine gelmemesi durumuyla karşılaşmamak içindir ki -Sayın Keçeciler'in anlattığı 
gibi- burada "yapılır" değil "yapılabilir" denmiştir. Yalnız, Komisyonumuz bu hususta ısrarlı değil
dir; bu konuyu, Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz; bil kelimenin "yapılır" şeklinde değiştirilme
sini isteyen önerge kabul edilirse -ki, Komisyonumuz buna karşı çıkmayacaktır- yine de zannedi
yorum, Komisyon adına yaptığım bu yorumlar tutanakta yer alıyor. Bunun tatbikatı, bu yorumlar 
çerçevesinde yapılmak gerekecektir. 

Tabiî, tutukluların seçme hakkı için Komisyonumuz, zannediyorum, çeşitli mülahazaları bir 
araya getiren bir çözüm şeklini bulmuştur ve tutukluların seçme hakkını kullanmaları, Avrupa stan

dartlarına uygun bir hale gelmiştir. 

Burada, "seçim kanunları, temsilde adelet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçim
de düzenlenir" deniliyor; bu, aşağı yukarı uygar ülkelerin anayasa okutan hukuk fakültelerindeki 
elkitaplarında yer alan bir prensiptir. Yalnız, bu prensibi, buraya koymakla, seçim kanunlarının 
bünyesi üzerinde hiçbir etki yaratmış olamayız. Bunlar, sadece, bu işin felsefesini gösteren genel 
istikametlerden ibarettir. Bu konuda bir iki söz söylemek istiyorum; bir kere şunu belirtmek iste
rim: "Seçim kanularının yapılmasında tek unsur adalet olmalıdır" fikri, dünyada, gitgide terk edi
len bir fikirdir. Seçim kanunları, yine, seçmenin serbestçe oyunu kullanması esasi dairesinde, iş ya
pabilecek parlamentolar ve ona dayanarak iş yapabilecek hükümetler çıkarmaya da hizmet etmeli
dir; bu, dünyada, genellikle kabul edilen bir prensiptir. 

İkincisi, başka memleketlerde bu vardır; mesela, İskandinav ülkelerinde. Toplumsal yapı açı
sından birbirine hiç benzemeyen iki ülkeyi birbiriyle mukayese ederek, bundan anayasal sonuçla
ra ulaşmak çok yanlış bir yoldur. Türkiye'deki toplumsal yapının İskandinav memleketlerine hiç mi 
hiç benzemediği besbellidir. Bu İskandinavlar, genellikle kendi toplumsal yapılarını ve değerlerini 
başka memleketlere ihraç etmeyi bir fazilet sanırlar; biz de, kendimizi onlara benzetme çabası için
de değil, kendi gelişmemizi, kendi yapımız ve kendi çerçevemiz, ortamımız içinde düşünmek mec
buriyetindeyiz. İskandinav memleketlerinde geçerli olan koalisyon sistemleri çok değişik esaslara 
dayanır. 

Ezcümle, bu koalisyonların başarılı olması, orada sosyal demokrat partilerin varmak istedik
leri hedeflere, diğer partilerin adım adım iştirakini sağlayan, devrimci değil evrimci bir yoldan ve 

.., ikna yoluyla ulaşma taktiğini kabul etmelerinden doğmuştur. Bu memleketlerde sosyal demokrat 
partiler, parlamentolarda mutlak ekseriyete sahip oldukları halde* bu terbi ye vî yöntemi kabul ettik
leri için koalisyon kurarlar. Bu sebepleri tamamen başkadır, bizim memleketimizde aynı sebepler 
yoktur; bu sebepler buraya ithal edilemez. 

Adalet konusunda şunu belirtmek istiyorum. Kimin için adalet; partiler için mi, seçmen için 
mi? Şimdi, önemli olan parti için değil, seçmen için.adalet; parti birvasıtadır. Partiler, genel görüş
ler arz ederler ve bu genel görüşlere göre bazı duyarlılıklar, bazı eğilimler, istikametler, seçmen kit
lesi içinde ortaya çıkar; ama, öte yandan, birbirine benzeyen eğilimlerin bir arada hareket etmesini 
sağlayıcı yöntemler, bugün, bütün medenî dünyada geçerlidir. Onun için, aynı, esas eğilim içinde 
bölünmeleri ve bu bölünmelerin artmasını ve bir araya gelmesini, bugünün uygar ülkelerinde se
çim sistemiyle teşvik etmek âdet değildir. Bölünme, ufalanma ve birleşmemekte ısrar etme eğilim
leri, bugün, bütün uygar dünyada seçim sistemleriyle kırılmak istenmektedir, teşvik edilmek değil; 

i bunu da unutmamak lazımdır. 

Bütün uygar dünyada bulunan çare, iki turlu sistemlerdir ve iki turlu sistemler, bazı partilerin 
ikinci turda elenmesini gerektirse bile, seçmen için adaletlidir; çünkü, baraj olmadığı için, seçmen, 
birinci turda oy verdiği parti, ikinci tura kalmasa bile, kendi tercihini ikinci turda yine ifade edebil
mektedir. 
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Demokrasi açısından bir şey daha var; mutlak çoğunluğu Meclise sokmayı sağlayan seçim sis

temleri, bir açıdan nispî temsil sisteminden çok daha demokratik sonuçlar doğurur. Neden; mesela 
İngiltere'de, mesela Fransa'da, halk, seçim sandığı başına giderken, sadece tanıdığı bir milletveki
lini, kendi temayülü olan bir partiyi seçmez, başbakanı seçer. Halbuki, ufalanmış partilerin yer al
dığı bir parlamentoda, başbakanın ve hükümetin kim olacağını seçmek, seçmen ekseriyeti tarafın
dan kararlaştırılan bir işlem değildir. , 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Krallık seçimi o... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Parti liderlerinin ka

rarlaştırdığı bir iştir. Halbuki, başbakanını, halkın kendisine seçtirme hakkı tanıyan seçim sistem
leri -ki nispî temsil ve iki turlu sistem, pekâla bağdaştırılarak bu hale getirilebilir- halka, sadece 
milletvekilini, sadece partisini değil, aynı zamanda hükümeti ve başbakanı seçmek imkânı vermek
te ve hükümeti ve başbakanı seçmekte parti liderlerinin aracılığını aradan çıkarmaktadır. Bu sis
temlerin çok daha demokratik olduğunu da belirtmek mecburiyetindeyim. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Sayın Dağcı, buyurun. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 861 sıra sayılı Anayasa 
Değişikliği Kanunu Teklifinin 6 ncı maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

6 ncı maddeye geçmeden önce, bir tespitimi, burada, özellikle, vurgulamadan geçemeyece
ğim. Bu Anayasa değişikliği teklifi, 301 sayın milletvekilinin, imzasıyla gelmiştir. Bu 301 sayın 
milletvekili, DYP ve ortağı CHP ile Anavatan Partisindendir. Burada, oylamalar yapılıyor; kendi 
imzalarına sahip çıkmadıklarını, 301'in altında oy çıktığı için görüyoruz; artı, biz, Milliyetçi Hare
ket Partisi ve hemen yanımızda oturan Demokratik Sol Partili arkadaşlarımız, bu Anayasa, bir ön
cekinden daha iyidir düşüncesinden hareketle, en azından, halkımız böyle bir değişikliği beklediği 
için -bizim görüşlerimize tam olarak uymasa bile, verdiğimiz değişiklik önergeleri kabul edilmese 
bile- Anayasanın hür seçimlerle, sivillerle, bu dönem milletvekillerince değiştirilmesini geleceği
miz açısından, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi açısından çok faydalı gördüğümüz için, Milli
yetçi Hareket Partisi olarak bütün arkadaşlarımız, bütün Anayasa maddelerinin değişmesi yönünde 
oy kullanıyoruz. Demokratik Sol Partiyi de ekleyin bunun üzerine, 17 artı 10 eşittir 27. Şimdi, 301 
de sizin imzanız var. En az 328, bir de, diğer grubu olmayan veya başka partiden olup da oy veren 
arkadaşlarımızın birkaç kişi olabileceğini düşünürseniz, bütün maddelerin, buradan en az 330 oyla 
geçmesi gerekirken, nasıl oluyor da 225'lere iniyor; bunu anlamak mümkün değil?! Lütfen, attığı
nız imzalara sahip çıkın. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, 6 ncı maddeye de gelelim lütfen. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Geliyorum Sayın Başkanım. 
Bana göre, 6 ncı maddede en önemli unsur, 18 yaşında olanların oy kullanmasıdır; bu, genç

liğimize güvenin bir ifadesidir; çok olumlu buluyoruz ve özellikle bütün partilerden, hangi parti
den olursa olsun arkadaşlarımın olumlu oy verecekleri kanaatindeyim. Refah Partili arkadaşlarım
dan da istirham ediyorum; çünkü, seçim meydanlarında, onlar da 18 yaşında olanların oy kullan
masını istiyorlardı. Herhalde, bu maddeye, onlardan da bazı arkadaşlarımız olumlu oy verir kana
atindeyim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Onlar, topyekûn muhalif... 
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AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sen kendi işine bak!.. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Hükümlüler yine oy kullanamıyor. Tutuklulara oy kullandı
rılması da çok mantıklıdır; çünkü, kesinleşmiş bir karar yoktur. 

Bu arada, yurtdışındaki vatandaşlarımıza bugüne kadar oy kullandırılmaması, kullanamama
ları, bana göre utanç meselesiydi; inşallah, bu da kalkıyor. Çünkü, yurtdışındaki çeşitli derneklerin 
ve kuruluşların davetlerine katılmak üzere yurtdışına gittiğimizde -ben, geçtiğimiz hafta sonu, yi
ne yurtdışındaydım, Türk işçilerinin bir kongresine katılmıştım- aynı şeyi söylüyorlar ve oradaki 
yabancı parlamenterlerle, Avrupa ülkelerinin parlamenterleriyle Türk düşmanlığının ve yabancı 
düşmanlığının nasıl önleneceği konusundaki görüşmelerimizde onlara "eğer siz1 burada, diyelim ki, 
Almanya' da yaşayan Türk vatandaşlarına en azından seçme hakki verirseniz, buradaki Türk ve ya
bancı düşmanlığının önleneceğini" söylediğimizde, bana bir Alman parlamenter, aynı şeyi söylü
yor "siz, kendi vatandaşlarınıza oy kullandırmıyorsunuz, bizden bunu nasıl istersiniz" diyor. Öy
leyse, ilk işimiz, mutlaka ne yapıp yapıp, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına -hangi ülkede 
bulunursa bulunsun-oy.kullanma hakkını vermemiz gerekiyor. 

Son fıkraya gelince, seçim kanunlarının yeniden işte "temsilde adalet, yönetimde istikrar ilke
lerine göre düzenlenir" diye burada söylenmesi bana göre pek mantıklı değil. Bu hususta bizim bir 
önergemiz vardır. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu elde eden partiler, bugüne 
kadar sürekli olarak, seçim kanunlarıyla oynamışlardır, iktidarda kalmanın yollarını aramışlardır; 
ama, görülmüştür ki, yine de iktidarda kalamamışlardır. Yani, burada, seçim kanunlarını muallak
ta bırakmamamız lazım. Demokrasiye inanıyorsak, mutlaka her görüşün, her kesimin buraya yan
sıması lazım. İstikrar olacak diye demokrasiden vazgeçip, böylesine kısıtlayıcı, yasaklayıcı tasarı 
ve teklifleri buraya getirmemizi pek doğru bulmuyoruz; önce adalet, sonra istikrar olmalıdır. 

Bu husustaki değişiklik önergemiz, barajlarla ve seçim çevreleriyle ilgilidir; söz hakkı doğar
sa, bu konudaki görüşlerimi önergemi açıklarken tekrar arz edeceğim. 

Sonuç olarak; görüşmekte olduğumuz 6 ncı maddenin, en azından buradan 330 oyla geçmesi
ni bütün halkımız beklemektedir. (ANAP sıralarından "430 oyla" sesleri) 

Affedersiniz, 430 oyla, evet... 
Ben, bütün arkadaşlarımızın bu şekilde oy kullanacağını ümit ediyor, hepinize saygılarımı arz 

ediyorum. (MHPsıralarından alkışlar) V • 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dağcı. 
Sayın Gürol Soylu; tutumum hakkında mı söz istediniz; tutumum hakkındaysa size söz vere

ceğim. (DYP sıralarından gürültüler) 
GÜROL SOYLU (İstanbul) -Tutumunuz hakkında değil, ama konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Yalnız, konuşmanız net olsun, sataşma doğurmasın; ama, bana yüklenebilirsiniz; o, kolay. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) - Olur Sayın Başkan; teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir haftadan beri Anayasayı tartışıyoruz; söz düellosuyla geçiyor tartış

malar; sadece kılıç kalkanımız eksik. 
Başkanla Divan anlaşamıyor, Komisyon üyelerinin aralarında hiç uzlaşma yok; tutanaklara 

bakarsanız, yandan çoğu muhalif, muhalif, muhalif... Acaba ihtisas komisyonu mu muhalifler ko
misyonu mu, onu da anlamak mümkün değil. Hükümet kendi içerisinde anlaşamıyor. 301 imzayı 
atan partilerin milletvekilleri, yetkilileri, kendi aralarında anlaşmış değil. Milletvekilleri, birbirle
riyle anlaşmış değil; hatta, aynı ilin milletvekilleri arasında da anlaşma yok. > 
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Toplumun büyük bir bölümü, devletle anlaşamıyor. Peki, bu milletin, bu memleketin hali ne 

olacak; hiç sordunuz mu, nereye gidiyoruz... Durup düşünecek, çare bulacak müessese, bu Yüce 
Müessese; bir dakika düşünmemizde yarar var diyorum. Maalesef, biz, bu işi bilmiyoruz ve bece
remiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir işi başarmanın iki önemli koşulu vardır: Birincisi, bu işi iyi bilmek
ten geçer; ikincisi ise, samimi olarak sarılıp, çözmekten geçer. İşi bilmediğimiz şuradan anlaşılı
yor, anlaşmazlık doğacağını komisyonda gördükten sonra, öncelikle, Anayasanın 175 inci madde
sini değiştirerek, açık oylamak suretiyle, kamuoyu önünde, hakikaten iyi niyetimizi göstermemiz 
gerekirdi. (CHP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bu sözün doğru. 

GÜROL SOYLU (Devamla) - Hiç değilse, ikinci tur görüşmelerde bu sağlanabilir. 

İkinci şartı, samimiyetten ve işe sarılmaktan geçer. Verilen oylardan samimî olmadığımız da 
ortada, sarılmadığımız da ortada ... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bunu kime söylüyorsun? 

GÜROL SOYLU (Devamla) - Hepimiz için söylüyorum, Sayın Başkan... 

Dolayısıyla, bundan sonraki maddelerde işe sarılmamız gerekir; ben, açıklıkla huzurunuzda 
ifade ediyorum... 

BAŞKAN - Bağlamaya gayret edelim... 

COŞKUN GÖKAP (Kırşehir) - Onu, şu tarafa söyle... 

GÜROL SOYLU (Devamla) - ...müspet ve menfi ne olursa olsun, oyumu açık olarak kulla
nacağım. Samimî olan tüm milletvekili arkadaşlarımın da, 175 inci madde değişinceye kadar, bu 
şekilde oy kullanmalarını istirham ediyorum. 

Bu vesileyle, Sayın Başkana teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP, CHP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Gürol Soylu, başkalarına sataşmadan bana sataşın dedim; konuşmanızı da sataşma ka
bul ediyorum ve sataşmaya cevap vermek üzere, kendime söz hakkı veriyorum. 

. Anayasanın 175 inci maddesi, Anayasanın nasıl değiştirileceğinin prosedürünü ortaya koyu
yor. Meclis dışında, bu müzakereleri takip eden kimselerin bir endişeye kapılmamaları gerekir; 
çünkü, burada, esas olarak "Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa 
görüşülür" deniliyor; yani, maddelerin aldığı oyları nazarı itibara almıyor "iki defa görüşülür" de
niliyor ve ikinci görüşme için de "48 saat" ara koyuyor; bu iki espri, Yüce Meclisi konsensüse da
vet ediyor. Binaenaleyh, geçirilmiş, kaybedilmiş, yanlışlık yapılmış hiçbir şey yoktur. Bir konsen
süs zamanı vardır; bu, 48 saattir, bu, eylüldür... Onun için, Yüce Kuruldaki bütün siyasî partiler, bu 
Anayasanın vazettiği ruhu anladığı zaman, dışarıdaki vatandaşlarımızda da endişe kalmaz. 

Sayın milletvekilleri, bu maddeyi yemekten evvel oylayacağımı söyledim; fakat, madde oy
lanması, birbuçuk saati geçiyor ve bir de şu var: Ben, bunu söylerken, dün aldığım bilgiye göre, 
madde üzerindeki önerge sayısı azdı, şimdi önerge sayısı 13 oldu. 

Onun için, müsaade ederseniz, rahat bir yemek arası vereyim; oylamayı -sözümden geri dö
nüp- öğleden sonra yapayım. ' 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, konuşmalarınız arasında, bir "eylül" kelimesi geçti an

layamadım... 

BAŞKAN - Efendim, o kadar geniş vakit var manasına söyledim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Eylüle kadar mı?.. 

BAŞKAN-Hayır efendim, isterlerse yeni seneye kadar anlaşır getirirler. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendim, yani, yeni bir şey getirdiniz. 
BAŞKAN- Hayır, hayır efendim, ben, hiç bir şey getirmedim. Rahatlık diyorum, rahatlık; o 

kadar geniş dedim. 
Efendim, gruplar mutabıksa, saat 14.00'te toplanmak üzere, Birinci Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 12.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

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

— — © -

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

IV. - 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, izmir 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 - Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
6 nci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştı. 6 nci madde üzerinde verilmiş 13 önerge 

vardır; şimdi, bu önergeleri, veriliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 6 nci maddesiyle, Anayasanın 67 nci maddesine ek

lenen altıncı fıkranın aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bülent Ecevit H. Uluç Gürkan Atilla Mutman 

Zonguldak Ankara İzmir 
Mustafa Yılmaz Nam i Çağan Erdal Kesebir 

Gaziantep İstanbul Edirne 
M. İstemihan Talay Veli Aksoy Ender Karagül 

İçel İzmir Uşak 
Hasan Hüsamettin Özkan 

İstanbul 

Madde 6.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci madde
sine, aşağıdaki fıkra, altıncı fıkra olarak eklenmiştir. 

"Seçim kanunları, temsilde adalet ilkesini sağlayacak biçimde düzenlenir." 
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Gerekçe: Görüşülmekte olan teklif, seçim yasalarında adalet ilkesinin yanısıra, yönetimde is

tikrar ilkesinin de gözetilmesini öngörüyor. Bunun anlamı, çok az oy alan bir partiye, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde salt çoğunluk sağlayarak tek başına hükümet kurabilme olanağını tanımak
tır. Bunu, seçimde adalet ilkesiyle bağdaştırmak kolay değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı maddesinin son fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek Mustafa Dağcı Halil Şıvgın 
Çorum Kayseri Ankara 

, Osman Develioğlu Seyit Osman Sevimli 
Kayseri Karaman 

Seçim kanunları, her il bir seçim çevresi olacak, il ve bölge barajı bulunmayacak, temsilde 
adalet ilkesini bağdaştıracak siyasî partilerin seçimlerde işbirliği yapmalarını engellemeyecek şe
kilde düzenlenir. 

Gerekçe: 
Çok partili siyasî hayata geçilmesinden bu yana, iktidar olan siyasî partilerimiz, seçim kanun

larında, kendi çıkarlarına zannettikleri çok sayıda değişiklikler yapmışlardır. Bu durum, millet ira
desinin Türkiye Büyük Millet Meclisine adaletli şekilde yansımasını önlemiş; milletin oy vermedi
ği partiler milletvekili çıkarmış, siyasî partiler ile partilerin aldığı oylar arasında ayırım yapılmış, 
seçimlerin adil, dürüst, eşit şartlarda yapılmasına mâni hükümler getirilmiş; milletin demokrasiye 
güveni zedelenmiştir. Seçim kanunlarının ana özellikleri anayasaya konursa, siyasî iktidarlar deği
şiklik yapmak istese bile, ancak bu sınırlar içinde kalınacağı için, millet iradesinin Meclise adalet
li yansıması sağlanacak ve barajlar; illerin bölünmesi gibi olumsuzluklar önlenmişolacaktır. 

• '",." Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 6 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal Nihat Matkap 

Gaziantep Ankara Hatay 
Timurçin Savaş Mehmet Kahraman Güler İleri 

Adana Diyarbakır Tokat 
Mehmet Kerimoğlu Sabri Yavuz 

Ankara Kırşehir 
6 ncı maddenin birinci fıkrasının sonundaki ."yapılabilir" sözcüğü, "yapılır" şeklinde değişti

rilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan anayasa değişikliği teklifinin 6 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Seçim sistemi, millî iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde adaletle temsiline imkân sağ
layacak şekilde, nispî temsil esasına uygun olarak düzenlenir." , 
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Bahaddin Elçi : Ali Oğuz Şinasi Yavuz 

Bayburt İstanbul Erzurum 
Abdüllatif Şener . Mustafa Baş Kemalettin Göktaş 

Sivas İstanbul Trabzon 

Hüsamettin Korkutata İbrahim Halil Çelik 

Bingöl Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. . . • • ' • • • . . . • . 1 . ' ' 

, Görüşülmekte olan anayasa değişikliği teklifinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
ikinci cümlenin son kelimesi olan "yapılabilir" sözcüğünün "yapılır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
Lütfü Esengün Salih Kapusuz Ahmet Derin 

Erzurum Kayseri Kütahya 
Hasan Dikici Musa Demirci Zeki Ünal 

Kahramanmaraş Sivas Karaman 
İbrahim Halil Çelik Hüsamettin Korkutata 

Şanlıurfa Bingöl 
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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen .67 nci maddesinin beşinci fıkrasına "seçme" kelimesinden sonra gelmek 
üzere "ve seçilme" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş İbrahim Halil Çelik Ali Oğuz 
Van Şanlıurfa İstanbul 

Hüseyin Erdal A Ahmet Derin Ahmet Arıkan 
Yozgat Kütahya Sivas 

Bahaddin Elçi Hüsamettin Korkutata 

Bayburt Bingöl 
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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen 67 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "ancak" kelimesinin fıkra metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş İbrahim Halil Çelik Ali Oğuz 
Van Şanlıurfa İstanbul 

Hüseyin Erdal Ahmet Derin Musa Demirci 
Yozgat Kütahya Sivas 

Hüsamettin Korkutata Ahmet Feyzi İnceöz 

Bingöl Tokat 
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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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen 67 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonundaki "yapılabilir" ibaresinin "ya
pılır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş İbrahim Halil Çelik 
Van ; Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal Ahmet Derin 
. Kütahya Sivas 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen 67 nci maddesinin beşinci fıkrasına "öğrenciler" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ve" kelimesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş İbrahim Halil Çelik 
Van Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal Ahmet Derin 
Yozgat Kütahya 

Musa Demirci Hüsamettin Korkutata 
Sivas Bingöl 

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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasına "genel oy" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve" kelimesi
nin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik Ali Oğuz 
Şanlıurfa İstanbul 

Ahmet Derin Musa Demirci 
Kütahya Sivas 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasına "seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş İbrahim Halil Çelik ' Ali Oğuz 
Van Şanlıurfa İstanbul 

Hüseyin Erdal Ahmet Derin Musa Demirci 
Yozgat Kütahya Sivas 

Hüsamettin Korkutata Ahmet Feyzi İnceöz 
. •' • ' Bingöl Tokat 

Ali Oğuz 
İstanbul 

AhmetAnkan 
Sivas 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 
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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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna "sahipuY'den sonra gelmek 
üzere "bu hak bir vecibedir" ibaresinin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Lütfü Esengün 

Erzurum 
Musa Demirci 

Sivas 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Ahmet Arıkan 

Sivas 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ahmet Feyzi İriceöz 
Tokat 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen 67 nci maddesine eklenen altıncı fıkrasındaki "yönetimde istikrar" kelime
sinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Abdüllatif Şener 

Sivas 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 

Erzurum 
Musa Demirci 

Sivas 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 

. Salih Kapusuz 
Kayseri 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi "virgül" yerine "ve" olma önergelerini aykırılık dere

cesine göre okutup, oylarınıza sunacağım. 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Seçim kanunları her il bir seçim çevresi olacak, il ve bölge barajı bulunmayacak, temsilde, 
adalet ilkesini bağdaştıracak siyasî partilerin seçimlerde işbirliği yapmalarını engellemeyecek şe
kilde düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? _ 

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

i • •' ' • ' • . 

BAŞKAN-Katılmıyorsunuz. .; 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Mustafa Dağcı. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, vermiş olduğumuz 

bu önergeyle, Türkiye'de demokrasinin daha da yaygınlaşmasını, bütün kesimlerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde temsil edilerek, iç barışın sağlanmasını arzuluyoruz. 

Türkiye'de, seçim sistemi ve seçim kanunları, çok partili düzene geçtiğimizden bu.yana, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu sağlayan çeşitli partiler tarafından, birçok defa değiştiril
miştir; hele hele, 1980 ihtilalinden sonra, irili ufaklı değişiklikleri de sayarsak, 15 defa, seçim ka
nunlarıyla oynanmıştır; bu oynamalar, o partilerin iktidarda kalmalarını da sağlamamıştır. 

Şimdi, anayasa değişikliği teklifinin bu fıkrasında, muallakta bir cümle bulunmaktadır; seçim 
sisteminde adalet ve istikrarı bir arada sağlama düşüncesi vardır. İstikrardan kastedilen, tek parti
nin, yalnız başına hükümet olması ise, bu, Türkiye'ye istikran getirecektir diye bir garanti taşımaz. 
Koalisyonlardan kaçış şeklinde söyleniyorsa, dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığınızda, devlet sis
temi ve düzeni yerli yerine oturduğu için, çok partili koalisyonlar olmasına rağmen, bunlardan bü
yük bir kısmı, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi gerçekleştirmişlerdir. 

Seçim kanunlarıyla istikrarı sağlayacağınızı iddia ettiğinizde, bir sürü barajlar ortaya konuldu 
bugüne kadar; il barajı, bölge barajı, kontenjan barajı, Türkiye barajı gibi. Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak, biz, artık, barajlardan rahatsız değiliz; ama, demokrasiyi savunuyorsak, bu barajları, bel
li bir şekilde önlememiz ve gerçek demokrasiyi,ortaya koymamız gerekiyor. 

Öncelikle, Anayasamızın bu fıkrasına, mutlaka adaleti getirmemiz lazım; önce adaletli bir se
çim sistemi olacak; bütün görüşler Türkiye Büyük Mîllet Meclisinde temsil edilme imkânı bula
cak; seçimler, her zaman adil, dürüst ve eşit şartlarda yapılacak; ama, Türkiye'de, bugüne kadar ya
pılan seçimlerin, adil, dürüst ve eşit şartlarda yapıldığını söylemek mümkün değildir. Bunu, bir ya
nşa benzetirseniz, bazı güçleri elinde bulunduran siyasî partiler, yarışa, birkaç kilometre önden baş
lıyorlar, diğer partiler ise geriden başlatılıyorlar. Bunun neresi adil, neresi eşit, neresi dürüst bir sis
tem oluyor... 

Anayasada -kanunlar gibi- bütün seçim kurallarını bu fıkraya sokmak gibi bir düşüncemiz de 
kesinlikle yoktur. Türkiye'de şu anda, Seçim Kanunuyla yüzde 10 genel baraj uygulanmaktadır. 
Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yüzde ÎO'un çok daha üzerinde oy alacağımız için bundan 
endişe etmiyoruz; ama, diğer siyasî düşüncedeki insanların da Mecliste temsil edilmesi için, belki, 
yüzde 5'i bir ölçü olarak alabilmek mümkün. Ülkeyi parça parça bölerek, bölgelere ayırarak, illeri 
birkaç bölgeye ayırarak bir yere varmak, bence mümkün değildir. 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, lütfen, bağlayınız efendim. 
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MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Biz, bu teklifimizde, her ilin bir bölge olmasını; il, ve bölge barajlarının bulunmamasını öneriyo

ruz. Böylece, Anayasaya böyle bir madde girerse, bundan sonraki yönetimde bulunanlar, her canı is
tediklerinde, iktidarda nasıl kalırız diye, seçim kanunlarıyla oynamamış olurlar düşüncesindeyiz. 

. Önergemize destek vermenizi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dağcı. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Değişikliği Teklifinin 6 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Seçim sistemi, millî iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde adaletle temsiline imkân sağ
layacak şekilde, nispî temsil esasına uygun olarak düzenlenir." 

Bahaddin Elçi 

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

kanım. 
Sayın Elçi, söz mü istiyorsunuz? 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Evet. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, benim de imzam var önergede, ben konuşa

cağım. 
BAŞKAN - Sizin imzanız yok efendim. 

Sayın Elçi, buyurun. 
Sayı Elçi, sizden de rica ediyorum; lütfen 5 dakika içerisinde konuşmanızı toparlayınız. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) -Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 6 ncı 

maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vermiş bulunuyoruz. Bunda amacımız şudur: Seçimlerin, 
temsilde adalet ilkesine uygun olarak yapılmasını sağlamak. 

Bilindiği gibi, değişiklik metninde, iki ilke getirilmek istenmektedir. Bunlardan bir tanesi, 
temsilde adalet; öteki ise, yönetimde istikrar ilkesi. O halde, bu iki ilke çerçevesinde yeni seçim ya
saları çıkarılmak istenmektedir. | 

Salt, temsilde adalet ilkesi açısından baktığımız zaman, gerçekten, adaletin sağlanması açısın
dan bizim de öngördüğümüz bir değişiklik metni vardır; onu aynen okuyorum: "Seçim sistemi, mil
lî iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde adaletle temsiline imkân sağlayacak şekilde, nispî 
temsilesasına uygun olarak düzenlenir." 

Burada, son derece keyfîliğe, takdirîliğe, sübjektifliğe müsait bir şekilde "yönetimde istikrar" 
kavramı yerleştirilmiş bulunmaktadır. Bunun, azınlıkla, çoğunluk şeklindeki aritmetik temsili ya
kalayabilmek şeklinde algılanacağı açıktır. Öyle ki, takriben üçte bir oy alabileceksiniz; ama, Mec
liste, aritmetik olarak, üçte iki çoğunluğu yakalayabileceksiniz. Millî iradenin, böylesine çarpık bir 
şekilde Meclise yansıyabilmesine imkân verecek bir anlayış, elbette ki, adil değildir. Biz ise, temel
de adil düzeni öngördüğümüz için, Türkiye'de bu seçim sistemiyle, bugün, tek başına iktidarı ya-
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kalayabilme şansına her ne kadar sahip isek de, adil düzenci olduğumuz için "yönetimde istikrar" 
ilkesini kabul etmiyoruz. İktidara geleceğimizi bile bile, adaletten yana olduğumuz için, ilkeli ol
duğumuz için, tutarlı olduğumuz için, bunu bu şekilde sunduk; sanıyorum adaletin de geriği budur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) ; 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarına ait olan üçüncü önergeyle Sayın 
Bülent Ecevit ve arkadaşlarına ait olan dördüncü önerge aynı mahiyettedir. Her iki önergede de "is
tikrar" kelimesinin çıkarılması istenmektedir. Bu yüzden, Sayın Ecevit'in önergesini okuttuktan 
sonra ikisini birlikte oylarınıza arz edeceğim. 

Buyurun. 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 6 ncı maddesiyle Anayasanın 67hci maddesine ek
lenen altıncı fıkranın aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Bülent Ecevit 
(Zonguldak) ve arkadaşları 

"Seçim kanunları, temsilde adalet ilkesini sağlayacak biçimde düzenlenir." 

BAŞKAN T- Sayın Ecevit önergesinde "istikrar" kelimesini çıkarmış; Sayın Erbaş da "istikrar" 
kelimesi çıksın diyor, 

Sayın Komisyon, her iki önergeyi birlikte işleme koyuyorum; katılıyor musunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılamıyoruz Sayın Baş

kan. : 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak)-Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Ecevit.(DSP sıralarından alkışlar) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas).- Sayın Başkan, birlikte işleme koyduğunuz önerge sebebiy

le biz de söz istiyoruz. 
BAŞKAN - İki önerge için bir muamele yapıyorum; bir kişi konuşacak. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-O zaman, biz konuşalım Sayın Başkan. . 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli arkadaşımız ve 

Komisyon Sözcüsü Sayın Kırca'yı çok ötelerden beri tanırım; kendisi, gerçekten, çok bilgili bir 
kimsedir; ama, her şeyin en doğrusunu bildiğimi nasıl olsa herkes kabul eder düşüncesiyle, Sayın • 
Kırca, bazen, bile bile, yanlış bilgiler, yanıltıcı bilgiler de verebilmektedir. (DSP, ANAP ve RP sı
ralarından alkışlar) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bunu söylemek size yakışmıyor Sayın Ecevit!.. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - O arada, işine geldiği zaman, kitap adları, sayfaları, müellif 

adları sıralayarak dışarıdan örnekler vermektedir; işine gelmediği zaman da "bunlar bize uymaz" 
demektedir. Oysa, dış örneklerden bize uyan da olur, uymayan da olur; uymasa bile, uydurmaya 
çalışmamız gereken örnekler de bulunabilir. 

Sayın Kırca, bu sabah yaptığı konuşmalarda da, bu davranışlarına ilginç örnekler verdi. Örne
ğin "nispî temsilden uzaklaşma eğilimi dünyada yaygınlaşıyor" dedi. Benim böyle bir yaygınlaş
madan haberim yok. Tam tersine, dar bölgeli çoğunluk sistemi uygulayan, bu akımın öncülüğünü 
yapmış olan İngiltere'de bile, nispî temsile geçme eğilimleri güç kazanmaktadır/Vaktiyle İngilte-
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re'yi taklit ederek dar bölge sistemini kabul etmiş olan Pakistan, şimdi, nispî temsile geçiş yolları
nı aramaktadır. Doğu ve Orta Avrupa'nın demokrasiye yeni geçmiş olan ülkelerinin tümü -bildiğim 
kadarıyla- çok adaletli nispî temsil sistemlerini benimsemişlerdir. 

Yine, bu sabah, Sayın Kırca "İskandinav ülkelerinde sosyaldemokratlar Mecliste çoğunluğa 
sahip olsalar da, koalisyon kurmayı tercih ederler" dedi. Bu iddiasının da gerçekle bir ilgisi yoktur. 
O ülkelerde, çok adaletli seçim sistemleri uygulandığı için, koalisyonlar zorunlu olmaktadır. (DSP 
sıralarından alkışlar) Hatta, Özellikle Finlandiya, Danimarkayı örnek vermek isterim. Bu iki ülke de 
demokrasileri en iyi işleyen, en sağlıklı gelişen ülkeler arasındadırlar. Finlandiya, bağımsızlığına 
kavuştuğundan beri, ortalama her yıl hükümet değiştirir ve bu hükümetler, genellikle iki partili bi
le değil, üç dört partili koalisyonlardır. Danimarka'da, bildiğim kadarıyla, sadece yüzde 2 baraj uy
gulanır ve orada da, genellikle üç dört partili hükümetler kurulur ve çoğu kez üç dört partili hükü
metler bile azınlıktadır, Oha rağmen, sabah, Uluç Gürkan arkadaşımızın da belirttiği gibi, bu ülke
ler, dünyanın en istikrarlı gelişen, demokrasileri en iyi işleyen ülkeler arasındadırlar. 

Biz de ise; Meclis'te, bugün 10 parti var, dışarıdakilerle birlikte diyelim ki, 20 parti var; bu, 
çok görülüyor. Oysa, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde, demokrasiye yeni geçen ülkelerde, öyle 
15-20 parti değil, 100 parti, 120 parti, 150 parti vardır ve hepsinde de çok düşük barajlı nispî se
çim sistemleri uygulanmaktadır. 

Polonya'dan örnek vereyim: Bir önceki seçimlerde, Polonya'da seçimlere 120 parti girmişti, 
bunların da 26'sı Meclise girebilmişti. Ondan bir sonraki seçimlerde parti sayısı 150'ye çıktı; ama, 
çok adaletli bir sistemle, Meclise girebilen parti sayısı 6'ya indi. Demek ki, zaman içinde sistem ye
rine oturuyor. İlginç bir şey, Polonya'da bir tek baraj var, yüzde 5; fakat, iki parti seçim ittifakı ya
parsa, bunu caydırmak için, o zaman yüzde 8 baraj uygulanıyor bildiğim kadarıyla. 

Türkiye'de, Hükümette istikrar olsun gerekçesiyle uygulanan, son derece de adaletsiz seçim 
sisteminin sonucu nedir; bildiğiniz gibi, 1991 seçimleri sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
5 parti girmişti. Oysa, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde -arada, bir genel seçim yapılmamış 
olduğu halde- 5 parti değil, 10 parti vardır. Bunda, o Mecliste birbirinden kopan partilerin bir ku
suru yok. Yürürlükteki, adaletsiz seçim sistemi yüzünden, birçok parti, ancak başka partilerle bir
likte Meclise girme olanağını elde edebilmiştir ve bu yüzden Millet Meclisinde, hangi parti millet 
iradesini ne ölçüde temsil ediyor; bu bilinemez duruma gelmiştir. 

Öte yandan, bu adaletsiz seçim sistemi, seçim ittifaklarına zorluyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN - Sayın Ecevit, bağlayalım lütfen. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Sayın Başkanım, müsamahanızı şu nedenle rica edeceğim: 
Sayın Kırca'nın uzun konuşmalarını, genellikle istifade ile bazen de ibretle dinliyoruz. Onlara da 
bir ölçüde yanıt verme gereğini duyuyorum (DSP ve GHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ama, size önerge üzerinde söz verdim Sayın Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Önergeyle ilgili konuşuyorum efendim. 

Örneğin, 1991 seçimlerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, DEP'lc yapmış olduğu seçim it
tifakının bedelini, milletçe hâlâ ödeyc ödeye bitiremiyoruz. (DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, istikrar sağlansın diye getirilen adaletsiz seçim sistemi yüzünden, Tür
kiye, Cumhuriyet tarihinin en istikrarsız dönemine sürüklenmiştir. Bu, bir yıl yüzde 9'a çıkıp, erte
si yıl sıfırın altında yüzde 4'e kadar inen büyüme hızlarındaki istikrarsızlıklardan da bellidir. 

- 329 -



T.B.M.M. B:127 22 .6 .1995 0 : 2 
Şimdi, bazı partiler, oy beklentileri düştükçe, acaba, daha da az oyla nasıl iktidarda kalabiliriz 

veya iktidar olabiliriz hesabı içinde, yeni ve daha adaletsiz sistem arayışları içindeler ve öyle anla
şılıyor ki, Sayın Kırca da, o adaletsiz seçim sistemlerinin Mecliste kabulünü kolaylaştırmak için, 
şimdiden, zemin hazırlamaya, ortam hazırlamaya, bizleri koşullandırmaya kalkışıyor. (DSP sırala
rından alkışlar) 

Bu arada, iki turlu sistemi savunuyor, iki turlu sistem, millet iradesini, seçmen iradesini zor
lamaktır ve iki turlu sistemden ne sonuç çıkacağı belli olamaz; bu kumardır. Türkiye'nin koşulları 
altında, bunu kabul etmek asla mümkün değildir. Bu, seçmeni, ehvenişerri seçmeye zorlama gay
retidir; o açıdan, moral bakımdan da doğru değildir. Böyle bir sistem geldiği takdirde -ki, şimdi
den, Sayın Kırca, bunun zeminini hazırlamaya başlamıştır- çok daha büyük istikrarsızlık ortaya çı
kacaktır. Bizim, görüşümüzü göre, devlette istikrar, ancak adaletle sağlanır. 

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

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Birleştirdiğim önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme

miştir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, içeri gelmelerini mi bekliyordunuz; 
içeriye gelmelerini beklemek var mı?!. 

BAŞKAN - Hayır efendim; tersine, beklemedim Sayın Çelik. Ekseriyet içeride olunca -bakın, 
arkadaşlar geliyor-beklemedim. , 

Diğer 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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna "sahiptir" den sonra gelmek 
üzere "bu hak bir vecibedir" ibaresinin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

' Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Lütfen, zamanı ölçülü kullanalım. Şu saate kadar hiçbir madde geçiremedik, bu

nun üzüntüsü içindeyiz. Lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tavırlarınızdan da bu yansı

yor zaten; çünkü, bakıyorum, konuşmamızı istemiyorsunuz, müdahale etmeyi arzu ediyorsunuz. 
Daha sözüme başlamadım dikkat ederseniz... 

BAŞKAN - Önergelere baktım, 10'unda da adınız var; nasıl olsa size sıra gelecek. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Konuşacağım, konuşacağım inşallah Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 6 ncı madde, birtakım düzenlemelerin gereğini ortaya koyduğu için. 

önergelerimizle, meselenin biraz daha üzerinde durulması gerektiği kanaatimizden hareketle, bu 
verdiğimiz önergeyle ilgili bir konuya dikkatinizi davet ediyorum. 
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Olay şudur: Buradaki "Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına 

katılma haklarına sahiptir" ibaresine "bu hak bir vecibedir" ilavesini yapmak istiyoruz. 
Zaman zaman, bakıyoruz, siz, seçim kanunlarında ne yapıyorsunuz; ceza uygulamalarını geti

riyorsunuz; bu, keyfî oluyor. Bir kanunda, seçimlere katılmayanlarla ilgili ceza getiriyorsunuz; işi
nize gelmediği takdirde, cezasız uyguluyorsunuz. Dolayısıyla, bunun bir vecibe olması mecburiye
tini getirmek lüzumu vardır. Yani, vatandaş, istediği zaman katılır, istediği zaman katılmaz nokta
sında, uygulamalardan gelen eksikliği ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 

Aslında, bu 67 nci maddede, Özellikle birtakım değişiklikler getirilerek, birtakım unsurlar ye
rine getirilmeye çalışılıyor. Mesela, bunlardan bir tanesi, biraz önce bize söz verilmeyen önergede 
deniliyor ki "temsilde adalet, yönetimde istikrar" Bu, bir terazinin iki kefesi gibi düşünülecek olur
sa, ilk bakışta haklı gibi de mütalaa edilebilir. Yani, temsilde adalet olsun, yönetimde istikrar ol
sun; fakat, bunun kanunla düzenlenmesi halinde, bu dengeleri bozduğunuz takdirde, bir siyasî par
ti, aldığı oyun birkaç katı milletvekilini taşırsa, bu da, sizin gerekçenizde, temsilde adalet konusu
na yani, adalete ilave olarak, yönetimde istikrarı hedefleyecek olursa, bu sefer, Meclis olarak, mil
letvekilleri olarak hakkaniyet ölçülerinin dışana taşmamamız lazım. Yani, bir yerde adaleti temin 
ederken, diğer yerde, istikrar gerekçesiyle, işin başında bir haksızlığa sebebiyet vermemeliyiz. Do
layısıyla, Meclis oluştuktan sonra, buradan istikrarlı bir hükümetin çıkması, elbette, herkesin bek
lentisidir. 

S>iz, bugüne kadar Türkiye'de yaşanan bütün vakıaları yok kabul edemezsiniz. Türkiye Cum
huriyeti Devleti olarak, tek partili dönemi gördük, çok partili dönemleri gördük, tek başına iktidar
ları yaşadık, koalisyon hükümetlerini de gördük. Bütün bu deneyimlerin sonucu olarak, Türkiye'nin 
problemlerinin çözüldüğünü kabul ediyorsanız, bunların halledildiğini kabul ediyorsanız; bu yak
laşımınızı uygun görebiliriz; fakat, bu problemler elan devam ediyor, hatta giderek artıyorsa, o za
man, meselenin temeline inmek esasını düşünmeliyiz. Yani, sadece şeklî birtakım tedbirler almak 
yerine; ne yapmalıyız; özüne inerek, zihniyetimizi gözden geçirmeliyiz. Siyasî partiler olarak, hü
kümetler olarak, bugüne kadar geçirdiğimiz dönemlerdeki uygulamalar olarak bu problemleri çö-
zememişsek, elbette, bunun temelinde adaletsizlik yatmaktadır. 

Geçtiğimiz on yılda neyi görüyoruz; her seçim döneminde yeni bir kanun görüyoruz. Siyasî 
iktidarlar, bu kanunları hazırlarken, "acaba önümüzdeki seçimlerde lehime ne kadar daha iyi sonuç 
alırım" gayreti ve çabası içerisindedirler. Bu konuda, biraz önce münakaşa edilen seçim sistemle
rinin yanlışlıklarını gündeme getirerek, geçmişteki tecrübelerimizden de ders alarak ne yapmalıyız; 
Anayasaya, açık ve net olarak -üstü kapalı değil- seçim sistemini yerleştirmeliyiz; çünkü, Anaya
sa, zor değişen kanunlardandır; ama, diğer kanunlar, Meclisteki çoğunluğun etki alanında olduğu 
için, çok rahat değiştirilebiliyor. 

Bizim, bu önergemizde özellikle vurgulamak istediğimiz konu şudur: Çıkarılan o kanunlarda
ki, sizlerin... ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
•SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
...istediğiniz zaman ceza, istediğiniz zaman cezasız uygulamaları ortadan kaldırmak için, bu

nun, bir vecibe olması ve mecburen iştiraki temindir 
Verdiğimiz önergeye katılmanızı bekliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 
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Sayın milletvekilleri, veriliş sırasına göre okuttuğum üç önergede de;.6 ncı maddenin birinci 

fıkrasının sonundaki "yapılabilir" kelimesinin "yapılır" olarak düzeltilmesi öneriliyor. Bu önerge
lerin; birisi ayın 14'ünde, saat 12.15'te; ikincisi, ayın 15'inde, saat 12.30'da; üçüncüsü ayın 15'in-
de, saat 22.00'de verilmiş. Bu tarih sırasına göre, birinci önerge, Sayın Abdulkadir Ateş ve arka-
daşlarınındır. Önergelerin üçünü birden işleme koyacağım. 

Sayın Ateş'in önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığ-.na 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 6 ncı maddesinin aşağıda gibi değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş (Gaziantep) ve arkadaşları 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının sonundaki "yapılabilir" sözcüğü "yapılır" şeklinde değişti
rilmiştir. 

BAŞKAN - Diğer iki önerge, Refah Partisi Grubu tarafından verilmiştir ve aynı mahiyettedir. 
Sayın Komisyon, önergelere katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Efendim, seçimler ve halk 

oylamasında, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla, özel 
olarak düzenleme yapılması hakkındaki bu ihtiyarîlik; anayasa değişikliğinin mutabakat metninde, 
alt komisyon metninde ve Anayasa Komisyonu metninde "yapılabilir" olarak süregelmiştir; ancak, 
biz bu konuda Komisyon olarak ısrarlı değiliz. Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Ona ait bir önerge var; emredici hukuk kaidesi... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Ankara) - "Yapılabilir" diyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Emrediciliği, diğer ülke
lerin mevzuatına ters düşebilir bir uygulama içine girmemek açısından ihtiyarî olarak düzenlemiş
tik; ama, ısrarlı değiliz; Yüce Meclisin takdirine, bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde, Sayın Timurçin Savaş; buyurun efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

TİMURÇİN SAVAŞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 861 
sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifinin 6 ncı maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle "...yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının oy 
hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanunla özel düzenlemeler yapılabilir" cümlesindeki "yapılabi
lir" ibaresini "yapılır" olarak değiştirilmesini istiyoruz. 

Bize ve Meclisten, yurtdışına -ister görevli olarak olsun ister değişik amaçlarla olsun- giden 
milletvekili arkadaşlarımıza, yurtdışındaki vatandaşlarımızdan en büyük istem olarak, oy verme is
temleri gelmektedir. Gündeme getirdiğimiz Anayasa değişikliklerinin en önemli maddelerinden bi
risidir 6 ncı madde ve katılımcılığı amaçlamaktadır. Burada, yaş indiriminde bulunularak, 7 milyo
na yakın vatandaşımıza oy verme hakkı sağlanırken; yurtdışında bulunan ye şu anda da, ülkemiz 
için çok önemli bir köprü görevi gören vatandaşlarımızın oy kullanma haklarının da, bir an önce, 
uluslararası ve bulundukları ülkelerin de yasalarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Yok
sa, "yapılabilir" şeklinde bırakırsak, ileri bir tarihte, bu, yine gündeme gelecek demektir. Her par
tili arkadaşımız, ister lider düzeyinde olsun ister milletvekili olsun, yurtdışındaki vatandaşlarımıza 
oy hakkı verilmesi konusunda birleşmiştir. Bu, sevindirici bir olaydır. Özellikle, yurtdışında bulu
nan vatandaşlarımızın, ö ülke insanları karşısındaki ezikliğinin giderilmesi ve onların en doğal hak-
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ki olan vatandaşlık'haklarını kullanma ortamını vermemiz, o vatandaşlarımıza yapacağımız en bü
yük iyiliktir. Yoksa, o vatandaşlarımız, hem o ülkede oy verememekte hem de kendi ülkeleri için 
oy verememenin ezikliğini duymaktadırlar. 

Ayrıca, son yıllarda yapılan araştırmalara göre, yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğu, yurtdışında kalmaya, çifte vatandaşlık hakkını kullanmaya yöneliktir. Böyle bir oy ver
me olayını bir an önce sağlarsak, en azından, ülkemizle olan bağı ve yönetimlere olan katılımı da 
sağlamış oluruz. -

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yurtdışındaki bu vatandaşlarımızın da oy vermesini sağ
layarak, en azından, 0 vatandaşlarımızın, Türkiye'deki siyasal iktidarları ve Türkiye'deki gelişme
leri daha yakından izleyeceklerine inanıyoruz. Son yıllardaki iş sıkıntısı nedeniyle, oradaki vatan
daşlarımız, belki, şu ana kadar, gümrük kapılarına koyduğumuz sandıklara gelememe sıkıntısıyla 
karşılaşmışlardır; ama, böyle bir yasayı onlara hazırlar ve oradaki üç milyona yakın vatandaşımıza 
da demokratik haklarını kullandıracak bu ortamı sağlarsak, inanıyorum ki, bu vatandaşlarımıza en 
büyük iyiliği yapmış oluruz. 

Ayrıca, katılımcı bir amaç güdülen bu anayasa değişikliğinde, en önemli adımı bu noktada at
mış olacağımıza inanıyorum. Bütün partilerin sözcüleri bu konuya katıldılar. Komisyonumuz da, 
bunu, Genel Kurulun iradesine bırakmıştır, inanıyorum ki, Yüce Meclisin tüm üyeleri, bu önerge
mize katılır ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın en büyük özlemleri olan oy verme haklarını sağlar

lar.- '•.'• 

Beni dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunuyor; önergemize katkınızı bekliyoruz. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Savaş. 

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

BAŞKAN - Efendim... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, izin verir misiniz, bir hük
me açıklık getirmek açısından arzım olacak. 

Komisyonun görüşü nedir, bilmiyorum; ama, şimdi, burada "yapılabilir" ve "yapılır" sözleri 
uzun münakaşalara sebep oldu. İster "yapılabilir" olsun ister "yapılır" olsun, buradaki maksat, iç 
hukuk açısından bağlayıcı bir hüküm; ancak, dış hukuk açısından, yabancı ülkelerin buna uyması 
açısından ihtiyarîlik vardır. Onu, burada belirtmek istiyorum. Yani, kelime "yapılır" da olsa "yapı
labilir" de olsa, iç hukuku bağlayan bir kelimedir. Komisyonun da farklı düşündüğünü zannetmi
yorum; bu, bir. 

İkincisi, burada "özel bir kanunla düzenlenir" demekle, Yüksek Seçim Kurulunun kontrol hak
kı elinden alınmış değildir. Yüksek Seçim Kurulunun bu işteki fonksiyonu devre dışı değildir. 

Eğer Komisyonca da aynı şekilde düşünülüyorsa, ileride ihtilafa sebep olmaması için, bu hu
susların zapta geçilmesini arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
3 önergeyi birleştirerek oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler 

kabul edilmemiştir. 

Diğer 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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen 67 nci; maddesinin beşinci fıkrasına "seçme" kelimesinden sonra gelmek 
üzere "seçilme" 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 - Önergeye Komisyon katılmamaktadır. 
Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza... (RP sıralarından "var Sayın Başkan" sesleri) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Neden "yok" diyorsunuz efendim? 
BAŞKAN - Efendim, önerge sahibi Sayın Erbaş'a baktım; ama, bir işaret alamadığım için 

"yok" dedim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, önerge sahiplerine bakacaksınız; önerge sahibi 
değil; önerge sahipleri... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Sayın Erbaş^ tam görüş zaviyemde ojduğu için onu gördüm. 
• LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Ben konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Esengün. (DYP sıralarından "oylamaya geçtiniz Sayın Başkan" 
sesleri), 

Lütfen... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Bugün, milletimizin huzurunda, Anayasanın çok önemli bir maddesini görüşüyoruz. Milletin 

iradesi Meclise adil şekilde yansısın mı; yoksa, yine, seçimlerde yeni birtakım hilelere gidilsin mi... 
İki türlü sistem; dar bölge... 

Refah Partisinin iktidara gelmemesi için yeni yeni düşünülecek engellere, bugün, Anayasada 
dayanak arıyorsunuz. Verdiğimiz önergelerde, temsilde adaleti, milletin iradesinin, millî iradenin 
Meclise tam manasıyla adil şekilde yansımasını istedik; reddettiniz. 

Biraz önce oylanan önergeyle, yurtdışındaki vatandaşlarımıza Anayasa maddesini, emredici 
bir hüküm haline getirerek oy verme hakkını verelim dedik; yine, DYP'li ve ANAP'lı üyelerin oy
larıyla reddedildi. Şimdiki hüküm ne oldu; "yapılabilir"... Şu andaki Hükümet ara seçimin yapıl
masını mecburî kılan Anayasa maddesini dahi uygulamayan bu Hükümet "yapılabilir" kelimesiy
le, yurtdışındaki işçilere seçme hakkı mı verecek! Yaptığımız, aldatmacadır. Yurtdışındaki işçileri
mize oy hakkı veriyoruz diye.sakın kimseyi aldatmaya kalkmayın. (RP sıralarından alkışlar) "Ya
pılabilir" şeklinde tanzim ediİen bu madde, hiçbir zaman fiiliyatta yer almayacaktır, gerçekleşme
yecektir. , 

Muhterem kardeşlerim, milletin istediğine gelin; millet ne istiyorsa, gelin, burada o şekilde bir 
Anayasa yapalım. 

Bakın, sabahleyin, Sayın Dinçer, burada, benim, CHP aleyhindeki sözlerimi -aleyhinde der
ken, nezaket kaideleri dahilinde söylediğim tenkitleri- cevaplandırırken, "Lütfü Esengün'ün seçim 
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bölgesi, CHP olmasaydı, bugün düşman işgalinde kalırdı" diye talihsiz bir söz söyledi. Erzurum'u, 
düşman işgalinden, Erzurum'un kahraman halkı ve Kâzım Karabekir komutasındaki Osmanlı Or
dusu kurtardı. O zaman, ne CHP ne de CHP'nin 6 tane oku vardı... (RP sıralarından alkışlar, CHP 
sıralarından gürültüler) 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Kâzım Karabekir, Cumhuriyet Halk Partisinin kurucularındandır. 
BAŞKAN - Sayın Esengün, önergeniz üzerinde konuşun. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Onun için, bu tarihî yanılgıyı da, lütfen, burada düzeltelim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Tarihi bilmiyorsun sen. 
BAŞKAN - Sayın Esengün, önergeniz üzerinde söz aldınız, efendim. Lütfen... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Erzurum olmasaydı, belki, bugün, bu Meclis olmazdı; çün

kü, Millî Mücadele, ilk defa, Erzurum Kongresiyle başladı. (RP sıralarından alkışlar) Biz, Erzurum 
halkına ve Millî Mücadelede görev yapmış bütün kahramanlara şükran borçluyuz; hepsini rahmet
le anıyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Atatürk'ten bahset. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şu ANAP'ın ne yaptığına akıl erdirmek mümkün değil. Bir 

taraftan, 163 üncü maddeyi biz kaldırdık diyorlar; bir taraftan da, bugün, 24 üncü maddeyi, "adam, 
olsa da olur, olmasa da olur" düşüncesiyle, bu Meclisin huzuruna getirmeye cesaret edemiyorlar. 

Sayın Keçeciler, sabahleyin, 12 Eylül öncesini örnek göstererek, "12 Eylül öncesi inatlaşma
lar, Türkiye'yi darbeye götürdü" şeklinde, bugün de, sanki yeni yeni darbelerin kokusu geliyormuş 
gibi, talihsiz beyanlarda bulundu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Atatürk... Atatürk... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bakın, muhterem arkadaşlar, biz, Refah Partisi olarak... 
BAŞKAN - Sayın Esengün, önergenizle ne ilgisi var yani... Erzurum... İstiklâl Savaşı... Sayın 

Keçeciler... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Palavra sıkmak kolaydır... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Önergemle şu ilgisi var: O önergelerle, söz hakkımız veril
mediği için, burada konuşmak zorunda kalıyorum. 

Sekiz sene işbaşında kalan ve "sekiz senelik icratımızın hesabını veririz" diyen sayın ANAP 
mensupları, 1987 seçimlerinde yüzde 36 oyla, bu Meclisin yüzde 66'sını nasıl ele geçirdiler, önce 
onun hesabını versinler. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Bunu, MSP'nin hırsızlığı mı sandın?!. Mercümek dosyası 
mı sandın?!. Sen bize Mercümek dosyasını anlat... (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayalım; vaktiniz bitiyor. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Yüzde 36'yla yüzde 66 nasıl elde edildi... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Babana sor... Bu, Mercümek dosyası değil, MSP'nin hır

sızlığı hiç değil... , 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - ...ama, şu var: O zaman, ANAP'ın başında rahmetli Özal 

vardı, bugün siz varsınız. O günkü ANAP başka, bugünkü ANAP başka. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - MSP'nin hırsızlığı mı sandın bunu?!.. ANAP'ın sekiz se

nesi helaldir, yüzü aktır. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Refah Partisine hırsız diyenler, bugün utanıyorlar. Mercü-

mek'le uğraşanların da sonunda nasıl hüsrana uğrayacakları, nasıl yüzlerinin kızaracaklarını hep 
birlikte göreceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Mercümek'in hasabını orada ver. Bosna-Hersek'teki şehit
lerin parasını yediniz!.. (RP sıralarından gürültüler) 

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

Bir sayın üyenin söz talebi var; nedir, onu öğrenmek istiyorum. 

Sayın Korkmazcan, buyurun. (Gürültüler) 
Efendim, bir dakika... Lütfen, Sayın Korkmazcan'a fırsat verin. 
Buyurun Sayın Korkniazcan. , 

V.-SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
5. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 'in, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün Gru

buna sataşması nedeniyle konuşması 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, biraz önce önerge üzerinde söz alan ar

kadaşımız, bu önergeyle hiç ilgisi olmadığı halde, Anavatan Partisinin 24 üncü maddedeki tutu
muyla ilgili gerçek dışı beyanlarda bulundu. Bu konu, herhalde, Grubumuza çok açık bir sataşma
dır. Yeni bir sataşmaya da mahal vermeden bu konuyu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, yerinizden açıklasanız... (ANAP ve CHP sıralarından "kürsüye, 
kürsüye" sesleri) . • . , . . 

Efendim, zabıtlara geçmiştir zaten. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bu, sadece bizimle ilgili de değil; 5 dakikada... 
BAŞKAN - Efendim, 5 dakika .oyalandığınız zaman nereye varıyor, biliyor musunuz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Oyalanmayız efendim. Sadece Anavatan Partisini ilgi
lendiren bir konu değil, Meclisin gündemiyle de ilgilidir; cevaplandırmak gerekir. 

BAŞKAN-Yeni bir sataşma doğurmamak şartıyla, 2 dakika veriyorum. 
Sayın Korkmazcan, lütfen, ricamı yerine getirin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Refah 

Partisi adına konuşma yapan arkadaşımız... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Şahsı adına, şahsı... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Şahsı adına mı?.. Demek ki, Refah Partisi de arkada

şımızın sözlerine sahip çıkmıyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Nereden belli; oylama mı yaptın? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Ama, bu sözler gerçeği yansıtmıyor. Anavatan Parti

si, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri Türk Ceza Kanunu kapsamından çıkarırken, Türkiye'de, düşün
ceyi ifade özgürlüğü alanında geniş bir atılım başlatmıştı. Bunun doğal sonucu olarak, Anayasa
mızda ve diğer mevzuatımızda da, bu maddelere paralel düzenlemelerin ortadan kaldırılması gere
kiyordu. Anavatan Partisi, bu gerekliliği, anayasa değişikliğinin tartışıldığı her platforma taşımış
tır; iktidardayken de taşımıştır, muhalefetteyken de taşımıştır. Anayasa çalışmalarına teknik düzey-
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de katılan,arkadaşlarımız da, siyasî düzeyde katılan arkadaşlarımız da, bilimsel düzeyde anayasa 
değişiklikleriyle ilgilenen kuruluşlar da bu gerçeği biliyorlar; yani, Anavatan Partisinin, Anayasa
mızdaki 14 üncü ve 24 üncü maddelerde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu biliyorlar; ama, 
Anavatan Partisinin şu anda Meclis çatısı altında bulunan milletvekili sayısı, bunu, bir anayasa de
ğişikliği teklifi olarak Yüce Mecljsin huzuruna getirmeye yetmiyor. Onun için, diğer partilerle de 
temaslarımız oldu; partilerarası komisyonda da bu düşüncelerimizi savunduk; orada, bir konsensüs 
oluşamadı. Mademki, anayasa değişikliği, diğer partilerle birlikte yapılabilecek bir çalışmadır... 

BAŞKAN - Son dakikanızı kullanıyorsunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - ...diğer partilerin katılmadığı noktada, 1982 Anaya

sasının, hiç olmazsa bazı mahzurlu bölümlerini ortadan kaldırabilme fırsatını değerlendirmek için, 
Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisiyle birlikte, bu 21 maddelik pake
ti, Yüce Meclisin huzuruna getirdi; bundan onur duyuyoruz. Zaten, bir meclisin anayasa değişikli
ği yapabilmesi, eğer, tek başına bir parti anayasa değişikliği yapacak oy oranına sahip değilse, mu
halefetin katkısıyla olur; bu katkıyı sonuna kadar veriyoruz; ama, 24 üncü maddede, bizimle bir
likte 150 imzayı tamamlayacak bir grup çıkmadı ve 300 oyu tamamlayacak bir konsensüs sağlan
madı. Bu gerçek ortada iken, ikide bir "Anavatan Partisi 163 üncü maddeyi değiştirdi; ama, şimdi 
yolundan döndü" gibi birtakım polemikleri getirmek, 24 üncü maddede, Cumhuriyet Halk Partisiy
le dahi az çok oluşabilen konsensüsü tehlikeye atar. 

Biz, 21 maddelik.bu anayasa değişikliklerinden sonra, üzerinde şu aşamada anlaşamadığımız 
birçok anayasa maddesini de ikinci bir paket olarak değiştirme hazırlığı içindeyiz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Korkmazcan, niye getirmiyorsunuz o zaman... 
HÂŞAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bu konuda Doğru Yol Partisiyle de ilke anlaşmasına 

vardık, Cumhuriyet Halk Partisiyle de zannediyorum anlaşacağız; aksini düşünmüyoruz; ama Re
fah Partisinin şu aşamadaki tutumu, anayasa değişikliklerini bu aşamada gerçekleştirmemek, bun
dan sonra da anayasa değişikliklerinin gerçekleşmemesi sonucunu doğurucu her türlü engellemeyi 
yapmak olarak görünüyor. 

BAŞKAN-Bağlıyoruz efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Netice itibariyle, 24 üncü maddenin hiçbir zaman de

ğişmemesi gibi bir tutum içindedir Refah Partisi. 
Sonuç olarak, "24 üncü madde değiştirilmedi" gerekçesi adı altında, bazı çevrelerde bugüne 

kadar sürdürdükleri bazı bilinmezlerden yararlanma politikasını sürdürmeye çalışacaklardır. Bu
nun, kendilerine de ülkeye de yarar sağlayacağını zannetmiyorum. Onun için, bu konuyu, tekrar 
takrar, Yüce Meclisin zamanını alarak gündeme getirmekte hiçbir yarar yoktur. Arkadaşlarımızı, 
bu hususlarda, kendi bildiklerini halktan saklamama hususunda itinaya davet ediyorum; halkın hu
zurunda, ikide bir halkı aldatıcı beyanlarda bulunmama hususunda itinaya davet ediyorum. 

Hiçbir Anavatan Partili, 24 üncü ve 14 üncü maddeyle ilgili görüşlerini değiştirmemiştir; bu 
görüşler, teklifi ilk ortaya attığımız zamanki gibi yaşamaktadır; ama, bu işin pratiğe geçirilmesinin 
yöntemi vardır; fakat, Refah Partisi bu yöntemleri de baltalama yoluna gitmektedir. Bu konuda, 
Yüce Meclise, tekrar aynı tartışmanın getirilmeyeceği ümidiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, konuşmacı, şahsı adına konuşma yapan 

bir konuşmacıya, partisi adına cevap verdi; ama, konuşmalarında, yine Refah Partisini hedef ala
rak, anayasa değişikliğini engellediğimizi, çıkması için bu kadar çırpınırken, Anayasanın 24 üncü 
maddesinin çıkmasını önleyecek davranışta bulunduğumuzu söyleyerek Refah Partisine iftira etti; 
cevap yereceğim. 
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BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim; teşekkür ederim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır; onunki de geçebilirdi; ama, cevap verdi. 
BAŞKAN - Efendim, diğer önergeyi okutuyorum... , ••• 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, sonra mı konuşturacaksınız? : 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Asiltürk... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan!.. (RP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) ' ' \ 

BAŞKAN-Bakın, önerge'sizin efendim; çıkar, üzerinde konuşursunuz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Önergeden sonra mı efendim?.. 
BAŞKAN - Önerge sizin efendim... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Efendim, sayın konuşmacı, Refah Partisine iftira etti; 
bana konuşma hakkı doğdu. Eğer, işi bu hale getireceksiniz, biz bundan çekinmeyiz Sayın Başkan; 
yüne, eğer gerginlik meydana getireceksiniz, biz bundan çekinmeyiz; ama, sizin, şimdiye kadarki 
tutumunuzda... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum... 

Diyorum ki, bu önerge üzerinde arkadaşlarınız söz alacak. Zaten, buraya çıkan kimse önerge 
üzerinde konuşmuyor ki... Bundan sonra bir usul getirelim; oturumun başında bir 10 dakika vere
lim, her parti birbirine çatsın; sonra önergelere geçelim. 

OĞUZHAN,ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, önergeyle ilgili olarak, arkadaşımız... 
BAŞKAN - Zabıtlara geçiyor Sayın Asiltürk; lütfen, beni de biraz anlayın. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - O zaman, çifte standart olmuyor mu?! Niçin, direkt bir 
itham olmadığı halde ANAP'ın temsilcisine söz veriyorsunuz, onun bize saldırmasına izin veriyor
sunuz da, bizim meşru müdafaa hakkımızı yerine getirmiyorsunuz?! 

BAŞKAN - Getireceğim efendim; lütfen oturun... 
IV. - 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 SeyJ7 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, 211312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

BAŞKAN - 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 6 nci 
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maddesiyle değiştirilen 67 rici maddesinin ikinci fıkrasındaki "ancak" kelimesinin fıkra metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

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

kanım. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmıyor. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bizi mahvettiniz Sayın Başkan; yanlış söz veriyorsunuz... 

BAŞKAN - Kime efendim?.. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Niçin konuşturuyorsunuz!.. ' 
BAŞKAN -Efendim, işte, bir değişiklik var... Siz buraya oturacaksınız, idare'edeceksiniz; ben 

de aşağıdan size çatacağım. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Aman efendim, biz sizi seviyoruz... Sabahtan beri, daha bir mad

deyi oylayamadık; ona söz, buna söz... Ne hakkı var Hasan Kormazcan'ın çıkıp da cevap verme
ye!.. • ' " . . . ' . 

BAŞKAN - İster misin, birbirine katayım da bir madde çıkarama... 
Yani, şurada, ne halde olduğumuzu siz bile takdir etmiyorsunuz; teessüf ederim! Bu kadar 

nankörlük olmaz canım! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Buyurun Sayın Erbaş; önergenizi izah için. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, önergemizde, 

"ancak" kelimesinin çıkarılmasını teklif ettik. Cümleyi olduğu gibi okuyacak olursak: "Seçimler ve 
halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yar
gı yönetim ve denetimi altında yapılır" dedikten sonra "ancak" demek suretiyle bir haksızlık yapıl
mış; "ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy haklarını kullanabilmeleri amacıyla ka
nunla özel düzenlemeler yapılabilir" .deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, burada "ancak" kelimesi ve "yapılabilir" kelimesiyle ilgi kurduğumuz za
man, yurtdışındaki vatandaşlarımızın seçme hakları bir başka bahara, bir başka iktidarın dönemine 
kalıyor. Bu, yeni bir anayasa değişikliğine neden olacak... Niçin diyeceksiniz; burada, yargı dene
timi, başka ülkelerde olmayacak demektir. Başka ülkelere, biz, devletler hususî hukukuna göre yar
gıç gönderemeyeceğimize göre, bu değişikliğin de hiçbir anlamı kalmamaktadır. O nedenle, bu ke
limenin çıkarılması ve "yapılabilir"in de "yapılır" olarak olması halinde dış ülkelerdeki işçi kardeş
lerimizin oy kullanma hakları sağlanmış olacaktır; bu hükümler burada durduğu müddetçe bunun 
sağlanması da mümkün değildir. 

Genel Kurulu saygılarımla 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 6 ncı 

- 3 3 9 -



T.B.M.M. B:127 22 .6 .1995 0 : 2 
maddesiyle değiştirilen, 67 nci maddesinin beşinci fıkrasının "Öğrenciler" ibaresinden sonra gel-
mek üzere "ve" kelimesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

. Fcthullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Sayın Başkan, benim söz talebim vardı; söz vermiyorsunuz. 
BAŞKAN-Saym Erbaş, ben mi soracağım?! 
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 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasına "genel oy" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve" kelimesi
nin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkanım bundan 
önceki önergemde bana söz vermedi, bu önergemde, lütfetti, verdi. . 

Değerli arkadaşlar, dört yıldır burada milletvekilliği yapıyorum; kürsüye kaç defa çıktıysam, 
madde dışında bir tek kelime konuşmadım. 

Şimdi, ben, Genel Kurulun kıymetli vaktini almak için bunları yapmıyorum, yanlış anlamayın. 
Şu ana kadar, ben, hiçbir zaman için süremi de doldurmadım; ne söyleyeceksem, üç beş kelimede 
söyleyip öyle indim; ama, Başkanımız, bize bu söz hakkını da fazla görürse, ben de diğer arkadaş
larımız gibi, maddeyle ilgisi olmayan bir sürü şey söyler, inerim. Konuşmaya da başladığımda, in
şallah bir saatten aşağı da inmem; yani, söz hakkı verilmemesi insanın gücüne gidiyor. Ben, bugü
ne kadar, bu usulü uygulamadım. 

BAŞKAN - Şimdi vaktinizi almayacağım, sonra cevap vereceğim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada, "seçimler ve halkoylaması 
serbest, eşit, gizli, tek dereceli" ibaresinde, devamlı virgül kullanılıyor. Bu, Anayasanın ve Türk-
çenin dizilişine de aykırı. "Genel oy, açık sayım" ibaresinde virgül yerine, araya "ve" konulması 
gerekiyor. Hiç olmazsa, anayasa metnini okurken, arada, Türkçenin dizilişine uygun bir "ve" keli
mesi olacak. Virgül, virgül, virgül; arada bir "ve" kelimesi yok. Buraya, o açıdan, "ve" kelimesinin 
ilave edilmesi uygun olur düşüncesiyle önergeyi verdim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN-Sayın Erbaş, teşekkür ederim. 
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Şimdi, efendim, önerge sahipleri, önergesinin üzerinde görüşeceğini de bize bildirmesi lazım, 

benim arayıp bulmam gerekmez; ama, bu usulü koyamadık... Ben bakıyorum, kıpırdama sonra olu
yor. 

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 Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasına "seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve" ibaresinin eklenmesini 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. 
Sayın Erbaş, söz istiyor musunuz? 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) r- Söz hakkımı Sayın Erdal'a devrediyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Erdal'ın önergede imzası yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon "maddenin ikinci bendindeki metnin ilk satırındaki ilk virgül 

ve tire çıkarılacak; üçüncü satırındaki, kullanmalarında, ve, oyların, kelimeleri arasındaki virgül de 
kaldırılacak; bu, basım hatasıdır" diyor. 

Bunu böyle düzeltiyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş olan 13 önergenin görüşmeleri bitmiştir. 
6 ncı maddeyi oylayacağım; onun için hazırlıkları tamamlamak... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir usul tartışması açsanız da, birkaç maddeyi bir

likte oylasak. 
BAŞKAN - Sayın Genç, zaten boşluktayız, hazırlık yapılıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ama, İçtüzüğün 121 inci maddesi... 
BAŞKAN - Sayın Genç, sizin haberiniz yok; biz, gruplarla bunu müzakere ettik; arkadaşları

mız kendi gruplarına sordular, böyle bir oylamaya razı olmadılar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Anayasanın her maddesi müstakil; böyle olunca, 
üç maddenin müzakeresini bitirelim, hepsini birlikte oylayalım. 

BAŞKAN - Efendim, ben, bunu, Divana götürdüm; Divanda anlaşamadık. Salı günü, arkadaş
lardan, ertesi güne kadar düşünmelerini rica ettim; ama, anlaşma olmadı. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Efendim, Genel Kurulda bir usul tartışması açalım; İçtüzükte açık 
bir hüküm yok. 

BAŞKAN - Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
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Oy toplama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 6 nci maddenin oylama sonucunu arz ediyorum: 401 üye oy 
kullanmış; 280 kabul, 112 ret, 7 çekinser, 2 geçersiz oy kullanılmıştır. 

Şimdi, 7 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Sayın Komisyon ve Hükümet yerinde. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma 

Madde 68. - Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ay
rılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. 

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde fa

aliyetlerini sürdürürler. 
Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve Mille

tiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliği
ne, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya 
herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edc-

. mez.' ' -" 

Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuru
luşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan di
ğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi Öğrenciler siyasi par
tilere üye olamazlar. 

Yükseköğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlama
lar kanunla düzenlenir. 

. Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Bu yardım kanunla dü
zenlenir. Siyasi partiler, kanuna ve tüzüklere uygun olarak üyelerinden aldıkları aidat ve kurulma 
döneminde kurucularının kanuna uygun olarak yaptıkları bağışlar dışında bağış ve sair malî yardım 
alamazlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Işın Çelebi, Refah Partisi 
Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal ve 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Eser söz talep etmişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Çelebi; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özellik
le 68 inci maddenin değişiklik teklifini ve Komisyonun getirdiği metni; yani, Türkiye'de seçilme 
hakkının 25 yaşına, seçmen ve partilere üye alma hakkının 18 yaşına indirilmesini, gençlik ve ka
dınkollarının kurulmasını son derece olumlu buluyoruz. 

Özellikle, temiz toplum açısından ve Türk siyasetine bilginin ve yeni, taze kanın girmesi açı
sından bu değişiklikleri olumlu bulurken; üniversite öğretim üyelerinin siyasete katılması ve siya
sî partilere üye olması gerektiğini de belirtmek istiyoruz. 
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Burada, bağış mekanizmasına dönük yapılması gereken uygulamalarda, şeffaflık ve sınırlama

lar getirilerek, o bölümün de açıklığa kavuşmasının yararlı olduğuna inanıyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, özellikle siyasî partilerin, vatandaş ve devlet yönetimi arasında bağ ku

ran ve siyaset yoluyla katılımın artmasını temin eden önemli kurumlar olduğunu bilerek; siyasî ka
tılımın artmasının, siyasal sistemin sağlıklı işlemesi, demokratik yaşamın gelişmesi ve siyasî kül
türün kökleşmesi açısından da önemli olduğuna inanarak, Türkiye'de, temel sorunlarda tartışmanın, 
konuşmanın geliştirilmesi ve yasaklanmaması gerektiğine inanıyoruz. s 

Siyasî partilerin güçlenmesi, toplumla bütünleşmesi ve siyasî katılımın artması, siyaseti toplu
ma sevdirerek ve birçok temel sorunun konuşularak çözülmesini de beraberinde getirecektir. 

Bizim inancımıza göre, Anayasanın ve Parlamentonun daha iyi fonksiyon görmesi, daha iyi 
çalışması açısından da, siyasal sistemin önemli bir unsuru olan siyasî partilerin, güç kazanması, 
toplumla karşılıklı etkileşimde bulunması ve bütünleşmesi çok önem taşıyor. Bugün, Anayasadaki . 
maddeleri ve Anayasa değişikliğinin bir kısmını tartışırken, vatandaşların görüş birliği içinde oldu
ğu, Anayasanın, devletin işleyiş biçimini düzenleyen kurallar bütünü olduğunu bilerek, bu kurallar 
bütününün, artık, 1995 Türkiyesinde yeniden düzenlenmesi gerektiğinde de hemfikiriz. 

Bu yeniden düzenleme ihtiyacı nereden doğmaktadır. Bugünkü Anayasanın, vatandaşa güven 
ve teminat vermediğini görüyoruz. Bugünkü Anayasanın, toplumda, ekonomide, siyasette istikrar 
oluşturmadığını görüyoruz. Özellikle, terörün çok hızlı arttığı bugün, gelir dağılımı bozukluğunun 
alabildiğine arttığı bugün, siyasal sisteme olan güvenin de azaldığını görüyoruz. 

Siyasî yozlaşmanın arttığı bugün siyasal sisteme olan güven azalınca, siyasal sistem, Anaya
sasıyla, Parlamentosuyla, Hükümetiyle, yargı organlarıyla fonksiyonel halden uzaklaşıp işlemez 
hale gelince, güven ortamının azaldığını görüyoruz. Bu ortamda siyasal sisteme güven azalınca, 
halkla hükümet arasında, iktidar arasında ciddî bir kopukluğun da ortaya çıktığını, burada, dünkü 
ve evvelki günkü tartışmalarda çok net görüyoruz. Oysa, biz, siyasî, partilerin güç kazanması, genç
lerin, kadınların, 18 yaşını geçmiş öğrencilerin ve öğretim üyelerinin siyasete katılmasıyla, vatan
daşa, halka güven veren bir siyasî sistemin ortaya çıkacağına inanıyoruz. ' . 

Bu anlamda, bizim temel prensibimiz şudur: Demokrasilerde, yönetenler ve seçilenler, seçe
nin -halkın- sağduyusuna güvenmek zorundadırlar. Bu güvensizlik olduğu için ve bugün vatanda
şa güvenmediğimiz için, yönetimdeki boşluklar nedeniyle, reformlar durmaktadır. Yönetimde, ida
rî ve hukukî alandaki, ekonomideki, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü konusundaki reformlar dur
maktadır. 

Bir örnek vermek gerekirse; bugün, toplumda, siyasete karşı ciddî bir endişe vardır. Siyaseti 
topluma sevdiremediğimiz için ve katılımı yeterince sağlayamadığımız için, açıklığı, şeffaflığı te
min edemediğimiz için, temiz toplum doğrultusunda gerekli tedbirleri alamadığımiz için, bazı me
seleleri emrivakiyle çözmeye çalışıyoruz. Oysa, laiklik gibi, doğu ve güneydoğu gibi temel prob
lemleri, konuşarak, tartışarak çözmemiz lazım. , 

Nitekim 24 üncü maddeyle ilgili açıkça konuşmadığımız için, içe dönük meseleyi, tartışıp, uz
laşma ve hoşgörü noktasından uzaklaştığımız için, bu kadar temel bir problemi çözemiyoruz. Oy
sa, biz, 24 üncü maddede, devletin şeklinin ve laiklik tanımı olarak belirtilen "devletin, sosyal, eko
nomik, siyasî ve hukukî temel düzeninin, din kurallarına dayandırılmaz" bölümünün, laiklik bölü
müne alınarak veya başlangıç maddesine alınarak, geri kalan kısımlarının, siyasî ve kişisel çıkar ve 
istismar amacı güden, net olmayan, hukuka ters olan bölümlerinin, Anayasadan çıkarılması gerek
tiğinin üzerinde dururken, toplumun temel bir meselesinin de çözümüne dönük önemli bir adım at
maya çalışıyoruz. 
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Anayasalar, temel, genel, ortak esasları koymalı; kısa, özlü ve. anlaşılır olmalıdır. Anayasalar, 

basit ve gündelik hayatı düzenleyici maddelerden, ayrıntıya inen fıkralardan ibaret olmamalı, gün
lük hayata ilişkin detayı düzenlememelidir. 

24 üncü maddeyi incelediğimizde, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kaldıran insanlar olarak, 
laiklik ilkesi iki veya üç katırdır; oysa, 24 üncü madde yirmi satırdan oluşmaktadır. Bu bazı bölüm
lerin çıkması, yeni anayasa düzenlemelerinde hukuka uygunluğun sağlanması açısından da, önem 
taşımaktadır. • '. . 

Bugün, Türkiye'nin temel problemlerini, doğu ve güneydoğu sorununu, laiklik meselesinin ye
niden tanımlanmasını, devlet-din ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini, gelir dağılımını acil olarak 
iyileştirici politikaların uygulamaya konulmasını tartışarak ve konuşarak çözmeliyiz. Bu çözümde, 
halkımıza güvenmeliyiz. 

Yasaklarla bugün hiçbir yere gidemeyiz. Nitekim, Anayasada bu maddeyi değiştirirken, Siya
sî Partiler Kanununu da ayrıca ele alıp, yasaklarla dolu bölümlerini de mutlaka değiştirmek zorun
dayız. Siyasî Partiler Kanununu yeniden düzenlemek zorundayız. Eğer bu Anayasanın 67 nci, 68 
inci ve 69 uncu maddelerini yeniden düzenlersek, Siyasî Partiler Kanununu, yasak maddeleriyle 
dolu bir kanun olmaktan da, acil olarak çıkarmamız gerekiyor. 

Bugün, Türkiye'de, gördüğüm kadarıyla -yeniden aynı noktaya geleceğim- doğu ve güneydo
ğu sorunuyla, gelir dağılımının acil olarak düzenlenmesi ve diğer -laiklik gibi- temel sorunlarla il
gili devletin temel yaklaşımlarının yeniden belirlenmesi ve sorunları tartışarak, konuşarak ve hal
kımıza güvenerek çözmek gerektiği konusunda, elimizde son derece önemli bir fırsat var. Bu fır
satı iyi kullanmamız gerektiği kanaatindeyim. 

Biz, özelleştirmeyi savunuyoruz. Kamu görevlileri tanımlamasının da yeniden ele alınması ve 
kamu görevlilerinin sendikal haklarının, toplusözleşme haklarının ve lokavt haklarının, bu anlam
da, özelleştirmeyle beraber ve piyasaların oluşumu, işleyişi içinde yeniden gözden geçirilmesi ge
rekir. 

Bütün bu tanımları ve -eğer biz birtakım ilkeleri savunuyorsak, o ilkelerin gereği olarak- bir
takım altbaşlıkları da uygulamak zorundayız. Eğer, biz, piyasalar işlesin, kamu yeniden tanımlan
sın istiyorsak ve özelleştirme yapıyorsak, kamu konusu içindeki kamu görevlileri tanımını da ye
niden yapmak zorundayız. 

Bu anlamda, biz, bu maddeyle seçme yaşının 21'den 18'e indirilmesini ve siyasî partilere üye 
olunmasını olumlu buluyoruz. 

Ayrıca, burada belirtilen, Siyasî Partiler Kanunundaki, Anayasadaki yasak hükümlerin çok 
ötesine taşan yasakların değiştirilmesini de, bir öneri olarak, Meclise getiriyoruz ve yükseköğrenim 
öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerini olumlu karşılarken, öğretim elemanlarına bu hak
kın verilmemesini de yadırgıyoruz. Türkiye'de, 1961 ve 1971 yılları arasında, bu hakkın varlığının 
herhangi bir zararlı sonuca yol açtığına da inanmıyoruz. Özellikle "öğretim üyesinin tarafsız olma
sı" deniliyorsa, parti üyesi olmadan da tarafsızlık veya taraflılık olabilir. Böyle bir davranışın, za
ten yasal müeyyideleri vardır ve bunlar, yasalar çerçevesinde düzenlenebilir. 

Gençlik ve kadın kollarının yurtdışında örgütlenmesi ve yan kuruluşlar yasağının kaldırılma
sını olumlu bulurken, tekrar Siyasî Partiler Kanununda değiştirilmesi gereken uygulamaların... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Lütfen... 

- 3 4 4 - '-



T.B.M.M. B:127 22 .6 .1995 0 : 2 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - ...ele alınmasını ve Siyasî Partiler Kanununun tek tip örgütlenme 

modeli önerisinin revize edilerek, toplumdaki gelişime uygun hale getirilmesini ve devlet yardımı
nın belirtilmesinden öte, her türlü bağışın yasaklanmasının yerine, bağışlarda üst sınır ve şeffaflık 
getirilmesinin çok daha doğru olacağına inanıyoruz. Önergelerle getireceğimiz bu değişikliklerle 
beraber böyle bir madde değişikliğinin, Türkiye'ye yarar getireceğine, toplumun ufkunu açacağına 
inanıyor, hepinize saygılar sunuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 

RP Grubu adına, Sayın Ünaldı; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
teklifin 7 nci maddesi üzerinde, Grubumun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. Önce, saygılarımı 
sunarak, Heyetinizi selamlıyorum. 

Bu madde, siyasetle uğraşmayı, siyasete katılımı, parti kurmayı, partilerin uyacağı dayatma 
hükümleri, partilere yardımları düzenliyor. Bu konulardaki düşüncelerimi söylemeden önce, ifade 
etmek istediğim bir iki husus var; onları, başlangıca alacağım. 

Biraz evvelki madde üzerinde konuşulurken "Sayın Esengün, şahsı adına konuştu" denilince, 
sayın hatip "demek ki, grup da kabul etmiyor" dedi. Bu yanlış. Öyle bir durum yok, sadece söz al
masının sebebini jzah etmek için arkadaşlarımız oradan bir şey söylediler. Sayın Esengün'ün doğ
ru söylediğini grup olarak kabul ediyoruz; yalnız biz kabul etmiyoruz, bütün millet de kabul edi
yor. Bunu, özellikle, vurgulamak istiyorum. 

Şimdi, arkadaşlarımız, Anayasa tartışmaları sırasında konuştuklarımızı, bizim ne dediğimizi 
anlamıyorlar mı, anlamak mı istemiyorlar; onu da şahsen hayretle karşılıyorum. Bizim tespitleri
miz doğru. Tedavimiz, teklifimiz aslında dosdoğrudur; ama, nedense, Genel Kurulda bunu anlama
ya karşı bir tavır takınılıyor. Bu Anayasa, başlangıcından sonuna kadar bir ihtilal anayasasıdır, hat
ta ihtilaf anayasası değil, ihtilallerin anayasasıdır. Tahakküm ve zulüm anayasasıdır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, ne demek yani zulüm Anayasası... Olur mu?!. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Değiştirilmelidir. Sil baştan, hakka, hukuka dayanan, zulüm

leri kaldıran, milletimizin beklediği sivil, medenî bir anayasa yapılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 
HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Zulmü gösteren bir tane misal versenize? 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Çok var... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bir tane verin... 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - 24 üncü madde tek başına yeter. 24 üncü madde... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Nedir?!. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)-Tek başına!.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - İşinize gelmediği için değil mi... Alakası yok. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Okuruz. Zaman verin, burada madde madde tartışalım. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Zulüm tabir ediyorsun, zulüm... • 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Evet. 24 üncü madde yıllar yılı zulüm getirmiştir ülkeye. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Evet, evet(!).. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - İstismarı önlemiş; öyle yazıyor... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Başlangıç maddesi de öyle, 14 de öyle... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - 14 de var, diğerleri de... Bir tane örnek vermek istedim. 
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BAŞKAN - Bu Anayasayı bile bile adaylığımızı koyduk, bu Anayasanın özüne, geldik, bura

da yemin ettik. Anayasa değişebilir; ama, yürürlükteki bir Anayasadır... (CHP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Bile bile geldik ve değiştiriyoruz, değiştireceğiz inşaallah. 
BAŞKAN-Tamam. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Oy verin de değiştirin. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Bu değişiklik çalışması palyatif bir çalışmadır. Sayın Baş

kan hekim, ben de hekimce bir teşbihte bulunacağım, aramızda hekim arkadaşlarımız da var. Ak
ciğerinden hasta olan -veremli olabilir, zatürree olabilir- öksürür. Öksürük, insanı rahatsız eder; 
ama, esas hastalık değildir; hastalığın bir işaretidir, bir göstergesidir. Bir hekimin yapacağı en bü
yük yanlış, hastayı, yalnız öksürüğü kesen ilaçla tedavi etmesidir. (RP sıralarından alkışlar) Öksü
rük şurubu vermek ve hastayı göndermek, o hastaya yapılacak en büyük zulümdür. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)-İşte, siz öyle yapıyorsunuz... 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - İyi bir hekim, evvela... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Yavaş... Yavaş... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Arkadaşlar bağırıyorlar da, onları aşmaya çalışıyorum. 
BAŞKAN - Benim hekimliğim bu Mecliste geçmez. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Siz, Grup Başkanvckili olarak, arkadaşınıza söyleyin. 
İyi bir hekim, evvela, hastalığı geçirecek ilaçları yazar; ama, hasta rahatlasın diye, eğer, duru

mu uygun görüyorsa, öksürük şurubunu da oraya ilave eder. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - O hastalardan burada da var. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - İşte, Anayasa değişikliğinde, Meclis, Genel Kurul iyi bir 

hekim tavrında olmak durumundadır. Bizim, bu palyatif çalışmalara katılmamazın sebebi budur; 
yanlış tedaviye katılmak istemiyoruz; çünkü, yanlış tedavi, vicdanen sorumluluk getirir. 

Demokrasiye, hakka, hukuka yavaş yavaş geliyoruz, alışıyoruz. Nerelerden geliyoruz, bir ba
kalım: Açık oy, kapalı tasnif seçimlerin yapıldığı zamanlardan başladık1 bu hakkı ve hukuku geri 
almaya. Tabiî, bugün, açık oy, kapalı tasnif yapılması bize gülünç geliyor; ama, istikbalde, bu mil
let öyle haklarını alacak, öyle bir güne gelecek ki, bugün 24 üncü maddeyi tartıştığımız da, inşal
lah, o günlerde, bu millete çok gülünç gelecek. ' 

Her şey bir yana, toplumda, soygun ve vurgunların oluşturduğu olumsuz hava içerisinde, top
lumda bir yıkım oluşmaktadır. Bunu önleyecek bir manevî kalkınmaya, ulvî, yüce değerlen top
lumda hâkim kılmaya şiddetle ihtiyaç vardır. Bu değişikliklerde, bu ihtiyacı giderecek ve bu yan
lış gelişmeyi önleyecek, bir çalışma da yoktur; aksine, ülkenin gelişmesini önleyici birtakım tavır
lar vardır. 

Bugünlerde olmaması gereken ters bir olay da var; Plan ve Bütçe Komisyonunda plan tartışı
lıyor, burada Anayasa tartışılıyor; yani, ben oranın üyesiyim, orada mı, burada mı bulunacağımı da 
şaşırıyorum; ikisi de önemli konu. Bu çakışma bir kere yanlış bir şeydir. Oradan da bahsetmek is
tiyorum; planı da inceledim, bu ülkenin ihtiyacı olan manevî kalkınmayı, maalesef, o planın içeri
sinde de göremiyoruz, bulamıyoruz. 

Üzerinde konuştuğumuz madde, 1982 Anayasasının 68 inci maddesini yeniden tanzim ediyor. 
Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum ki, getirilen teklifin hemen hemen tüm maddelerinde 
olduğu gibi bu 7 nci maddesinde de, batıl düşüncenin, nasıl bir çifte standart, nasıl bir çelişki için
de olduğunun da bir fotoğrafını vermektedir. 
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Çifte standart örnekleri çok; ama, bu maddeyle ilgili birkaç hususu söylemek istiyorum. Sa-

yıştaş üyeleri, yüksek yargı organı üyeleri sayılıyor bu maddede; ama, Plan ve Bütçe Komisyonun
dan Sayıştay Kanununu geçirdik, seçim sisteminde, orada, yüksek yargı organı olarak kabul edil
mediği -getirilen seçim sistemiyle- iktidar üyeleri tarafından kabul edildi ve o şekilde geçirildi Ko
misyondan; bu çelişkiyi, burada, özellikle vurgulamak istiyorum. 

Bir başka husus öğrencilerle ilgili. Öğrencilerin, partilere üye olma yaşını 18 yaş olarak belir-
liypruz bundan evvelki maddede; bu güzel, mükellef, kişiliğe sahip bir kimse, bir siyasî partiye üye 
olabilmeli; ama, öğrenci olunca iş değişiyor, üniversite öğrencisi ise bir siyasî partiye üye olmak 
serbest veya kanunla düzenlemeler geliyor; ama, ortaöğretimde ise yasak. Bu siyaseti, okul içinde 
yapmayacağına göre, 18 yaşına gelmiş bir mükellef kişinin, ortaöğretim öğrencisi olmasıyla, yük
seköğretim öğrencisi olması arasındaki farklılık nereden kaynaklanıyor veya ortaöğretimde öğren
ci olmakla, bir atölyede çırak olmak arasındaki farklılık nereden kaynaklanıyor; şahsen ben bunu 
anlamakta sıkıntı çekiyorum. 

Yükseköğretim öğrencileri için de, bir siyasî partiye üye olma konusunda kanunla sınırlama 
getiriliyor deniliyor. Bu sınırlama niye; Anayasada olan engeli kanunla ortaya koyabilmek için mi 
acaba; onü da anlamakta sıkıntı çekiyorum. Korunacak bir şey varsa, resmî müesseseler içinde ve 
resmî görevde, siyasî çalışma, siyasî görüş beyanı olmamalıdır; bu ayrı bir olay; bir öğrenci için de 
böyle, profesör için de böyle, vatandaş için de böyledir; çünkü, her şeyin zamanı vardır, her şeyin 
zemini vardır. Resmî daireler, resmî görevlerin icra edildiği yerler, siyasî çalışma atmosferi içinde 
olmamalıdır; onun haricindeki sınırlamalar, kabul edilir sınırlamalar değildir. 

Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile, Yüksek Öğretim Kurulu üyelerine, 
parti faaliyetlerine katılma hakkı tanınıyor. Buna itiraz etmiyoruz; ama, aynı hukukun ve aynı hak
kın memurlara da verilmemesi bir çifte standart oluşturmuyor mu? Eğer, bir müktesebattan bahse
diliyor ise, bir üst düzey bürokratla, bir genel müdürle, bir kimya profesörü, bir ziraaat doçenti, bir 
biyoloji... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen sözümüzü bağlamaya gayret edelim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) -Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 
...öğretim görevlisinin müktesebat farkı, nasıl böyle bir hak doğuruyor; onu, doğrusu anlamak

ta sıkıntı çekiyorum. Hiçbir kimsenin siyasî görüşünü işine yansıtması, işyerine taşıması kabul edi
lemeyeceğine göre, bu ayrıcalığı, bu çifte standardı anlamak mümkün değildir. Eğer, ülkede, birta
kım olaylar, birtakım kargaşalardan endişe taşınıyorsa, bu konuda, öğretim üyelerinin karıştığı 
olaylar ve etkileri az değildir. Bu konuda, temiz kalmış, karışmamış öğretim üyelerini tenzih ede
rek ve bir öğretim elemanı, üniversiteden gelmiş bir kişi olarak söylüyorum, 1960 öncesi, 1971 ön
cesi, 1980 öncesi birçok olayda profesör imzası vardır; ama, ben bunları bir korku, bir endişe için 
söylemiyorum. Ayrıcalığa, çifte standarda karşı olduğumu ifade için söylüyorum. Bu hak verilme
lidir; ama, memurlara da verilmelidir kanaatinde olduğumu söylemek istiyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Oy verin, oy... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) -Toplum, artık uyanış halindedir. Milletin uyanmasından, 

milletin inanç sahibi olmasından çekinmek, endişelenmek, şark meselesi davasında olanlara destek 
çıkmaktır diye değerlendiriyorum. Eğer, bu endişeyle değilse, taraftarlarımız var diyorsanız, taban 
bulmaya çalışıyorsanız veya bir siyasî grup böyle düşünüyorsa, bu da, büyük bir basiretsizliğin 
göstergesidir, gelişmeleri görememezliktir. 

Sınırsız anlamlı kelimeler Anayasada bulunmamalıdır. "Laiklik" kelimesini her zaman tartış
tığımızı ısrarla söylüyoruz; birtakım anlaşmazlıklara, sündürmelere sebep olacak kelimeler Anaya
sada olmamalıdır. 
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Bu maddede "eşitlik" diye bir kelime getiriliyor: Neyin eşitliği; parasının, pulunun eşit olma

sı mı; kellesinin, kulağının eşit olması mı? Anlaşılmaz, uzatılabilir, sündürülebilir kelimelerin ne 
işi var Anayasada? Bunun için Anayasada kullanılan kelimelerin -bir köşe taşı gibi- kimsenin sün-
düremeyeceği, asılamayacağı kelimeler olması gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
. BAŞKAN - Lütfen bağlayın efendim. > 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hemşehriniz oluyor Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - İkinci defa süre veriyorum efendim. \ 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Maddedeki bu kelimeyi de yanlış gördüğümü ifade etmek istiyorum. 
Maddenin son fıkrasının son kelimeleri, yağmurdan kaçarken doluya yakalanma tabirini hatır

latan bir hüküm veriyor. Toplumda yolsuzluklar ve vurgunlar salgın haline gelmiş ve bunların si
yasî bağlantıları da mahkeme tutanaklarında ise, bu yasaklama aslında yanlışı getirir, el altından iş
birliğini getirir; daha çok yanlıştır. 

Siyasî harcamaları hepimiz biliyoruz, bunu meşru bir zemine oturtmak, kanunlarla düzenleme7 

ler getirmek suretiyle, bağışları serbest bırakmak gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Bütün bu söylediklerimizi önergelerimizde teklif haline getirdik; umarız destek bulur. 
Bu maddenin mahzurları, ayrıca Komisyon üyesi arkadaşlarımız tarafından muhalefet şerhi 

olarak belirtilmiştir; bunu da bildiriyor, selam ve dualarımı tekrarlıyor, saygılar sunuyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Sayın Soysal, buyurun. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) -Dua kelimesini de zabıtlara geçirdiniz, ağzınıza sağlık. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Ali Bey, şimdi kimi alkışladığınız karıştı; çünkü kürsüde Sayın Soysal var. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)-Onu da alkışlıyorum. 

BAŞKAN-Peki efendim. 
Sayın Soysal, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Ali Oğuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 68 inci maddenin özellikle öğretim üyelerine -açıkça de
ğilse bile- dolaylı yoldan konulmuş olan yasaklama hükmü dolayısıyla konuşacağım. 

Aslında bu 68 inci madde, daha doğrusu bütün paket, siyasal katılımı artırmaya, siyasal yaşa
ma mümkün olduğu kadar düzeylilik getirmeye yönelik bir girişimin sonucudur. Nitekim, paketin 
başka yerlerinde, örneğin, bazıları yanlış olarak "Türkiye milletvekilleri" diye adlandırdıkları -ki, 
öyle adlandırmak yanlıştır- bir kategori, mümkün olduğu kadar, Meclise, yerci siyasetin bazı sıkın
tılarından arındırılmış insanları da getirebilme çabasının bir yansımasıdır; bunu kabul ederiz, etme
yiz, o ayrı konu; ama, bunun konulmuş olması dahi, bir arayışın, Meclise biraz daha düzeylilik ge
tirme arayışının bir yansımasıdır. 

Şimdi, o açıdan bakınca, 300 imzalı mutabakat metninde, yükseköğretim elemanlarına -ki ye
ni ad budur- yürürlükteki Anayasayla getirilmiş olan sınırlamanın kaldırılmak istenildiğini, 300 im
zayla kaldırılmak istenildiğini görüyoruz; fakat, Komisyondan çıkan metin, bu ibareyi yasaklama. 
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maddesinden çıkarmakla birlikte, o ibare yerine, orada kalmış olan "kamu kurum ve kuruluşlarının 
memur statüsündeki görevlileri" ibaresiyle, yanlışlıkla öğretim elemanlarını da kapsar biçimde yo
rumlanır korkusuyla, böyle bir yorumlamayla öğretim üyelerine de, partilere üye olabilme olanağı 
verilir korkusuyla, gerekçede açıkça, onların, bu kapsamın dışında kaldıklarını söylemektedir. Tek
rar ediyorum: 300 imzayla, Meclisin çok büyük bir çoğunluğu, öğretim elemanlarının da partilere 
üye olabilmesini istemiştir; Komisyon, bunu, açıkça olamazlar demek yerine, dolaylı bir biçimde, 
yine de yasaklamıştır. Bu yasaklayıcı, bu kısıtlayıcı yaklaşımı, gerçekten hayretle izliyorum; çün
kü, bu yasaklamayla, siyasal yaşamımız, sadece 12 Mart 1971 dönemine paralel halde tutulmakla 
kalmıyor, şimdiki durum ona paraleldir. 1971 'de getirilmiş olan yasak, 1982 Anasayasıyla devam 
etmiştir; oysa, 1961 Anayasasında, "öğretim elemanları -ki, o zaman öğretim üyeleri ve yardımcı
ları; yani, asistanlar dahi- partilere üye olabilirler; ancak, partilerin merkez yönetim organlarında 
görev alabilirler" biçiminde bir düzenleme vardı; ama, şimdi, 1961 Anayasası bir yana; hatta, 
1971 'deki durum da bir yana; 27 Mayıs 1960 öncesinin bile yasaklamadığı bir duruma geliyoruz; 
çünkü, 1960 öncesinde, öğretim elemanlarının, profesörlerin, partilerin merkez yönetim organların
da bulunmaları -bugün çok şikâyet edilen "Menderes dönemi, Demokrat Parti dönemi" diye eleşti
rilen bir dönemde- dahi yasaklanmamıştı. Şimdi, Komisyon, bizi, o dönemin de gerisine götürmek
tedir; o zaman yürürlükte olan 6185 sayılı Yasa, buna müsaade etmekteydi. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, biraz anekdot gibi olabilir; fakat, bir durumu yansıtması ba
kımından, bazı şeyleri söylemek istiyorum. Ben, akademik hayata, merhum Turhan Feyzioğlu'nun 
kürsüsünde girdim; asistanlığım öyle başladı; fakat, girişimden üç ay sonra, Feyzioğlu, başka öğ
retim elemanlarıyla birlikte -ki, onların arasında Sayın Kırca da vardı- siyasî faaliyet anlamına ge
len sözler söylediler diye, üniversiteden ayrılmak zorunda kaldılar. Nabza göre şerbet verme olayı
nı hatırlayacaksınız, o sözleri hatırlayacaksınız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Feyzioğlu?.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Feyzioğlu ve Sayın Kırca da o zaman ayrılanlar arasındaydı. 
Ben, Feyzioğlu ayrıldıktan sonra, yine merhum Tahsin Bekir Balta'nın kürsüsüne geçtim; o da 

İdare Hukuku Profesörüydü. Tahsin Bekir Balta, 1971'e gelinceye kadar, 27 Mayıs öncesinde de, 
27 Mayıs sonrasında da, bir partinin -benim şimdi mensup olduğum partinin- yönetim organların
da görev aldı; fakat, ben, kendimden bahsetmiyorum; ama, Tahsin Bekir Balta'nın, öğrencisi olmuş 
herhangi bir kişi, burada, Tahsin Bekir Balta'nın dersleri sırasında, parti propagandası yaptığı ya da 
partisi lehine kendi görevini kullandığı biçiminde bir şey söyleyemez, ben de söyleyemem; benim 
de siyasal yaklaşımlarım, tutumlarım belli; ama, Tahsin Bekir Balta, bana da hiçbir zaman kendi 
siyasî tercihleri yönünde herhangi bir şey söylemiş değildir. Bir Tahsin Bekir Balta'nın, gerek par
ti yaşamına, gerek Türkiye'nin siyasal yaşamına getirdiği kaliteyi asla inkâr edemeyiz. 

Komisyon, şimdi, bizi, 27 Mayıs 1960 öncesinde bile yapılabilen bir katkının gerisine çek
mektedir; bunu kabul etmek mümkün değildir, bu topluma yakışmaz. Bu, Meclisin hoşgörüsüne de 
yakışmaz; bu Meclis, insanlara, Türkiye'nin bütün vatandaşlarına güvenmek zorundadır ve hele, 
üniversite öğretim üyelerine, o düzeye gelmiş olan insanlara, kendi siyasal faaliyetleriyle, öğretim 
faaliyetlerini birbirine karıştırmamak bakımından da güvenmek zorundadır. (CHP ve DSP sırala
rından alkışlar) 

Bunun, şimdiye kadar, 1971 'deki yasaklanışına kadar, aslında, ispatlanabilecek herhangi bir 
kötüye kullanımı da görülmemiştir. Zaten, kötüye kullanım olduğu zaman gerek Üniversiteler Ya
sası gerek Ceza Yasası çeşitli hükümlerle doludur, onlar yoluyla bütün bunları önlemek mümkün
dür; ama, bunu yasak haline getirdiğiniz zaman, olabilecek olan bir katkıdan, Türk siyasal yaşamı
nı yoksun bırakmaktasınız; bu birinci nokta Sayın Başkan. 
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Bu konuda bizim önergemiz de var; bütün partilerden, şuradaki bölünmenin içinde kendileri

ni dahi bulsalar bile, bu bölünmenin içinde olmamalarını rica ediyorum; çünkü, bütün partilerin or
tak özlemi, Türk siyasal yaşamının düzeyini yükseltmektir. O düzeyin yükselmesinde bu katkı in
kâr edilemez. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ikinci nokta, burada öğretim elemanlarına tanınmamış bir hak 
öğrencilere tanınmaktadır; ama, orada da birtakım sınırlamalar getirilmektedir. Endişemiz, bu sı
nırlamalar arasında, yükseköğretim öncesi öğrencilerden de söz edilmektedir. Biz, bunu, şu anlam
da anlıyoruz: Ortaöğretim öğrencileri; yani, ortaokullarda ve liselerde bulunanlar, siyasî partilere 
üye olamazlar. Doğal bir sınırlamadır; ama, korkumuz o ki, yükseköğretim öncesi öğrenciler dedi
ğimiz zaman, bunun içine bazı kategorilerin de girmesi mümkündür. Örneğin, ülkemizde çıraklık 
eğitimi yapılmaktadır; çıraklıkta çalışan insanlar, bazı zamanlarında, haftada belli gün ve saatlerde 
çıraklık eğitimine gitmektedirler. , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Müsaade ediyor musunuz. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. • , '• '• ' . 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Onları da bu yasağın içine sokmak tehlikesi vardır. Biz, on

ların girmediklerini düşünerek, girmeyeceklerine inanarak buna, bu sınırlamaya oy vereceğiz. Bu
nu söylemek zorundayım Sayın Başkan; çünkü, biraz önce, Komisyon Sözcüsü, başka bir oylama 
dolayısıyla, örneğin, seçim sistemlerinin, temsile ve istikrar ilkesine uygun olması dolayısıyla san
ki istikrar ilkesi, iki dereceli bir seçim sistemi içinde kullanılabilirmiş, ona müsaade edermiş gibi 
bir ifade kullandı ve bunları tutanaklara geçirdi. Ben de, bu konudaki görüşümüzü, bizim bu anla
yışla buna oy verdiğimizi ve Meclisin de bu anlayışla oy vermesi gerektiğini söylemek ihtiyacını 
hissediyorum. Bu bakımdan, bizim önergemizde yok mu... Çünkü, böyle anlıyoruz; böyle anlaşıl
dığının, Komisyon tarafından da belirtilmesini rica edeceğim. 

Öbür nokta, öğretim üyelerinin, hiç olmazsa partilerin bazı organlarında görev alabilmeleri
nin çok büyük yararlar getireceğine inanıyorum, Komisyondan ricam, bizi de, ta çok eskilerin de 
gerisine, 60'ların da gerisine çekmemesini rica ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 

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

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER (Samsun) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bun-, 
dan önceki maddeler üzerinde konuşulurken, siyasî katılım, çoğulcu demokrasi, kamu görevlisi, 
işçi, memur üzerinde, maalesef, her zaman yaptığımız gibi, bir kavram kargaşası içinde olduğu
muzu üzülerek ifade ediyorum. 

Şimdi, memur konusunda -affınıza sığınarak söyleyeceğim- bu maddede, özellikle 7 nci mad
dede konu ettiğimiz ve Anayasamızın 68 inci maddesini ilgilendiren kısımda, konu, siyasî partile
re, partilerin kuruluşu, faaliyetleri, yapacakları, yapamayacakları, bu partilere üye olma vasıllarına 
kimler haizdir, kimlere bu haklar verilsin, kimlere biraz ktsıtlansınken, hep genelleme yapıyoruz, 

• bunları konuşurken 24 üncü maddeyi gündeme getiriyoruz, vesaire... 

Demin değinilen bir afla sözüme devam ediyordum... Yine, Batı'dan bir örnek vermek lazım: 
"Civil servant" ve "employee" diye tarifler var. Biz, eğer bu kavramları yerli yerine oturtmazsak, 
elinde devletin erkini, gücünü; mesela, bir kamu kuruluşunda genel müdür olarak, her türlü mahal
lî yatırıma, merkezî yatırıma, kendi bölgesine veya başka bölgelere ayrıcalık tanıyabilecek kadar 
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gücü elinde tutmuş olan bir kamu görevlisinin siyasî hakkı ile normal, sürekli bir görev yapacak 
devlet memurunun siyasî hakkı bir konuşulamaz; yani, bu çifte standardı buradan kaldırmamız la
zım. Ne yapmamız lazım; -demin, Anavatan Partisi sözcüsü değerli arkadaşım söyledi, ben bunu 
birkaç yerde daha dile getirdim- özelleştirmeyi tam anlamıyla ülkemizde gerçekleştirmeden, bu si
yasî hakların, bu katılımların da, kamu görevlilerine, yani, p evsaftaki, o yetkideki kamu görevlile
rine verilmesine, şahsen taraftar değilim, mümkün değil. 

Dün, Anavatan Partili eski bakan bir arkadaşımızın, kendisinin hukukçu olduğunu da burada 
tebarüz ettirerek konuşan bir bakanımızın konuşmasının zaptını aldım. Bir defa, konuştuğumuz 
maddelerle ilgisi olmayan, anayasa değişikliği kapsamına alınmamış bazı maddeleri de zikretmiş; 
sürçülisandır, ona bir şey demiyorum; ama, hukukçu olduğunu, üstüne basa basa söyleyen bu de
ğerli bakanımız "Kızılay meydanında bekleyen bu memurlar, niçin, üç gün boyunca orada bu ey
lemi yapmışlardır, neyi beklemektedirler" diyor. Arkasındaki sayfalarda, bu memurların haklılığın
dan, bu memurların beş gündür oralarda oturmalarının haklılığından vesaire bahsediyor ve konuş
masının bir yerinde de "biz, bu memurlara bu hakları vermekte biraz zorluk da çekeriz" diyor; ama, 
ben, onu söylemek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1982 Anayasasını konuşuyoruz. Memur tarif edilmiş ve bu tarifte "memur, 
657 sayılı Kanuna tabi bir hizmetlidir" denilmektedir. Anayasamızın ve diğer kanunlarımızın nere
sinde vardır ki, "kanunsuz gösteri yürüyüşü yapmış, görevini bırakmış, oturmuş, toplanmış ve bu 
anayasal haklarını kullanıyor" diye, bu Mecliste, eski bir bakanımız, hukukçu bir bakanımız tara
fından tavsif ediliyor. Ben, özellikle, İktidar partisinin bir milletvekili olarak, burada, usulün dışın
da, teamülün dışında söz almamayı belki uygun bulacaktım; ama, maalesef, dün, bu sözleri duy
duktan sonra, akşam geç vakitte Sayın Başkana söz talebimi ilettim. 

Değerli arkadaşlar, ILO diyoruz; ILO'nun 87 nci ve 151 inci anlaşmaları -convention'ları- bu 
örgütlenmelerle ilgilidir; yani, kamu görevlileri ve işçiler, dernek kurma, sendika kurma ve örgüt
lenme bakımından hangi haklara haizdirler; ama, orada dahi ve Anayasamızın ve diğer bütün insan 
haklarının bağlı olduğu tüzüklerde de, çıkardığımız kanunlarda da, iki temel esasa, en son 1990 yı
lında imzalanan Paris Şartıyla, aşağı yukarı üç temel esasa dayanarak hareket ediyoruz. Bunlar, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Haklarını ve Temel Özgürlük
leri Koruma Sözleşmesi ve şimdilerde, AGİT dediğimiz, Paris Şartına tabi, bunu imzalamış ülke
lerde geçerli olan haklar. Bunların hiçbirinde, sadece, haklar, görevler hatırlatılmıyor, aynı zaman
da, kamu düzeninin, toplumun sağlığının, emniyetinin ve güvenliğinin zarara gireceği yerlerde, her 
türlü kısıtlamanın kanunla yapılabileceğini açık açık bu antlaşmalar izah ediyor. Vakit dar; ben, 
bunları size teker teker zikredebilirim; söylemiyi de belki zait buluyorum. 

ILO dedik; ILO'nun 151 sayılı Sözleşmesi, 1981 yılında yürürlüğe girmek şartıyla 1978 yılın
da imzalanmış ve o ara, 22 ülke onaylamış. Ben, 1988 yılı itibariyle, bir tespit yaptım: 9 Avrupa . 
ülkesi onaylamış. Bunun dışında, enteresan olan bazı notları da şuraya yazdım. Bu notlarıma göre, 
Küba ve Peru, bunu bizden çok önce imzalamış; ama, Belçika 1991 Mayısında imzalamış. 

Şimdi, bu şekildeki değerlendirmeleri, "ILO" vesaire deyip, ülkemizin coğrafyasını, tarihini, 
kültürünü, sosyal ortamını, demokrasini iklimini dikkate almadan, uluorta, layüsel ve gözü kapalı 
bir şeklide gündeme getirirsek, işte o zaman, demokrasinin, insan haklarının, vicdan hürriyetinin 
ve laikliğin tarifini de çifte standartlı olarak ortaya koymuş oluruz. 

Anayasa değişikliğiyle ilgili teklifte yer alan yaşla ilgili ve diğer kamu görevlilerinin partilere 
girme ve partilerden ayrılma konusundaki tespitler tamamen teknik bir konudur. Bu konuda Ko
misyon çalışmıştır; bu konuyla ilgili pek çok önerge de var; ama, ben, bunun hüsniniyetle yapıldı
ğına inanıyor ve şunu samimiyetle söylüyorum ki, bugüne kadar en çok şikâyet ettiğimiz konu, 
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gençlik kollarının, kadın kollarının kurulamamasıydı. Yapılan bu değişiklikle, bu yasaklar ve par
tilerin yurtdışında örgütlenme yasağı kaldırılmıştır/Herhalde, demokrasinin en ileri olduğu ülke
lerde dahi, bunun ötesinde bazı haklar görmek mümkün olmuyor. 

Bu değişikliğin hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyor, beni dinlediğiniz için de te
şekkür ediyorum. ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Uluç Gürkan'a söz vereceğim. : 

ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkanım, konuşma hakkımı Sayın Erdal Kesebir'e veri
yorum. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Buyurun Sayın Erdal Kesebir. 

ERDAL KESEBİR (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekileri; sözlerime başlarken, De
mokratik Sol Parti adına hepinize saygılarımı sunarım. 

Yürürlükteki Anayasanın, katılımcı demokrasi açısından en sakıncalı hükümlerinden biri, üni
versite öğrencilerine parti üyeliğinin yasaklanmasıdır. Hiçbir demokratik ülkede böyle bir yasak 
yoktur. Anayasa Komisyonu da, bu anlamsız yasağı ortadan kaldırmayı amaçlarmış gibi görünen 
bir metin hazırlamıştır. Bu metinle, üniversite öğrencilerinin, partilere üyeliğinin yasaklanması or 
tadan kaldırılıyor; ancak "yüksek öğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin 
esaslar ve sınırlamalar kanunla düzenlenir" deniliyor; yani, gençliğe, sınırlı parti üyeliği layık gö
rülüyor. Oysa, özellikle çağımızda, insanlar, iletişim teknolojisindeki ve eğitimdeki yaygınlaşma
nın sonucu olarak, çok erken yaşta bilinçlenmekte ve erginleşmektedir. Bugün, birçok demokratik 
ülkede, siyaset öğretilmeye, -bırakın üniversiteyi- ilkokuldan başlanılmaktadır. İsveç'te, partilerin 
çocuk kolları dahi varken, ülkemizde, üniversite öğrencilerine ve gençlere sınırlı siyaset yaptınr-
sak, siyasette etkisiz durumda bırakırsak, ikinci sınıf üyeler konumunda tutarsak, gençliğin demok
rasiye katkısını yeterince sağlayamamış oluruz. 

Biz, Demokratik Sol Parti olarak, ister üniversite öğrencisi olsun ister olmasın, tüm gençlere, 
partilerde, yetişkinler kadar haklar tanınmasını istiyoruz. Bu sınırlama, demokrasimize yaradır, Yü
ce Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençliğe de güvensizliktir; bunu, insanın içine sindirebilmesi 
mümkün değildir. 

Bugün, Türkiye'de, en çok tartışılan konulardan biri, bu topraklarda siyasetçilerin yetişmedi
ği konusudur. Hem siyasetçilerin çekirdekten, daha gençken yetişmelerini engelleyecek hem de 
karşınızda, arzu ettiğiniz gibi, istediğiniz gibi siyasetçileri görmeyince, bunlarla olmuyor deyip, şi
kâyet edeceksiniz. Bu bir çifte standarttır. Bunun için, Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda, Atakürk 
gençliğine, Atatürk kadar güvenmek yeterlidir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kesebir. 
Sayın Mustafa Dağcı, buyurun. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

maddeyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu maddede, siyasî parti üyesi olabilme yaşı 18'e indirilmiştir. Bu, gayet olumludur; ancak, 

18 yaşını dolduran üniversite gençliğinin, siyasî partilere üye olmaları, çelişkili bir şekilde Komis-
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yondan geçmiştir. Üniversite gençliğine mutlaka güvenmeliyiz. Ayrıca, yükseköğretim elemanla
rımızın, ilim adamlarımızın siyasî partilere üye olmalarını yasaklamak, bana göre demokrasi dışı
dır, çağdışıdır. Eğer, yükseköğretim üyelerinin, ilim adamlarının siyasî partilerimize üye olmaları
nı, hangi organlarda nasıl görev alacaklarını da kanunla düzenlersek, sanıyorum, siyasete ve poli
tikaya biraz daha kalite ve kantite getirmiş oluruz. Böylece, üniversite öğretim elemanlarına, hoca
larımıza güvendiğimizi de belirtmiş oluruz. 

7 nci maddenin beşinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 
değişiklik teklifimiz vardır. \ 

Burada, bu fıkrayla, partilerce, dil, ırk, mezhep ve bölge ayırımı yapılamayacağını öngörmek
teyiz. Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sağlamak, geliştirmek, pekiştirmek 
ve her türlü bölücülüğü önlemek için böyle bir değişikliği faydalı buluyoruz. 

Türkiye'de, Türkçeden başka bir dille eğitim ve öğretim yapmak isteyenlere "dur" demenin za
manı gelmiştir. Bu görüşü savunanların yanlış yolda olduklarını mutlaka bilmelerini, vurgulayarak 
belirtiyorum. Irkçılık yapanların da, mezhep ayırımı yapanların da, yüzde 99'u Müslüman olan ül
kemizde mezhep ayırımcılığıyla bir yere varacağını sananların da gaflet ve ihanet içerisinde olduk
larını özellikle vurgulamak istiyoruz. Türkiye'de, kesinlikle Alevî-Sünnî çatışması yoktur; buna 
destek verenler bölücülük yapmaktadırlar. 

Siyasî partilerin, bölgecilik yapmasına da şiddetle karşıyız. Bu fıkrayla, bölgeciliği de ortadan 
kaldırmış bulunuyoruz. 

7 nci maddenin son fıkrasında da -sanıyorum Komisyonda bir yanlışlık yapılarak- siyasî par
tilerin bağış ve yardım almaları önlenmiştir. Biraz önce görüştüğüm Sayın Komisyon Sözcüsü, bu
nun değiştirilmesini öngören, bütün siyasî parti mensubu milletvekili arkadaşların verdiği bir öner
ge olduğunu ve bu önergeyi destekleyeceklerini söylemişlerdir. Sanıyorum, siz sayın milletvekil
leri de bu önergeye katılırsınız ve daha demokratik bir Anayasa maddesini böylece sağlamış olu
ruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP ve DSP sıralarından al
kışlar) , 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dağcı. 
Efendim, 7 nci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; veriliş.sırasına göre okutacağım. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN - Nedir efendim? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Bu maddeyle ilgili olarak soru soracağım; bazı kısımların 

açıklanmasını istiyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Önergeler görüşülsün, ondan sonra efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, müsa
ade ederseniz, sözcü sıfatıyla söz istiyorum. 

Sayin Erdal'ın maddeyle ilgili sualine izahat vereceğim. 

BAŞKAN - Efendim, önergelere geçtim... Lütfen... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, önergelere başlamadan önce soru soracağım. 

Daha, önergelere geçmedik; ama, soru sormamı istemiyorsanız, vazgeçerim. . 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Soru sorma hakkı var; ama, sonunda... 
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BAŞKAN - Sayın Erdal, madde üzerinde verilmiş o kadar çok önergeniz var ki, önergeyle il

gili konuşmak üzere kürsüye geldiğiniz zaman, sorunuzu da sorarsınız. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - İstemiyorsanız, ben de vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şimdi, önergeleri okutuyorum: 

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

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 7 nci 
maddesiyle düzenlenen 68 inci maddesi, çok sayıda fıkradan oluştuğundan, fıkraların ayrı ayrı oy
lanmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
. Mustafa Ünaldı 

Konya 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Fethullah Erbaş 
Van 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 7 nci maddesiyle değiştirilen Anayasanın 68 inci 
maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesi arz ederiz. 

Saygılarımızla. ' 
Bülent Ecevit Veli Aksoy Nami Çağan 
. Zonguldak İzmir / İstanbul 
H.Uluç Gürkan Atilla Mutman Erdal Kesebir \ 

Ankara ,< İzmir Edirne 
Ender Karagül Hüsamettin Özkan İstemihan Talay 

Uşak İstanbul İçel 
MusafaYılmaz 

Gaziantep ' , 
Madde 7.-7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
, a) Parti Kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma 

Madde 68.- (Altıncı fıkra) Yükseköğretim öğrencileri siyasî partilere üye olabilirler; buna iliş
kin esaslar kanunla düzenlenir. 

Gerekçe: Yükseköğretim öğrencilerinin siyasal partilere üyeliğini önleyen Anayasa hükmü
nün değiştirilmesi olumludur. Ancak, görüşülmekte olan değişiklik teklifi metninde, yiikseöğretim 
öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar kanunla düzenlenir 
denilerek, gençlerin parti üyeliklerinin sınırlanması hükmü getirilmektedir. Oysa, böyle bir sınırla
ma, hiçbir demokratik ülkede yoktur. Gençlere yetişkinlere partilerde eşit haklar tanınmalıdır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun, teklifinin 7 nci maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 inci mad
desine ilişkin değişiklik metninin altıncı fıkraksındaki "ve sınırlamalar" kelimelerinin çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Turgut Tekin Ümit Canuyar 

Samsun Adana Manisa 
Nevzat Ercan Mustafa Küpeli Hannan Özüberk 

Sakarya Adana Gaziantep 
Mehmet Özkaya Abdulkadir Ateş Hasan Korkmazcan 

Gaziantep Gaziantep Denizli 
Mehmet Kerimoğlu 

Ankara 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Muharrem Şemsek Osman Develioğlu Osman Sevimli , 

Çorum Kayseri Karaman 
Halil Şıvgın Mustafa Dağcı 

Ankara Kayseri 
Siyasî partilerin tüzük ve programları ve eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve mille

tiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliği
ne, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; dil, ırk, mezhep ve bölge ayırımcılı-, 
ğını esas alamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve 
yerleştirmeyi amaçlayamaz, suç işlenmesini teşvik edemez. 

Gerekçe: 

Siyasî partilerin, faaliyetlerini yürütürken, dil, ırk, mezhep ve bölge ayırımcılığını esas alama
yacakları hükmünün Anayasa metninde bulunması ülke birliği için gereklidir. Bunun temin edile
bilmesi için değişiklik teklifi verilmesi icap etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı kanun teklifinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Osman Develioğlu Mustafa Dağcı Muharrem Şemsek 
Kayseri Kayseri Çorum 

Seyit Osman Sevimli Halil Şıvgın 
Karaman Ankara 

Yükseköğretim elemanlarının, siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlama
lar ile siyasî partilerin hangi organlarında ve nasıl görev alabilecekleri kanunla düzenlenir. 

Gerekçe: 

Siyasî partilerin, faaliyetlerinin verimli hale gelmesi, siyasî faaliyetlerde üniversite öğretim 
üyelerinin birikim ve tecrübelerinden istifade edebilmesi için değişiklik teklifimizin kabulü gerek
mektedir.-Böylece, üniversite öğretim üyelerinin ülke idaresine katılmaları sağlanmış, siyasetimiz
de ilmî ve seviyeli siyaset yapma imkânı daha da artmış olacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 7 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal Nihat Matkap 

Gaziantep Ankara Hatay 

Mehmet Kahraman Timurçin Savaş Güler İleri 
Diyarbakır Adana Tokat 

Mehmet Kerimoğlu Sabri Yavuz 
Ankara Kırşehir 

7 nci maddenin son fıkrasından önce aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar 

ile siyasî partilerin hangi organlarında ve nasıl görev alabilecekleri kanunla düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "yardım ala
mazlar" ifadesinin "yardımlür kanunla düzenlenir. Bu düzenleme 4 yıldan daha kısa aralıklarla de
ğiştirilemez" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Abit Kıvrak 
Konya 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylarınıza sunacağım önerge sayısı 28'dir. Divan Üyesi ar
kadaşımızın oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesiyle değiştirilen 68 inci maddenin yedinci 
fıkrasının sonundaki "yardım alamazlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "Yardımlar kanunla dü
zenlenir. Bu düzenleme iki yıldan daha kısa aralıklarla değiştirilemez" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 

Ahmet Derin 
Kütahya 

, Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal: 
; Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl , 
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Fethullah Erbaş 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Musa Demirci 

Sivas 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

B : 127 22 . ı 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

1995 0 : 2 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Haşan Dikici 

Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Abit Kıvrak 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve usulüne 
göre" ibaresinin "ve kanunla belirlenen usullere göre" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ahmet Derin 

Kütahya 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Kemallettin Göktaş 
Trabzon 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan bazı maddelerin değiştirilmesine dair kanunteklifinin 7 nci maddesinde 
yer alan altıncı fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
Musa Demirci 

Sivas 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

FethullahErbaş 

Van 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

Teklif: Ortaöğretim ve yükseköğretimdeki 18 yaşını bitirmiş öğrencilerin siyasî faaliyette bu
lunma ve siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 7 nci maddesinde yer alan altıncı fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
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Mustafa Ünaldı 

Konya 
. Musa Demirci 

Sivas 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Teklif: Ortaöğretimdeki 18 yaşını bitirmiş öğrencilerin siyasî faaliyette bulunma ve siyasî par
tilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar kanunla düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "yükseköğretim öğrencilerinin" 
ibaresinin "ortaöğretimdeki 18 yaşını bitirmiş öğrencilerin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

22 . 
Zeki Ünal 
Karaman 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

1995 O : 2 
Fethullah Erbaş 

; Van 
Ali Oğuz 

İstanbul 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat . 

Ahmet Arıkan 

Sivas 
Musa Demirci 

Sivas 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
Van Konya 

Salih Kapusuz Ali Oğuz 
Kayseri İstanbul 

Ahmet Derin Ahmet Remzi Hatip 

Kütahya Konya 
Hasan Dikici Lütfü Esengün 

Kahramanmaraş Erzurum 
Zeki Ünal Ahmet Cemil Tunç 
Karaman Elazığ 

Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 
• Bingöl Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinde yer alan altıncı fıkranın aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. . 

Mustafa Ünaldı Zeki Ünal Fethullah Erbaş 
Konya Karaman Van 

Musa Demirci İsmail Coşar Feyzi İnceöz 
Sivas Çankırı Tokat 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Teklif: Ortaöğretim ve yükseköğretimdeki 18 yaşını bitirmiş öğrencilerin siyasî partilere üye 
olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar kanunla düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinde yer alan beşinci fıkranın aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Mustafa Ünaldı 

Konya 
Zeki Ünal 
Karaman 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

B: :127 22 .6 .1995 
Feyzi İnceöz Abit Kıvrak 

Tokat Konya 
Fethullah Erbaş Musa Demirci 

Van Sivas 
İsmail Coşar Lütfü Esengün 

Çankırı Erzurum 

0 : 2 

Teklif: Hâkimler, savcılar, yüksek yargı organlarının mensupları, mülkî amirler, kolluk kuv
vetleri mensuplarıyla, silahlı kuvvetler mensupları, siyasî faaliyetlere katılamaz ve siyasî partilere 
üye olamazlar. v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yükseköğ

retim öncesi öğrenciler" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Musa Demirci 

Sivas 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Feyzi 
Tokat 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat ' 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Cemil Tunç 
Elazığ 

Abit Kıvrak 
Konya 

İnceöz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, "...kamu kurum ve kuruluşları

nın memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer ka
mu görevlileri" ibaresinin "mülki amirler, kolluk kuvvetleri mensupları" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
x Van 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 
Karaman 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ahmet Feyzi İnceöz 
-Tokat 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan Kanun Teklifinin çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 68 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Dağcı Nevzat Ercan Oltan Sungurlu 
Kayseri Sakarya Gümüşhane 

Muhsin Yazıcıoğlu Ali Oğuz Musa Erarıcı 
Sivas İstanbul Konya 

ŞadanTuzcu 
İstanbul 

"Siyasî partilere, devlet yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Partilere yapılacak yar
dım, alınacak üye aidatı ve bağışların esasları kanunla düzenlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesiyle, değiştirilen 68 inci maddesinin yedinci 

fıkrasının sonuna gelmek üzere "siyasî partilerin hesapları Sayıştay tarafından her yıl denetlenir" 
ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ve laik" 

ibaresinin "inanç serbestisi ve Cumhuriyet" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Feyzi İnceöz 
Tokat 

Abit Kıvrak 
Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Fethullah Erbaş 
Van 

A.Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

İsmail Coşar 
Çankırı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinde yer alan (A) başlığının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Abit Kıvrak 

Konya Konya 
Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 

Kayseri Yozgat 

Ahmet Derin Hasan Dikici 
Kütahya Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 
Karaman 

Teklif: Parti kurma, partilere girme, partilerden çıkma, siyasî faaliyetlere katılma. 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Lütfü Esengün 

Erzurum 
Fethuİlah Erbaş 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vatandaşlar" 
ibaresinin "her vatandaş" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı Abit Kıvrak A. Remzi Hatip 

Konya Konya Konya 
Salih Kapusuz Hüseyin Erdal Lütfü Esengün 

Kayseri Yozgat Erzurum 
Feyzi İnceöz Ahmet Derin İsmail Coşar 

Tokat Kütahya Çankırı 
Hasan Dikici Fethuİlah Erbaş Zeki Ünal 

Kahramanmaraş Van Karaman 

. ' ' ' • - . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hakkına sa
hiptir" ifadesinden önce gelmek üzere "siyasî faaliyetlere katılma" ibaresinin eklenmesin arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Derin 

Kütahya 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Fethuİlah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

İsmail Coşar 

Çankırı 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "vazgeçilmez" 
ibaresini "esas ve vazgeçilmez" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Abit Kıvrak 

Konya 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
Ahmet Derin 
, Kütahya 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Zeki Ünal 
Karaman 

İsmail Coşar 

Çankırı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "önceden izin 

almadan" ibaresinin "izin almadan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Abit Kıvrak 
Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 

Karaman 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Fethullah Erbaş 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan " önceden 
izin almadan" ibaresinin " herhangi bir merciden izin almadan" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. • • . 

Mustafa Ünaldı Abit Kıvrak 
Konya Konya 

Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 

Kayseri Yozgat 
A. Feyzi İnceöz Ahmet Derin 

Tokat Kütahya 
i Hasan Dikici Fethullah Erbaş 

Kahramanmaraş Van 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 

Erzurum 

İsmail Coşar 

Çankırı 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "eylemle
ri" ibaresinin "resmen sahiplendikleri ve bizzat yürüttükleri eylemleri" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Abit Kıvrak Ahmet Remzi Hatip 
Konya Konya Konya 

Salih Kapusuz Hüseyin Erdal Lütfü Esengün 
Kayseri Yozgat Erzurum 

Ahmet Derin İsmail Coşar Zeki Ünal 
Kütahya Çankırı Karaman 

/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte(olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ve laik cum

huriyet" ibaresinin "vicdan hürriyeti ve cumhuriyet" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı Abit Kıvrak Ahmet Remzi Hatip 

Konya Konya Konya 
Salih Kapusuz Hüseyin Erdal . Lütfü Esengün 

Kayseri Yozgat Erzurum 
A. Feyzi İnceöz Ahmet Derin İsmail Coşar 

Tokat Kütahya Çankırı 
Fethullah Erbaş 

Van 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere " yükseköğretim 
elemanlarının siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar ile siyasî partilerin 
hangi organlarında ve nasıl görev alacakları kanunla düzenlenir" hükmünün yedinci fıkra olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Oltan Sungurlu Cavit Kavak Faruk Saydam 
Gümüşhane İstanbul Manisa 
Burhan Kara Yücel Seçkiner Engin Güner 

Giresun Ankara İstanbul 
BAŞKAN - Efendim, önergeleri geliş sırasına göre okuttum; şimdi, aykırılık derecesine göre 

okutacağım ve işleme koyacağım. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, acaba, önergeleri İçtüzüğün 88 inci 

maddesine göre, kontrol ettiniz mi; yazım tarzı itibariyle, birden fazla önerge olması nedeniyle... 
Yardımcı olmak için arz ediyorum; çünkü, bunlar, dikkat ederseniz, geciktirme, obstrüksiyon öner
geleri... Bu kadar önerge olmaz; bu, alenen engelleme... 

BAŞKAN - Efendim, 6 nci maddede, dikkat ettiyseniz "ve" koymak için üç önerge vardı, fi
lan yere "ve" koyun diye; yani "ve" yi oraya yerleştirinceye kadar biz de epey bir sıkıntı çektik. 

Şimdi, tabiî, Anayasanın tümünün değişmesinde, sivil Anayasada bütün siyasî partiler hemfi
kir; ama, 22 maddenin değişmesinde çektiğimiz sıkıntıdan dolayı, bizden sonra gelecek Meclisler 
50 madde 100 madde değiştirmeye giderlerse, bu sıkıntıları çekmesin diye, burada, Kanunlar Mü
dürlüğündeki ilgili bütün arkadaşlarımızla beraber, bir fikir çalışması içerisinde bocalıyoruz. Bu
nu hoşgöreceksiniz. Bakın, şimdi, neler gelecek... Onun için, bizden sonrakilere bir berraklık gel
sin istiyorum. 
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Efendim, en aykırı önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Madde 68. - (Altıncı fıkra) Yükseköğrenim öğrencileri siyasî partilere üye olabilirler. Buna 

ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Meselenin esasını an

lıyoruz; ancak, kanun tekniği ve kanun yazımı itibariyle katılamıyoruz. 
HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan, okunan önergenin sadece ge

rekçesi okunsun efendim. 
BAŞKAN - Veriliş sırasına göre önergeler okunurken gerekçesi okundu ve zabıtlara geçti. 
Şimdi, önerge üzerinde konuşacaksanız, söz vereceğim, değilse, gerekçe zabıtlara geçti. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin, 7 inci maddesinin altıncı fıkrasından son

ra gelmek üzere "yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve 
sınırlamalar ile siyasî partilerin hangi organlarında ve nasıl görev alacakları kanunla düzenlenir" 
hükmünün yedinci fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Önergeye. Sayın Ko

misyon katılmıyor. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: . 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın Kâtip Üyeler, biriniz 96 diyorsunuz, biriniz 95; ben ise 96'nın üzerinde sayıyorum... 

Yapmayın AllahaşkınaL Buranın huzurunu da kaçırmayalım. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-İlhan Bey kaçırıyor efendim... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu kanunu çıkaracak mıyız... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Hayır... Hayır... 
BAŞKAN - Hâlâ, gelmeler devam ediyor... 
Tekrar oylarınıza sunuyorum: 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, çok tekrarlıyorsunuz. "Bu kanunu çıkarmaya 

mecburuz" diyorsunuz; ama, aslında, burada, Genel Kurulun iradesi önemlidir; ya çıkarır ya çıkar
maz. Siz, bu iradeyi temsil ediyorsunuz. Kararınız geçerlidir. 

BAŞKAN - ...Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (ANAP, CHP ve 
DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, söz is
tiyorum. Komisyon adına, müsaade buyurur musunuz... 

BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.34 

- . — # - — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

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

• & • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 127 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
IV.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil

letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfı Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

BAŞKAN - Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın Komisyon, oturumu kapatırken söz talebinde bulunmuştunuz... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Durumu tezekkürden 

sonra, şu anda Komisyonun bir müdahalesine ihtiyaç olmadığı kanaatine vardık. 
BAŞKAN - Efendim, birinci önerge reddedilmiş; ikinci önerge kabul edilmişti. 
Üçüncü 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 7 nci 
maddesinde yer alan (a) başlangıcının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. .. 
Mustafa Unaldı 

(Konya) ve arkadaşları 
Teklif: "Parti kurma, partilere girme, partilerden çıkma, siyasî faaliyetlere katılma" 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Dördüncü 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 7 in
ci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Önceden izin almadan" ifadesinin "herhangi bir merci
den izin almadan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. • 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) ve arkadaşları 

, BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

iMUSTAFA.ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünaldı. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-SayınBaşkan, değerli üyeler; hepinize saygılar sunarak dü
şüncemi, kısaca ifade etmek istiyorum. 

Biraz evvel yaptığım konuşmada, Anayasa metni içerisinde yer alan sözlerin, köşe taşı gibi 
oturur, anlamı asıhnamaz (sündürülemez) bir vaziyet alması gerektiğini söylemiştim. Burada da, 
"...önceden izin almadan kurulurlar..." ifadesi, sanki, sonradan izin almayı gerektiriyormuş gibi bir 
anlam çağrıstırabiliyor. Dolayısıyla, verdiğimiz önergeyle, bunun "...hiçbir merciden izin almadan 
kurulurlar..." şekline dönüştürülmesini istiyoruz. 

Desteğinizi bekler, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Beşinci 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 7 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "önceden izin almadan" ibaresinin "izin almadan" şeklinde 

' değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ' 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) ve arkadaşları 

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

dim. 
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılmiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Altıncı 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 7 nci 
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maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görev
lileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri" ibaresinin "mül
kî amirler, kolluk kuvvetleri mensupları" şeklinde değiştirilmesini arz. ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fethullah Erbaş 
(Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz efen

dim. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan 7 nci 

maddenin beşinci fıkrasında bir değişiklik öngören teklifim üzerinde görüşlerimi sunmak istiyo
rum; fakat, öncelikle, benim bir dileğim var. Bu Parlamentodan, Hükümete rağmen yasa çıkarıla-
bilmeli, Komisyona rağmen yasa çıkarılabilmeli... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hükümete rağmen Anayasa çıkmaz. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Maalesef, şimdiye kadar bu uygulamayı görmedik. Yani, Hü

kümete rağmen bir yasa çıkmadı; hele hele, Komisyona rağmen bir yasa çıkmayacağa benziyor. 
Bu, beni son derece üzüyor. 

BAŞKAN - Efendim, Parlamento, ne komisyonların ne hükümetlerin esiri değildir. Hür ira
desini kullanır. Yapmayın bunu... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Efendim, görüşlerimi söylememe izin veriniz. 
Şimdi, değişikle neyi arz ediyoruz onu ifade etmeye çalışayım. Elbette, bilindiği gibi, katılım

cılık ve çoğulculuk son derece önemli bir olay. Bu maddede, katılımcılık açısından bir olumlu ge
lişme var, kayde değer bir gelişme var; ancak, beşinci fıkraya baktığımız zaman, siyasî partilere 
üye olamayacaklar sayılıyor: Hâkimler ve savcılar, -Sayıştay dahil- yüksek yargı organları mensup
ları... Bu da güzelama, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkla
rı hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerine de bu hak verilmek istenme
mektedir; bunu benimsemiyoruz. Elbette ki, Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla, yükseköğretim önce
si Öğrencilerle ilgili kısım bunun dışında. 

Özet olarak, biz; adalet mensuplarının -hâkimler ve savcılar- yüksek yargı organları mensup
larının, Silahlı Kuvvetler mensuplarının dışında bir kayıt olmamasını istiyoruz. Bu önergemizi de 
bu amaçla verdik; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Yedinci 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 7 nci 
maddesi dördüncü fıkrasında yer alan "ve laik cumhuriyet" ibaresinin "vicdan hürriyeti ve cumhu
riyet" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

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

kanım. 
BAŞKAN ~ Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, durup durup oylamaya geçtikten sonra söz istiyorsunuz Sayın Ünaldı... 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, Komisyona, önergeye katılıp katılmadı

ğını sorduktan sonra, usulen, "önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı" diye sorarsanız, bu 
rahatsızlığı siz de duymazsınız, biz de duymayız. 

BAŞKAN - Sayın AsiltUrk, böyle bir usul yoktur. Önergeyi veren sayın üye, daha evvel bu
raya kâğıt gönderir, önerge üzerinde söz istiyorum diye. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Öyle değil... Öyle değil... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Komisyon önergeye katılmıyorsa konuşabilirler. 
BAŞKAN - Yapmayın efendim. Yani, burada, birbirimizi deşifre mi edeceğiz... Önergelerin 

hangisinde kimin imzası var, bilmiyorsunuz. 
Sayın Ünaldı, buyurun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; saygılarımı tekrarlıyorum. 
Sayın Başkan, usul bakımından bir şeyi belirtmek istiyorum. Ta Özelleştirme Kanunu tartış

malarından beri söylediğiniz bir söz var; "Buradan bu kanunu çıkarmak mecburiyetindeyim" diyor
sunuz. Bence, siz, orada, kanunu çıkarmak mecburiyetinde olduğunuz için oturmuyorsunuz, bu Ge
nel Kurulun iradesinin tecellisi için oturuyorsunuz. Bu, çıkarmak şeklinde de olabilir, çıkarmamak 
şeklinde de olabilir. (RP sıralarından alkışlar) ' 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - O, o demek işte; onu demek istiyor. 
BAŞKAN - Efendim, ben çıkarmaya uğraşırım, siz reddedersiniz. Ben, burada, havanda su 

dövmek için oturmuyorum ki; vaktimi buraya veriyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Ben, bu haliyle çıkmasını istemediğim için muhalefet edi

yorum, çıkmaması için uğraşacağım, söz hakkımı da kullanacağım. Söz hakkım var, onu kullan
mak istiyorum. (DYP sıralarından gürültüler, "kullan" sesleri) 

BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Karşı çıkıyorum, çıkmamasını istiyorum. Neden; zulüm 

maddeleri varken, bu anayasa değişikliği çıkmasın diyorum. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Neymiş o zulüm maddeleri Sayın Ünaldı. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Söylüyorum, biraz evvel de söyledim Sayın Gökalp; kula

ğınız duymuyor muydu?! 
Sayalım: Başta 24 üncü madde olmak üzere, 14 üncü maddesi, 125 inci maddesi, geçici 15 in

ci maddesi... 
BAŞKAN - Zulmeden bir anayasa üzerine zalimler yemin eder. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ama, o Anayasa sayesinde buraya geldiğini unutma Sayın 

Ünaldı. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - O Anayasa olmasa da gelirdim. Millet namına geldim ben. 

Hangi anayasa olsa gelecektim. Millet gönderdi beni. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) Millet 
gönderdi beni, millet!.. Bu milletin sözü var. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler, "Yuh" sesleri) 
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Nesine yuh diyorsunuz, millete mi yuh çekiyorsunuz?! Millet gönderdi beni, millet... 
BAŞKAN - O Anayasaya da millet oy verdi. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Onu tartışıyoruz, onu değiştiriyoruz; ihtilal anayasası ol

duğunu söylüyoruz. 
Bakın, bu tartışmaların sebeplerinden biri, sUndürülen kelimelerdir. Millete, yıllar yılı zulüm 

haline gelmiş olan bazı kelimelerin yanlış uygulamalarıdır ve bunlardan biri de laikliktir. Yanlış 
uygulanmıştır, yanlış!.. (DYP ve CHP sıralarından "bağırma" sesleri, gürültüler) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hadi oradan be!.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Halt etmişsin sen! 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Yanlış uygulamalar olmasın diye, bu önergede, kelimenin 

manası konsun istiyorum. Eğer benim koyduğum manayı beğenmiyorsanız, siz, anladığınız mana
yı getirin, onun yerine koyalım; ama, benim, senin, vatandaşın, gazetecinin, sokaktaki insanın, her
kesin anladığı manada olsun; ortak manada buluşalım. (DYP ve CHP sıralarından "Bağırma" ses
leri) 

Bağırırsanız, ben de bağırırım. Söz, bende şimdi; söz, şu anda bende, onun için bağırıyorum. 
Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkürediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sekizinci 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 7 nci 
maddesinde yer alan beşinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Teklif: 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) ve arkadaşları 

Hâkimler, savcılar, yüksek yargı organları mensupları, mülkî amirler, kolluk kuvvetleri men
suplarıyla Silahlı Kuvvetler mensupları siyasî faaliyetlere katılamaz ve siyasî partilere üye.olamaz
lar. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, söz istiyorum. • . 
BAŞKAN - Hüseyin Erdal'ın önergede imzası var mı?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Dokuzuncu 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 7 nci 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yüksek öğretim öncesi öğrenciler" ibaresinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş 

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

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

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika durun. Sizden evvel önerge sahibi kalktı ayağa; niye,acele 
ediyorsunuz... 

Sayın Erbaş, buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Hüseyin Erdal konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Önergede Hüseyin Erdal'ın imzası var mı?.. Var. 
Sayın Erdal, buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 1982 

tarihli ve 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan "yükseköğretim öncesi öğrenciler" ibaresinin çıkarılması için vermiş olduğumuz önerge 
üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz evvel, hepinizin malumu, yükseköğretim Öğrencilerinin siyasî parti
lere girme ve siyaset yapma serbestisi, önergeyle kabul edildi; zaten, böyle bir ibarenin de burada 
olması söz konusu değil. Dolayısıyla ister istemez bizim önergeye oy vereceksiniz; vermeseniz bi
le zaten kaldırıldı. Bunun için söz aldım. 

Değerli arkadaşlar, zaman zaman tansiyon yükseliyor, tansiyonu yükseltmemize hiç gerek 
yok. Her şahsın, her partinin kendine göre bir programı, politikası, siyaseti, yolu var. Onun için, 
birbirimize tahammül edersek, hem ülke insanlarına faydası olur hem kendimize faydası olur. Za
ten, demokrasi bu demektir; birbirimize tahammül edeceğiz. Bakın, burada da "siyasî partiler de
mokrasinin vazgeçilmez unsuru" diye üzerine basa basa söylüyoruz; ama biz çıkıp da şurada "laik
liği yanlış tatbik ediyorsunuz" deyince, birçoklarınız yerinizde duramıyorsunuz. Ne olmuş yani; 
yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Biz, burada, doğruları bulacağız; doğrudan, iyiden, güzelden ya
na olacağız; yanlış yapıyorsak düzeltelim. Bu bakımdan, arkadaşlarımızı sabırlı olmaya davet edi
yorum. Bu değişiklik, biz istemesek bile olacak; milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor; Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. 

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

Dokuzuncu önergeyi okutuyorum: ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı kanun teklifinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek 
(Çorum) ve arkadaşları 

Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk .devleti ilkelerine, millet egemenliği
ne, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; dil, ırk, mezhep ve bölge ayırımcılığı
nı esas alamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve
ya yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bütün bu hususlar za
ten Komisyonun metninde mündemiç bulunduğu için, bu hususu Genel Kurulun takdirine bırakı
yoruz. . , . . . ' • 

BAŞKAN-Sayın Şemsek?.. Yok. ; 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenlbr... Önerge kabul edilmemiştir. 
Onuncu 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 7 nci 
maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "yükseköğretim Öğrencilerinin" ibaresinin "ortaöğretimdeki 
18 yaşını bitirmiş öğrencilerin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş 

' • • • ' . ' - ' . (Van) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Sayın Erbaş?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Önergede imzası olan Sayın Hüseyin Erdal konuşacaklar. 
BAŞKAN - Sayın Erdal, buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1982 Anayasasını değiş

tiren kanun teklifinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası üzerinde vermiş olduğumuz önerge için hu
zurlarınızdayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; bu önergemizi neden verdik: Bakın, bu kısımda "yükse
köğretim öğrencilerinin" ibaresi var; ancak, biz, bunu şöyle değiştirelim diyoruz; artık, yükseköğ
retim öğrencileri, zaten, politika yapacağı partiye girecek; ancak -yükseköğretimde olmayan orta
öğretimdeki 18 yaşını bitirmiş öğrenciler tabirini kullandık- ortaöğretimi bitirmemiş, yüksek öğre
timde de değil; bunun için bir şey yok; siyasî partiye girme diye bir imkânı yok, bunun için, belki, 
özel bir kanun çıkarılırsa; yani, ortaöğretimde olup da 18 yaşını bitirmiş, üniversitede olmayan öğ
renciler tabirini bu fıkrada kullanmak istedik. 

Önergemizi desteklerseniz memnun oluruz; desteklemezseniz, yine memnun oluruz; çünkü, 
deriz ki, bakın, 18 yaşını bitirdiğiniz halde, sizin siyasî partilere girmenizi bazı siyasî partiler ka
bul etmedi; ama, biz, Refah Partisi olarak size itibar ettik, önergemizi kabul edin dedik; ama, etme
diler; kusura bakmayın; onlara şikâyetinizi anlatın deriz; yani, sizi suçlarız, haberiniz olsun. 

Hepinize saygılar sunarım; sağ olasınız. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 

Onbirinci 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 7 nci 
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maddesi ikinci fıkrasında yer alan "vazgeçilmez" ibaresinin " esas ve vazgeçilmez" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) ve arkadaşları 

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

efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmıyor. 

Sayın Erbaş, konuşmak istiyorsunuz... Buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 68 inci maddenin ikin

ci fıkrasında "siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın..." denmiş, oradan "...vazgeçilmez unsurla
rı" denmiş; biz, buraya "esası" kelimesini ilave etmek istiyoruz. 

Şimdi, demokratik siyasî hayatın esası ne; siyasî partiler. Eğer, esası kelimesini yazmamış 
olursak, siyasî partilerin, demokratik siyasî hayatın esası olduğunu kabul etmemiş oluruz. Onun 
için, maddenin daha düzgün bir şekilde yerine oturabilmesi için, madde "... demokratik siyasî ha
yatın esası ve vazgeçilmez unsurlarıdır" olarak değiştirildiği takdirde, siyasî partilerin, hem demok
ratik hayatın esası hem de vazgeçilmez unsurları olduğu ortaya çıkmış oluyor. 

Ben, önergemi bu şekilde sizlere arz ediyorum ve kabul edilmesini sizlerden istirham ediyo
rum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair kanun Teklifinin 7 nci 
maddesi dördüncü fıkrasında yer alan "ve laik" ibaresinin "inanç serbestisi ve cumhuriyet" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) ve arkadaşları 

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

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu önergeyle laik cumhuriyeti kaldırmak istiyor
lar; bu önergeyi işleme koyamazsınız. (CHP, DYP ve ANAP sıralarından "Önerge anlaşılmadı, bir 
daha okunsun" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Peki efendim; önergeyi tekrar okutuyorum: 
"ve laik" ibaresinin "inanç serbestisi ve cumhuriyet" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede

riz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu önerge, laik cumhuriyeti kaldırıp -orijinali öy

ledir aynen öyle okundu- yerine vicdan özgürlüğünün getirilmesini isteyen bir önergedir. 
Bu, gerçekten işleme konulmaması gereken bir önergedir. 
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Anayasanın 4 üncü maddesine göre, laik cumhuriyeti kaldırmaya yönelik teklif dahi yapıla

maz. Böyle saçma sapan önergelerle burayı işgal etmeyelim. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim; önergeleri böyle değerlendiremezsiniz; hayır. 

• OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bu arkadaşımızın sözlerine cevap vermek 
gereği yok; ama, Türkiye'de münakaşa, cumhuriyetin laikliği üzerinde değil, laikliğin tarifi üzerin
dedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ne laikliğin tarifi... Fikrinizi açıkça söyleyin, gizlenmeyin! (RP 
sıralarından "konuşma be" sesleri, gürültüler) 

OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Böyle birkısım insanlar, şöyle birkısım insanlar laikliği 
din düşmanlığı şeklinde göstermek istiyorlar; halbuki Batı'da laiklik, din ve vicdan hürriyeti...(CHP 
,ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, müsaade ediniz: Batı'da laiklik, böyle fo

silleşmiş bir düşünce değildir; Batı'da laiklik, kişilerin din ve vicdan hürriyetlerine müdahale etme
mek... 

KAMER GENÇ (Tunceli)-Sen biraz çağdaş ol, çağdaş. 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - ...kimseye baskı yapmamak, dinin devlete, devletin di

ne müdahale etmemesi şeklinde bütün dünyada kabul edilen bir şeydir. 
Bu, çağdaşlıktan uzak zihniyet bu tutumu takındığı sürece, Türkiye'de huzurun olması...(CHP 

sıralarından gürültüler) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, burada böyle konuşma yapılmaz! (CHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bu önerge, sadece, laikliğin tarif edilmesi şeklindedir. 

(CHP sıralarından "siz buna söz verdiniz mi" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN-Vermedim efendim, vermedim... 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon önergeye 

katılmamaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer 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 7 nci 
maddesi dördüncü fıkrasında yer alan "eylemleri" ibaresinin "resmen sahiplendikleri ve bizzat yü
rüttükleri eylemleri" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

(Konya) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon önergeye 

katılmıyor efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Erdal, buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekillleri; görüşülmekte olan ana

yasa değişikliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında şöyle bir ifade geçiyor: "...tüzük ve prog
ramları ile eylemleri..." Burada "eylemleri" ifadesi yerine, "resmen sahiplendikleri ve bizzat yürüt
tükleri eylemleri" diyoruz; yani, fiilen eyleme katılan bir kimseyi tarif ediyoruz. 

Öbür türlü, biliyorsunuz, Türkiye'de çok olaylar oluyor. Bir insan, olayların içinde bulunma
dığı halde, şikâyet üzerine tutuklanıyor, nezarete atılıyor, mahkemelere gidiyor. Biz, bu önergeyi, 
fiilen eyleme; yani, anarşik eylemlere ve huzuru bozan eylemlere katılanları ayırmak için verdik; 
doğrusu da budur. 

Şimdi, biliyorsunuz, Türkiye, çok şeyler gördü geçirdi. 1960 İhtilalini yaşadık... 1960 İhtila
linde, masum insanlar, maalesef, Cumhuriyet Halk Partililerin şikâyetleri üzerine, mahkemelere, 
hapishanelere atıldılar. (CHP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Cumhuriyet Halk Partisinin ne ilgisi var!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - İtiraz etmeyin!.. 
Arkadaşlar, bakın, bu hatayı niye söylüyorum; bir daha yapılmasın diye. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Cumhuriyet Halk Partisinin, önergeyle ne alakası var!.. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Önergenizi savunun... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) r- Sataşma var Sayın Başkan! 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bakın, burada, sayın ortağınız Doğru Yol Partisinde benim 

yaşımda olanlar var... , 
BAŞKAN - Sayın Erdal, önergeniz neyi ifade ediyorsa, onu söyleyin; 3 dakika kazandığınız

da, ne kazanacaksınız efendim?!. Lütfen!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Efendim, müsaade eder misiniz; ben, burada, olan yanlışlık

ları söylüyorum. 
BAŞKAN - Olan yanlışlıklar burada olur mu!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Önerge üzerinde konuş, olur mu öyle şey Sayın Erdal!.. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) -Cumhuriyet Halk Partisi, suçsuz insanları savun

muştur. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Önerge vermekteki maksat, suçsuz insanlar şikâyet üzerine 

ceza görmesin, mağdur olmasın. 
O bakımdan, bu maddedeki eylemler lafını açtık; yani, eyleme katılmış tabirini kullandık. 

Maddeyi bu şekilde kabul ederseniz, daha açık olur; yani, bunda, alınacak darılacak bir şey yok ar
kadaşlar. Biz, buraya, olay çıkarmak için veya iş olsun diye gelmiyoruz... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Önergenizi savunun, başkalarını itham etmeyin... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Siz, hiçbir zaman bizden rahatsız olmayın, kimse kimseyi it
ham etmiyor. Siz, ilgisi olmadığı halde, Refah Partisine her şeyi söylüyorsunuz... Söylemiyor mu
sunuz?.. Ama, biz de kalkıp cevabını veriyoruz. 

• / ' - . . ' . 
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BAŞKAN - Efendim, onlar geçti; lütfen... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben, Cumhuriyet Halk Partisinden bah-
settiysem, arkadaşlar da çıkar, der ki, 1960 İhtilalinde bunlar oldu veya olmadı... Onun için, bu yan
lışlıklar bir daha olmaz. 

BAŞKAN - Efendim, önergenizi savundunuz, Halk Partisi yerinde duruyor, bir yere gittiği 
yok... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, niye müdahele ediyorsunuz?!. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Arkadaşlar, demin de söyledim, bakın, Mümtaz Soysal Ho

camız biliyor, yani, biraz daha olgun olmamız lazım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Yani, illa at mı oynatalım burada... Yok efendim, söz vermiyorum! 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)-Sayın Ateş, gelin havayı gerginleştirmeyelim... 
Biz bu önergeyi bu nedenle verdik. Sözlerimi bitirirken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo-

rum.(RP sıralarından alkışlar) 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz vermeniz 
lazım. 

BAŞKAN-Yok efendim, yok; söz vermiyorum! , 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir dakika, rica ediyorum... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, ne için söz istediğimi herhalde ifade et

meme izin vereceksiniz değil mi?.. 
BAŞKAN - Vereceğim efendim; ama, bir dakika oturun. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
6. - Gaziantep Milletvekili Abdıılkadir Ateş'in, Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın Partisine 

sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Sözcü, Partimi zan altında bıraka

rak, Cumhuriyet Halk Partililerin, suçsuz insanları şikâyet ederek mahkemelere gönderdiğini söy
ledi. Bu, yanlış görüşün... (RP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşları dinliyorsunuz„arkadaşlarını destekliyorlar... Bu konuda açıklama yapmak için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN - Size söz veriyorum; yalnız, siz de, burada, Refah Partisine bir söz hakkı doğur
mayın lütfen; rica ediyorum... 

ABDULKADİR ÂTEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, hata ediyorsunuz; çünkü, arkadaşımız 

1960 öncesini söyledi; bununla ne alakası var? (CHP sıralarından gürültüler) 

1960 öncesinin sizinle ne alakası var?! 
O zaman 1960 öncesinin her şeyini kabullenmeleri lazım. 
BAŞKAN - Sayın Asiltürk, kürsüde bir sayın üye varken... 
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Siz devam edin Sayın Ateş. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri ve şu anda tele
vizyonlarının başında bizleri seyreden değerli vatandaşlarımız; görüyorsunuz, Meclisi nasıl sabote 
etmeye çalışıyorlar,.. Burada, Türkiye'nin çok önemli bir konusu olan anayasa geçerken, her daki
ka, her zaman, fırsatları değerlendirdiğini zannederek, burada, Yüce Meclisin çalışmalarını engel
lemeye çalışan bu insanlara, yakında ders vereceğinizi biliyoruz, buna inanıyoruz. (RP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; buradaki temsilci, buradaki sözcü arkadaşımız, Cum
huriyet Halk Partisinin, bazı insanları mahkemelere gönderdiğinden bahsetti. (RP sıralarından "Ya
lan mı" sesleri, gürültüler) 

Şunu açıkça burada vurgulamak istiyorum. Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Türkiye'yi 
kuran, Türkiye'nin istiklal Muharebesinde kanını akıtan bir jenerasyonun, bir akımın temsilcileri 
olarak, her zaman, Türkiye Cumhuriyetine karşı, birliğimize karşı, bütünlüğümüze karşı, bu dalga
lanan bayrağa karşı, laikliğe karşı, cumhuriyete karşı olanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz; bunla
rı, yasal sınırlar içerisinde yapacağız. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bu, bir yasanın ihlali ise, tabiatıyla o insanlar, mahkeme 

kapılarında da sürünecektir, gerekli cezaları göreceklerdir ve biz, bunu, her zaman, yasal sınırlar 
içerisinde, demokrasi içerisinde kalarak yapmaya devam edeceğiz. Yarası olan gocunur. Eğer, siz, 
laikliğe karşı değilseniz, cumhuriyeti yıkmaya çalışmıyorsanız, sizin gocunacağınız hiçbir şey yok
tur. Burada, bizler de sizin savunucunuz olacağız; ama, her kim ki, cumhuriyete karşı yönelirse, dil 
uzatırsa, laikliğe karşı, gizli perdeler içerisinde, birtakım uydurulmuş önergelerle karşı çıkmaya, 
onu kaldırmaya çalışırsa, değil mahkemeler, bizler sizin yakanızdan tutarız. Bunu, yasal sınırlar 
içerisinde yaparız. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Lütfen bağlayalım. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Onlar hikâye, onları geç, 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - İnsanlar fikirlerini saklamamalıdırlar. Eğer, siz, laiklik 
karşıtıysanız, cumhuriyet karşıtıysanız burada mertçe bunu söyleyin. Halkımızı, seçmenlerimizi, 
vatandaşlarımızı, şöyle görünüp, diğer taraftan aldatmaya kimsenin hakkı yoktur. Herkes, düşün
cesini, neye inandığını ve Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için ne istediğini açık bir biçimde, 
mert bir biçimde ortaya koymalıdır. Yoksa, cumhuriyetçi gibi görünüp, cumhuriyeti yıkmaya ça
lışmak; laikmiş gibi görünüp, laikliğe karşı çıkmak; ne moral değerlere ne yüce dinimize... 

BAŞKAN-Sayın Ateş, bağlayınız artık! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...ne de bugün, halkımızın karşısında vermiş olduğumuz 

yemine sığmaz. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
IV. - 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-
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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, 211312) (S. Sa
yısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... (CHP sıralarından "Önergenin okunulmasına başlanıldı Sa

yın Başkan" sesleri) 

Efendim, ne istediğini soralım... Lütfen... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bu tartışmaların içine girmeyeceğim, bu tartış
malar kimseye bir şey kazandırmaz; ama, bir konuyu hatırlatmak istiyorum. 

Şimdi, bakınız, demin bir önerge okundu. O önerge üzerinde konuşan hatip arkadaşımız, bir 
sataşma manasında; ki, siz öyle kabul ettiniz, söz verdiniz, olabilir; ama, önergenin muhtevası fev
kalade önemliydi. Yani cumhuriyet tarihinde, siyasî partilerin tarihinde, siyasî partilerin eylemle
rinde... (CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KERİMOĞLU ( Ankara) - Yeter be!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - ... ne zaman, nasıl, ne şekilde sorumlu tutulacağı konusu fev

kalade önemli idi. Bu kadar önemli olan bir konunun soğukkanlılıkla, takdimine imkân verilmedi
ği için bu tartışma oldu. 

İstirham ediyorum... ' 
BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim. 
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 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "... ve usulüne göre..." ibaresinin "ve kanunla belirlenen usul
lere göre" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 

(Konya) ve arkadaşları. 

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

dim. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmıyor efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (RP sıralarından gürültüler) Et

meyenler... 
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KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - İmzanız yok efendim. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmemiştir. (RP sıralarından gürültüler) 
Buyurun... İmzanız yok efendim!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim siz, önerge sahiplerini sorarsınız, beni soramazsınız. 
Dikkat edin, orada, önerge sahipleri beş kişiden fazladır. 

BAŞKAN-Diğer 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 7 nci 
maddesi birinci fıkrasında yer alan "vatandaşlar" ibaresinin "her vatandaş" şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmaya gerek gör
müyor efendim/ 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, söz istiyorsunuz; buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bu ne biçim laf yahu! Ne demek "gerek görmüyorum..." 

Ne biçim konuşuyorsunuz... Komisyon Başkanı veya sözcüsü olarak, katılıyoruz ya da katılmıyo
ruz dersiniz. 

BAŞKAN - Sayın AsilUirk... 
Sayın Ünaldı, nerede kaldınız?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Parti binasından geliyor... 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, kendi dakikasını kullanıyor; o mühim değil. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Başkan, daha baştan önyargılı... Başkan, tarafsız Baş-

kan(!) Şuradan uçsun mu, ne yapsın yani, nasıl gelsin?.. 
BAŞKAN - Geri gitti efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bu ne biçim konuşma 

yahu! 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, tarafsızlığım üzerinde durmayın. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -Tarafsızlığınızı biliyoruz da, taraflı davranınca itiraz ediyoruz. 

BAŞKAN - Taraflılığım Üzerinde durmasınlar; tarafsızlığım yerinde; bir tek taraflılığım var
dır; burası. •' 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; önemli bir konu olduğu için, 
bu kadar heyecanlı tartışma, kabul edilebilir; ama, bizim burada söylediklerimiz, Partimizin düşün
celerini, şu kürsüde, bize verilmiş hak olarak ifade etmekten ibarettir; bunu, kimsenin durdurmaya, 
engellemeye hakkı da yoktur. İsterse, tahrif ederek, bize hakaret ederek buraya çıkıp engellemeye 
çalışsalar da, bunu kimse beceremeyecektir. Yalnız, biraz evvel, benim önerge sahibi olduğum bir 
hususta, Meclis Başkanvekili olan bir arkadaşın, yerinde olmayan, tamamen zıttına bir yorumunun 
burada cevapsız kalması da, cidden üzücüdür. " 
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Anayasanın değiştirilemeyecek maddesi de, değiştirilemeyeceğini ifade ettiği maddeler de, 

apaçıktır. Burada, kürsüde oturan, burayı yöneten bir arkadaşın o şekilde yorumlaması -aramızda 
çok hukukçu var- ne kadar yanlış bir şeydir. Demek ki, orada, her zaman aynı şekilde uygulama 
yapılıyor... Üzücü olduğunu ifade ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, önergenizi... Lütfen... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Önergemi söyleyeceğim efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli)-Gel, sana biraz ders vereyim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - "Vatandaşlar, şu şu hakka sahiptir" deniliyor. İbadette bir 

usul, bir üslup vardır; arkadaşlarımızın çoğu bilirler; "farz-ı ayn" derler, "farz-ı kifaye" derler. Farz-
ı kifayeye göre, cenaze namazını herkes kılmaz, bir grup kılar; yeter. Buradaki "vatandaşlar" keli
mesi, sanki, cenaze namazını tarif eder gibi ediyor; yani, orada, bırkısım, yetki sahibidir, bu yetki
sini kullanır; bir yerlerde kullanmasa da olur gibi bir anlam çıkıyor. Biraz evvel söyledim, anaya
sadaki kelimeler köşe taşı gibi oturmalı, kimse başka anlam çıkaramamalı. Her vatandaş bu hakka 
sahiptir. Benim önergem bunu istiyor. 

Arz ediyorum; saygılar sunuyorum. (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 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hakkına sahiptir" ifadesinden önce gelmek üzere "siyasî fa
aliyetlere katılma" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz; 

Mustafa Ünal di 
(Konya) ve arkadaşları 

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

dim. ' ' . ' • ' • . 
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 7 nci 
maddesiyle değiştirilen 68 inci maddesine eklenen yedinci fıkrasının sonuna gelmek üzere "siyasî • 
partilerin hesapları Sayıştay tarafından her yıl denetlenir" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Fethullah Erbaş 
- (Van) ve arkadaşları 

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

dim. • v 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. -

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan beni kürsüye çağırırken hemen düğümeye bası
yor ve böylece süremi başlatıyor; bu nedenle, daha şimdiden 24 saniyem geçmiş. Tabiî, bu da, Baş
kanın tarafsızlığını gösteriyor!.. Daha şimdiden 35 saniyem geçti; ama, zaten 35 saniye bile konuş
mayacağım, o ayrı bir konu. Sayın Başkanım, bu tutumunuzu protesto ediyorum; bu bir. (DYP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Zaten, sen, her zaman kısa konuşursun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - İkincisi: Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, siyasî parti

lerin hesaplarını, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay denetliyor. Bunlar, ihtisas sahibi insanlar değil. 
Eğer, siyasî partilerin hesaplarını, Sayıştay gibi, bu konuda ihtisas sahibi bir mahkeme denetlerse, 
siyasî partilerin hesapları daha güzel denetlenmiş olur ve böylece, kimse, tek kuruşun hesabını ver-
mezlik edemez. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - O konu, 69 uncu maddede yar. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bana yaptığınız iltifattan dolayı, he
pinizi saygıyla selamlıyorum.(Alkışlar) 

BAŞKAN. - Teşekkür ederim. • 
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 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 7 nci 
maddesiyle değiştirilen 68 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonundaki "yardım alamazlar" ibare
sinden sonra gelmek üzere "yardımlar kanunla düzenlenir. Bu düzenleme iki yıldan daha kısa ara
lıklarla değiştirilemez" şeklinde 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 - Buyurun Sayın Kapusuz. 

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

Sayın Başkanın, maşallah, bugün bonkörlüğü üzerinde; nasılsa, hoşgörüyü çok ileri düzeyde 
mi tutuyor, çok mu daralttı, pek anlamış değiliz; ancak, değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün, 
nedense, yine, istenilmeyen bir ortama doğru çekerek, çalışmaları nispeten etkilemeye çalışıyorlar. 
Bir sözcü buraya çıktığı takdirde, elbette, birtakım konulara, siyasî boyutuyla da değinecektir. Siz, 
buna müdahale ediyorsunuz; bir cümlelik bir ifadesinden hareketle, kalkıyorsunuz, onun, ne cum
huriyet düşmanlığını bırakıyorsunuz ne demokrasi düşmanlığını bırakıyorsunuz ne de laiklik düş
manlığını bırakıyorsunuz; olayı, olandan fazla büyütüyorsunuz.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Atatürkçülüğü unuttun!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, samimî olunuz. Bakınız, bu çalışmaların 
hepsi, Anayasa değişikliğiyle alakalıdır. Bir devleti yerine oturtmak, toplumu yerine oturtmak, fer-
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di yerine oturtmak mecburiyeti vardır. Siz, zaman zaman, fert ile devleti karıştırıyorsunuz. Fert, 
hiçbir zarhan laik olamaz, devlet laik olacaktır; ama, siz, tutuyorsunuz, bir vatandaşın inanç ve fi
kir hürriyeti konusundaki kanaatlerine bile müdahale etmek istiyorsunuz. 

Bizim, burada, getirmek istediğimiz, bu maddenin bu fıkrasıyla alakalı olan konu şudur: Bu 
fıkranın düzenlenmesinde "siyasî partilere, devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Bu 
yardım kanunla düzenlenir. Siyası partiler, kanuna ve tüzüklere uygun olarak üyelerinden aldıkla
rı aidat ve kurulma döneminde kurucularının kanuna uygun olarak yaptıkları bağışlar dışında bağış 
ve sair malî yardım alamazlar" deniliyor. 

Biz, siyasî partiler yardım alabilmeli; bu, kanunla düzenlenmeli ve bu düzenlemelerin süresi 
de iki yılla tahdit edilmeli; yani, her sene değiştirmemeli, gibi bir uygulama getirmek istiyoruz. Ba
kınız, şu anda, özellikle siz bunu böyle yapmazsanız, başka yollarla bu işin mekanizmasının yürü
yeceğini siz de biliyorsunuz. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Mercümek gibi mi! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, diyoruz ki, mademki bugün, 21 inci Yüzyıla girildiği bu 
dünya atmosferi içerisinden -şuna dikkat edin- açıklıktan bahsediyorsunuz, açık olun, mert olun ve 
bunu kanunlarla düzenleyin ki, sonuç itibariyle, ne elde edilsin; elde edilecek şey; vatandaşın, han
gi partiye, nasıl yardım yapacağı açık bir şekilde Anayasada bulunsun; ama, siz, buna yaklaşmıyor
sunuz. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Mercümek gibi mi!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, siz, hatırlayın, İSKİ'yle ilgili olarak, bir denetim so

nucu, dünkü SHP, bugünkü CHP'yle ilgili bir tespit yapıldı. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - İSKİ'yle ne alakası var? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu yapılan tespit, gayri hukukî bulunduğu için, siyasî parti, 
götürdü, yediemine bu parayı teslim etti. Niye teslim etti; çünkü, onu, Anayasa Mahkemesinin de
netiminden geçirip, tescil edilmeden, yetkililer de alamadılar, alamazlar. 

Biz, ne diyoruz; böyle, gayri hukukî olanları değil de, hukukî olanları-dikkat buyurun, hukukî 
olanları- kanunla düzenleyin; kanunla düzenlenen esaslar muvacehesince ne yapılabilsin; siyasî 
partiler destek alsın. Şayet, siz, bu yolu tıkarsanız, başka yollarla ne yapılacaktır; bu işin yapılma
sı söz konusu olacaktır. 

Bizim, Parlamentodaki arkadaşlarımızdan istediğimiz şey şudur... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Beyefendi, önerge... 

Sayın Başkan, önerge... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, önerge beyefendi... Rahatsızlık duymayın; önergemiz 
bu. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Hayır; haklarımı çiğniyorsunuz, önergeyi konuşun. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)-Önerge üzerinde konuş. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Önergemiz bu bizim. Evet, önergemiz... 

Diyoruz ki, işte, burada "yardım alamazlar" hükmü çıkarılıp "yardım alabilir" olmalı; bu, ka
nunla düzenlenmeli; bunun değişim süresi de ne yapılmalı; iki yıl süreyle değiştirilememeli diyo
ruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Tamam... 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Önergemiz bu; bunun üzerinde konuşuyoruz. Geçmişte ya

pılmış birtakım yanlış uygulamaları da, bu vesileyle orta yere koymaya çalışıyoruz. Şayet, siz, an
lamak istemiyorsanız... 

BAŞKAN - Lütfen, bağlayalım. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...dinlemek istemiyorsanız, bizim diyeceğimiz bir şey yok; 
ancak, biz, işte, herkesten daha çok açıklığın yanında, dürüstlüğün, doğruluğun yanında, kanunla
rın yanında olan bir siyasî... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen bağlayın. ' . 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...partiyiz. Bizi, kati surette, bunun dışında takdim etmeye, 
hiçbir sözcünün ve siyasî partinin hakkı olmadığını biliyorsunuz, bilmelisiniz. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. , 
Sayın milletvekilleri, maddenin fıkra fıkra oylanmasına dair.önerge vardır; onun için, arkadaş

larım, lütfen, bu önergeyi oylayıncaya kadar bir yere ayrılmasınlar; rica ediyorum... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Oraya geldiğimiz zaman, söz hakkı vereceğim. 
Diğer 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 7 nci 
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "yardım alamazlar" ifadesinin "yardımlar kanunla düzenle
nir. Bu düzenleme, dört yıldan daha kısa aralıklarla değiştirilemez" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş (Van) ve arkadaşları 
BAŞKAN-Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon katılmıyor 
efendim. 
•• , ALİ OĞUZ (İstanbul) -Söz istiyorum. ,' 

BAŞKAN - Sayın Ali Oğuz, söz istiyorsunuz; buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu ettiğimiz 861 
sıra sayılı kanun teklifinin 7 nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz bir önerge münasebetiyle hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 7 nci maddenin son fıkrasında "siyasî partilere, devlet, yeterli düzeyde 
ve hakça malî yardım yapar -bu, bir prensip- Bu yardım kanunla düzenlenir -bu da, herkesin malu
mu olduğu gibi, yıllardan beri tatbik edilen bir uygulama- siyasî partiler, kanuna ve tüzüklerine uy
gun olarak üyelerinden aldıkları aidat ve kurulma döneminde kurucularının kanuna uygun olarak 
yaptıkları bağışlar dışında bağış ve sair malî yardım alamazlar" hükmü getirilmektedir. Bu hükme 
aykırı olarak, grubu olan bütün partilerin yetkililerinin imzalarıyla bir önerge daha huzurlarınıza 
gelecek. Bu önergede, bizim Grup Başkanvekillerimizin imzası yok; ancak, ben imzaladım. Şim
diki önergemiz de, aşağı yukarı, ona muvazi bir önergedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu önergede "yardım alamazlar" ifadesinin yerine "yardımlar kanunla 

düzenlenir. Bu düzenleme, dört yıldan daha kısa aralıklarla değiştirilemez" hükmü getiriliyor; bu 
yardımın da -buradaki "alamazlar" yerine-kanunla düzenlenerek, dört yılda bir, enflasyona, para 
değerine göre ayarlanması ve düzenlenmesi teklifi getiriliyor. Bu teklif, aşağı yukarı, devlet yardı
mını, bekleyen, özellikle, durumu zayıf olan ve yeterli destek görmeyen partilerin hayatiyetini de
vam ettirecek, gayet yerinde bir tekliftir; onun için, bunu destekleyeceğinizi ümit ediyorum. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Başka sıkıntınız yok!.. ^ 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sıkıntısı olanlar da vardır, olmayanlar da vardır; 

kimin ne sıkıntısı olduğunu, laf atan arkadaşım daha iyi bilir. Hangi kaynaklardan, kime, ne geldi
ği hususunu, biraz önce bir arkadaşım söyledi. İSKÎ'ye ne kadar geldi de, sonra ne kadar iade edil
di; onu siz biliyorsunuz yani... (Gürültüler) 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sizin ne aldığınız ortada; yapma Hoca... 
BAŞKAN-Arkadaşlar, lütfen... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Burada, önerge dışında konuşmak istemiyordum; ama, bir kaşıma ol

duğu içindir ki, arkadaşıma cevap vermek durumunda kaldım; 
BAŞKAN - Lütfen, önerge dışına çıkmayın; vaktimiz kalmıyor. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Ama, aslında, sizin, buraya çıkıp da, iftiharla "biz şuyuz" şeklindeki 

ifadelerinize ve bizi millete şikâyet eder gibi tavırlarınıza hiç gerek yok; bu millet sizin ne olduğu
nuzu biliyor ve sizi layık olduğunuz yere getirdi. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Millet sizi de biliyor. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Çünkü, sizin yetmiş yıllık tatbikatınız, tam manasıyla, maneviyatı 

tahrip şeklinde geçmiştir. Biz, camilerin ahır yapıldığını da, yıkıldığını da, scvkiyat mahalleri ol
duğunu da, buğday veya arpa deposu olduğunu da, asker sevkiyat mahalleri olduğunu da biliriz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Başkan, böyle konuşma olmaz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
ALİ OĞUZ (Devamla)-O zaman, dinini öğrenmek isteyenlere ne kadar zulüm yapıldığını da 

biliriz. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz... Efendim, bunların bu önergeyle ne ilgisi var? 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Bunu siz de bilirsiniz, millet de bilir. Bu millet çok iyi bilir. Bu mil

let, bunları bildiği içindir ki, sizi bu hale getirdi; ama, hâlâ da uslanmadınız; bittiniz, tükendiniz; 
ama, hâlâ da uslanmadınız. 

Ben diyorum ki, gelin, vazgeçin bunlardan; buraya çıkıp da bizi kötülemek size bir şey ka
zandırmaz. Bu millet, yıllar yılı kimin ne yaptığını ve bundan sonra da ne yapacağını bilir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Yalan söylüyorsun! 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Sayın profesör "ayıp" diyor; sizin, bu kürsüden çıkıp da, o üslup içe

risinde söyledikleriniz ayıptır. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Asıl yalan söyleyen sensin! (CHP sıralarından gürültüler; RP sırala

rından alkışlar) 
y. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

7. - Gaziantep Milletvekili Abdıılkadir Ateş'in, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Bir dakika... Benim hiç hakkım yok mu! 
Sayın milletvekilleri, bir açık yayındasınız. Herkes, bu kürsüye çıkarken, bu yüce mabedin de

ğerini düşünmelidir, buna mecburdur. Bu kürsüye gelenler, lütfen, bunun idraki içinde olmalıdır
lar. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Efendim, siz ayakta olursanız ben rahatsız olurum; ben daha size bir şey deme

dim. 

Şimdi, seçen arkadaşın, seçtiği adamın, bir madde üzerinde başka şeyler konuşurken, hiç ra
hatsız olmadığını mı zannediyorsunuz! Kimseyi rahatsız etmeye hakkınız yoktur, lütfen... 
• ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, devamlı konuşanları ikaz edin. 

BAŞKAN - Sayın Ateş, doğrudur, buyurun; en sonunda "yalancısınız" da dedi: 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -Sayın Başkan, önce Sayın Oğuz demedi, ödedi. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, o söyledi, ben de mukabele ettim; yine mukabele ede
rim. 

BAŞKAN - Ama, taktiği de.fark edeceksiniz, takdiği... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Başkan, taraflısınız! 

BAŞKAN - Başkanın hiçbir taraflılığı yok efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, yine, 

ibret verici bir konuşmayı dinlediniz ve bu konuşmayı yapan değerli milletvekili arkadaşım, eğer, 
Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, Atatürk'ün kurduğu bu parti olmasaydı; acaba, bugün bu kür
süde, o, sakalını uzatıp bir konuşma yapabilir miydi... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, insaf yani... "Yalancı" dedi, o da "sensin" 
dedi. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - "Yalancı" diye o söyledi... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -Acaba, bu arkadaşımız, bu parti, değerli partili arkadaş

larımız, eğer... 
BAŞKAN - Efendim, bunun dokunan tarafı nedir... 

Yeni sataşma doğurmayın... Lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, katılıyor musunuz buna! Ne demek!.. Buna ka

tılıyor musunuz şimdi! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -...Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, eğer, Atatürk, bu 

ülkenin Kurtuluş Savaşını bizim dedelerimizle birlikte sürdürmeseydi; acaba, bugün, camilerimiz
de ezan okunabilin miydi; acaba, bugün, bu güzel Bayrağımız, kalelerimizde, Meclisin önünde dal
galanabilir miydi; acaba, bugün, burada milletvekilliğini temsil eden bizlerin yerine belki başka bir 
ırkın çocukları oturmaz mıydı... 

Bunları bile bile, bir arkadaşımızın gelip de, burada Cumhuriyet Halk Partisini kötülemesi, 
hatta ve hatta "camileri kapatanlar sizsiniz" demesi doğru mudur... (RP sıralarından gürültüler) 
; . ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Yaptınız! 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Daha bundan birkaç gün önce, yine değerli bir hatibin 
söylemiş olduğu gibi, eğer bizler olmasaydık, Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, bugün, belki de 
açık bulunan camilerin yüzde 90'ı kapalı olmaz mıydı...(RP sıralarından "Allah Allah!.." sesleri) 
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Bunları bile bile, ülkenin bütünlüğünü sağlayan bir partiye, ülkedeki inanç hürriyetlerini, dü

şünce hürriyetini, özgürlükleri getiren bir partiye bu şekilde... 
BAŞKAN - Sayın Ateş, bağlayalım lütfen. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...hakaret etmek, bu şekilde bir ibare kullanmak bence 
haksızlıktır, bence insafsızlıktır, bence dinimize de, vicdanımıza da, ahlak kurallarına da sığan bir 
davranış tarzı değildir. 

Saygılar sunuyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Gerçeğin ta kendisi... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. (RP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) -Taşlar bağlı mı, taşlar... Taşları bağlanmış köyde mi oturu

yorsunuz... Niçin bizim cevap hakkımız yok... 

IV. - 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 Kanım Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 211110, 211312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

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

Efendim, 5 tane önerge var; bir de maddenin fıkra fıkra oylanması önergesi var; bunları biti
rinceye kadar - belki öbürünü tehir ederim- çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclis 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 7 nci 
maddesinde yer alan altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) ve arkadaşları 

Teklif: Ortaöğretimdeki 18 yaşını bitirmiş öğrencilerin siyasî faaliyette bulunma ve siyasî par
tilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZGÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon katılmıyor 

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

memiştir. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Söz istiyoruz Sayın Başkan. 

i OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan söz vermiyor; vermez! 
BAŞKAN - Diğer 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 7 nci 
maddesinde yer alan altıncı fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
. (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon katılmıyor 

efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Önerge metni okunmadı efendim; Komisyon neye katılmıyor? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Olur mu öyle şey!.. 

BAŞKAN - Efendim, Komisyonun önünde önergenin aynısı yar. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Biz bilmiyoruz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İçtüzük falan kalmadı! 
BAŞKAN - Okutuyorum efendim. , 

Teklif: Ortaöğretimdeki 18 yaşını bitirmiş öğrencilerin siyasî faaliyette bulunma ve siyasî par
tilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN—Sayın milletvekilleri, önergenin biri bende, biri Komisyondadır. 
Sayın Ünaldi, söz mü istiyorsunuz? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Erdal konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Erdal, Sayın Ünaldı söz hakkını size veriyor; buyurun. (DYP sıralarından 

"önergede imzası var mı" sesleri) 

Bir dakika Sayın Erdal... 
Erdal ile Erbaş karışıyor. SayınErdal'ın önergede imzası yok. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ben söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun.Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 18 yaşını bitiren her 

Türk vatandaşı, siyasî,partilere üye olabiliyor, oy kullanabiliyor. Mademki, Medenî Kanuna göre, 
18 yaşını bitiren herkes mümeyyizdir, temyiz kudretini haizdir, rüştünü ispat etmiştir, o halde, bu 
insanın bir öğretim kurumunda öğrenci olması, onun bu siyasî haklarını, bizce engellememelidir. 
Biz, meseleye o açıdan yaklaştık. Bu konudaki önergemizi desteklemenizi istirham ediyoruz. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 7 nci maddesinde yer alan 7.11.1982 Tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 68 inci maddesine ilişkin değişiklik metninin altıncı fıkrasındaki "ve sınırlama
lar" kelimelerinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar (Samsun) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Komisyonda yeterli sayı var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Var efendim. 
BAŞKAN-Herhalde vardır. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ayrıca, sizin önerge

leriniz istikametinde... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hayır efendim; nerede var!.. 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon üyeleri komisyon sırasında değiller; ama Genel Kuruldalar. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, burada yeterli sayıda Komisyon üyesi 
yokken, böyle bir katılma yetkisi yok ki! 

BAŞKAN - Efendim, Genel Kurulda bulunan üyelerin orada oturma şartı yoktur. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Yok efendim, olur mu!.. 

BAŞKAN - Ama, orada oturmaları gerekir; o ayrı bir şey... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, oturma şartı vardır. 
BAŞKAN - Efendim, sayalım. 
Kabul edenler... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Üstelik istişare etme şartı var; yani, biz, İçtüzük dinle

meyiz, bildiğimizi yaparız diyorsunuz! 
1 COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, önergeyi anlayamadık. 

BAŞKAN - Oylamaya geçtim... (CHP sıralarından "Önergeyi gönderin efendim" sesleri) 

Önerge gönderilsin efendim. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Önergeyi gönderin Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, lütfen, 

imzaları okuyun efendim. 
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtim ama... Bakın, sayıyorum... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Lütfen, imzaları oku

yun efendim. 
BAŞKAN - Komisyon okusun efendim. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, önerge anlaşılmadı. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen dinleyin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Ama, önergede ne deniliyor, anlaşılmadı. 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifinin çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 68 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oltan Sungurlu 

(Gümüşhane) ve arkadaşları 
"Siyasî partilere, devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. 
Partilere yapılacak yardım, alınacak üye aidatı ve bağışların esasları kanunla düzenlenir." 
BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bütün siyasî parti 
grupları tarafından imzalandığı için katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın^Başkanım, zabıtlara geçmesi açısından bir yan

lışlığı düzeltmek istiyorum. Komisyon adına, tüm parti gruplarının bu en son oylanan önergede 
imzası olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bu Önergede imzası yoktur; arz ede
rim. (ANAP sıralarından "ama oy verdiniz" sesleri) 

BAŞKAN - Peki, zabıtlara geçti. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, biraz daha sabırlı olun. Bakın, bir usul koyuyoruz, onu bilin. İlk 

kabul ettiğiniz önergeyle aynı mahiyette iki önerge daha vardır. Şimdi, bu iki önergeyi okutacağım; 
bu önergelerden birisi daha evvel verilmişti; ama, bir yanlışlıkla bu, önce okunmuş ve kabul edil
miştir. 

Şimdi, öbür önergeleri de okutuyorum... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, usul hakkında bir açıklama yapmak isti

yorum. 
Şimdi, sayın ANAP'lı üyelerin vermiş olduğu önerge 22.6.1995 tarihinde verilmiştir; yani, bu

gün. Biz, aynı önergeyi, aynı kelimelerle, 14.6.1995 tarihinde verdik ve bizim bu tabirimiz, aynı 
şekilde, ANAP ve Refah Partililer tarafından da yazılmıştır, aynen bizim önergeye bakarak Sayın 
Başkan. 

Şimdi, usule geliyorum: Geliş sırasına göre bizim önerge sonra okundu, bir. Aykırılık derece
sine göre de, yine geliş sırası esas alınacağına göre, kelimeler de aynı olduğuna göre, bizim öner
gemizin oylamaya sunulmasıiazımdı, sunmadınız. Bu nedenle, biz, önergemiz üzerinde görüşmek 
istiyoruz. (ANAP sıralarından "Kabul edildi bile" sesleri) 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, Divanın dikkati kadar, bizi izleyenlerin dikkati de gerekir; geliş 
sırasına göre okuttuğum zaman, eğer itiraz etseydiniz, biz, ikinci oylamada düzeltirdik; ama, bakın, 
sizin hakkınız yenmesin diye, ben, şimdi, önergeleri okutuyorum. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Konuşma hakkı verecek misiniz? 
BAŞKAN - Veremem efendim; kabul edilmiş önerge var. 

Okutuyorum efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı kanun teklifinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 
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BAŞKAN - İmzaları da okuyun; üç önerge de aynıdır, biri kabul edilmiştir, üçü kabul edil

miştir... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Birlikte oylayın efen
dim; aynı olan Önergeler birlikte oylanır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Meclisi gereksiz yere meşgul ediyorlar. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Kelime kelime aynıdır. 

BAŞKAN - Aynı mahiyettedir. 
İmzaları da okuyun efendim. 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
7 nci maddenin son fıkrasından önce aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar 
ile siyasî partilerin hangi organlarında ve nasıl görev alabilecekleri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Efendim, öbürü de aynıdır; okutuyorum. 
Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ve sınırlamalar 
ile siyasî partilerin hangi organlarında ve nasıl görev alabilecekleri kanunla düzenlenir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, burada vurgulamak istediğimiz olay şu: 
Bu üç önerge, kelimesi kelimesine aynıdır. Biz, bu önergeyi ayın 14'ünde verdik, diğer partiler ayın 
22'sindc verdiler, 

BAŞKAN - Efendim, biz de aynı şeyi söyledik. 

Sayın üyeler, şimdi... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Onlarınki bağcı dövmek Sayın Başkanım. 
BAŞKAN -Tamam efendim... Tamam... Meclisin malı olmuştur; sizin bizim değil. Yapma

yın bunu... Meclis kabul etmiştir önergeyi. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Ama, vaktinizi alıyorlar Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın üyeler, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Sayın Ünaldı'nın, arkadaşlarıyla beraber verdiği bir Önerge vardır. Bu önergeyi işleme koyma

yacağım; ama, 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 7 nci 
maddesiyle düzenlenen 68 inci maddesi çok sayıda fıkradan oluştuğundan, fıkraların ayrı ayrı oy
lanmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Şimdi, söylenmek istenen şudur: Bu.madde yedi fıkradır, yedi kere -birerbuçuk 
saat- oylayın deniliyor; bunu muameleye koymuyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -Senin öyle bir yetkin yok; İçtüzük var... 

BAŞKAN - Çünkü, önerge 15 imzalı değil; bir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - O zaman başka... 15 imzalı değilse, tamam... 
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BAŞKAN - îki: Biz, bu Mecliste, 16 kere bunun uygulamasını yapmışızdır; bu 16 uygulama

nın 10 tanesi 1993 yılından evveldir, 6 tanesi; 2'si 1993'te, 4'ü 1994'te olrhak üzere, bu konuyu, Ge
nel Kurulun kararına bağlayarak, fıkra fıkra oylamaktan çıkarmışızdır. Bunu bilerek, bundan son
ra önerge yazmamanız için, bunu, 1973'ten beri 16 kere buraya getirmişiz. Lütfen, buna bir son ve
relim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, içtüzüğü değiştirmeye yetkiniz var mı? 
Bakın, bazı şeyleri, eğer gözardı edersek... 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, bakın, 19.3.1987'de, bu, yine, burada müzakere edilmiş ve Yüce 
Meclis bir karar vermiş, Başkan da "Genel Kurul kararıyla, bunu yerine getiriyorum" demiş. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, biliyorsunuz ki, Genel Kurulun kafan... 

BAŞKAN - Şimdi, sayın milletvekilleri.., 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ben, bunları hep tespit ediyorum. Bu Anayasa değişik

liğinin hangi şartlarda, hangi İçtüzük ihlalleriyle geçtiğini tespit ediyorum. Elbette, bir gün gelecek 
bunlar da konuşulacak. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, üç tane önerge kabul edildi, bir de madde var; dört 
defa burada gizli oy yapacağım; üç önergeyi, sonra da maddeyi oylayacağız. 

Şimdi, burada, üç önergeyi bir arada oylamanın, bence, hiçbir mahzuru yoktur. (Gürültüler) 
Bir dakika efendim... Lütfen, birbirimizi anlayalım; ama, gruplar mahzuru var derlerse, yemek 

arasından sonra, grupların, burada bir dirsek teması yapmalarını rica ediyorum. Dört kere oylama 
yapacağız... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bir dakika efendim. 
Üç önergenin mahiyeti birbirinden farklıdır. Üç önergeyi bir arada oylamaya imkân yoktur 

efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Efendim, ayrı ayrı kutularda... 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Ayrı ayrı kutularda... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ayrı ayrı kutularda... 
BAŞKAN - Efendim, bir kutuda değil, ayrı ayrı kutularda; ama, üç önergeyi bir geçişte... 

Karar vermiyorum, dirsek teması sağlamanızı rica ediyorum. Gruplardan bu ricamı yerine getirmek 
için gayret sarf etmelerini istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.30'da toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.02 

• • ' . . " • — • . " • " ' • • ' 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 
BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

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

— © — — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 127 nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı : 861) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, bir hatırlatma yapıyorum: 7 nci maddenin müzakeresini bitirmiştik. 7 nci 
madde üzerinde verilmiş 28 önerge vardı; bu 28 önergeden 3 önerge kabul edilmişti. Şimdi, bu 3 
önergeyi, önce, üç ayrı sandıkta bir defada gizli oylamaya tabi tutacağım. Bunların neticesinden 
sonra, 7 nci maddenin gizli oylamasına geçeceğim. 

Şimdi, üç sandığı koyuyoruz ve üzerlerine yazıyoruz; hangi sandığın, hangi önergeye ait oldu
ğunu da hatırlatacağım 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, üç tasnifi bir arada ya
parsak, herhalde biraz daha çabuk olur; 

BAŞKAN - Tasnifi de o şekle getirelim, hay hay efendim. 
Sandık, oy verme hücresinin içinde olduğu zaman, oy verme işlemi daha kolay olurmuş gibi 

görünüyor; çünkü, birkı sı m arkadaşlar yoldayken, zarfın içerisine oylarını koymuş oluyorlar, oyla
ma daha hızlı geçiyor. Sandık içeride olunca, hücreye herkesin girme mecburiyeti olacak ve bu da 
zaman alacaktır. Dolayısıyla, bu dört oylamayı saat 2'ye,.3'e kadar biteremeyiz. Oy verme işlemi 
benim dediğim şekilde olursa, vaktinde bitiririz. Bu defa, her sayın üyeye 3 beyaz, 3 yeşil ve 3 kır
mızı olmak üzere toplam 9 tane pul verilecektir; üç de ayrı zarf... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, üyelerin büyük bir kısmı yok, önergeler de ka
bul edildi. Şu anda, oylamaya, dediğiniz usulde başlarsak önergelerin üçü de tehlikeye girer; bunu 
arz ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Kazan, ara vermeden evvel, oylanacak önergeler olduğunu sayın üyelere 

duyurdum. Bir iki haftadan beri, üyeler, uzun sürdüğü için oylamanın neticesine yetişiriz diye sa
lona beş on dakika geç geliyorlar; tabiî, bu, bizim tarafımızdan gözlendi. 

Sandıkları yerleştirelim. 
Sayın milletvekilleri, bir kere daha izah ediyorum: İki hücreye aynı zamanda, birer birer, iki 

arkadaş girecekler, iki hücrede de birer ıskarta kutusu bulunmaktadır. Burada, birinci kutu, "öğre
tim üyeleri" oy kutusudur; ikinci kutu "malî yardım"; üçüncü kutu ise "öğrenciler" bu kutuların 
hepsinin üzerinde yazıları vardır. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, puantajın da üç kişi tara
fından yapılması lazım. 

BAŞKAN - Tabiî, orada üç arkadaşım olacak; bir deftere üç işaret koyuyoruz efendim. 

Sayın milletvekileri, adı okunmayan il katılmasın, ilk defa böyle bir oylama yapıyoruz, bun
dan sonra bir teamül haline gelecektir; bir karışıklık yapmayalım. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutuları kürsüye getirilsin. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayınjnilletvekilleri, birinci sandıktaki, 7 nci maddeyle ilgili, öğretim üyelerine 
ilişkin birinci önergenin gizli oylamasına 388 üye katılmış; 149 kabul, 231 ret, 1 çekinser, 7 geçer
siz oy kullanılmıştır; önerge, yeterli sayıda oy alamadığı için reddedilmiştir. 

İkinci sandıktaki, 7 nci maddeyle ilgili, malî yardıma ilişkin ikinci önergenin gizli oylaması
na 387 üye katılmış; 247 kabul, 128 ret, 4 çekinser, 8 geçersiz oy kullanılmıştır; önerge, yeterli sa
yıda oy alamadığı için reddedilmiştir. 

Üçüncü sandıktaki, 7 nci maddeyle ilgili, öğrencilere ilişkin üçüncü önergenin gizli oylaması
na 387 üye katılmış; 206 kabul, 165 ret, 8 çekinser, 8 geçersiz oy kullanılmıştır; önerge, yeterli sa
yıda oy alamadığı için reddedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 7 nci maddenin oylamasına geçeceğim. 
7 nci maddenin oylaması için hazırlıkları yapalım... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce, oylama usu
lüne ilişkin olarak, oturumu kapatmadan önce yaptığınız beyanlarınızla ilgili bazı itirazlarımız var; 
onları tutanaklara geçirme imkânımız olur mu? 

BAŞKAN-Oylamadan sonra mı söz vereyim? ( 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hayır, oylamaya hazırlık yapılırken de görüşlerimi arz 
edebilirim. 

BAŞKAN - Oylamadan sonra vereyim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Peki. ' 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, defterdeki imza sayısi ile tasnif sayıları arasında hiçbir fark 

yoktur. 
Sayın milletvekiller, şimdi, 7 nci maddeyi oylayacağız. Arkadaşlarımız 3 pul ve 1 zarf alarak 

oylarını kullanacaklar. Birinci kutu, oy kutusu; ikinci kutu, ıskarta kutusudur. 
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Oy verme işlemine Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Oy kutuları kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, 7 nci maddenin oylamasına 397 sayın üye katılmış; 229 ka
bul, 164 ret, 4 çekinser oyu kullanılmıştır; böylece, Anayasanın aradığı sayı, bu maddede de bulu
namamıştır. 

Sayın milletvekilleri, zannediyorum, tamgün çalışmanın yorgunluğu görülüyor; onun için, alı
nan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Haziran 1995 Cuma gü
nü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.51 

— — - © - — • — 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, Hollanda'da "Mezopotamya Kürdistan Televiz
yonu^'adıyla bir TV kanalı kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Er
dal İnönü'nün yazılı cevabı (7/6280) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevpalandırılma-

sını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Bazı basın organlarına yansıyan haberlerde Amsterdam'da Mezopotamya Kürdistan Televiz
yonu adıyla bir televizyon kanalı kurulduğu ifade edilmektedir. Adı geçen televizyonda Abdullah 
Öcalan'ın demeçleri yayınlanarak PKK propagandası yapılmakta ve Türk Ordusu kötülenmektedir. 
Ayrıca adı geçen televizyon PKK'nın haraç toplama amacının meşru bir aracı durumundadır. 

"•' 1. PKK'nın faaliyetlerinin Hollanda'da yasaklanması amacıyla Hollanda Hükümeti nezdinde 
bir girişiminiz var mıdır? Varsa nelerdir? 

2. Konunun Türkiye açısından hassasiyeti göz önüne alındığında bu durum Hollanda ile Tür-^ 
kiye arasındaki ilişkileri ne yönde etkilemiştir? 

3. Konunun hassasiyeti Hollanda'nın Türkiye Büyükelçiliğine aktarılmış mıdır? 

v 4. Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçiliği konu ile ilgili olarak bir girişimde bulunmuş 
mudur? Bulunmuşsa nedir? 

• T C 

Dışişleri Bakanlığı 19.6.1995 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı :SPLD/125-6312 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi.: Başbakanlığa muhatap 27.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6280-13287/48241 
sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
. . • ' . . Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

1. PKK terör örgütünün ve bu terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren paravan örgütlerin 
yasaklanması konusunda Hollanda makamları nezdindeki girişimlerimiz öteden ben sürdürülmek
tedir. Bu bağlamda, 12 Nisan 1995 tarihinde Lahey'de PKK güdümünde gerçekleştirilmesi öngö
rülen toplantının yasaklanması için Hollanda Dışişleri Bakanlığı nezdinde zamanında her düzeyde 
girişim yapılmıştır. 
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Toplantının Hollanda'da gerçekleştirilmesi yönündeki işaretlerin artması üzerine Lahey Büyü

kelçiliğimiz, Hollanda Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere, çcşitl idüzeylerde girişim yaparak, 
söz konusu toplantının iki ülke ilişkilerine yapabileceği olumsuz etkiler konusunda Hollandalı yet
kililerin dikkatini çekmiştir. Aynı şekilde, Ankara'daki Hollanda Büyükelçisi iki defa Bakanlığımı
za çağrılarak dikkati çekilmiştir. Ayrıca, tarafımdan Hollanda Dışişleri Bakanı van Mierlo ile 10 
Nisan 1995 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde, Hollanda'nın uluslararası hukuktan kaynakla
nan yükümlülüklerini yerine getirmesi istenmiş ve Hollanda'nın bu tutumunun NATO'nun ruhuna 
aykırı olduğu da belirtilmiştir. , 

Söz konusu toplantının Lahey'de düzenlenmesi üzerine, 19 Nisan 1995 tarihinde Türkiye'nin 
girişimiyle NATO'da, üye ülkelerin Daimî Temsilcilerinin katıldığı özel bir Konsey toplantısı ya
pılmış ve Hollanda'nın tutumu hakkındaki görüşlerimiz diğer müttefiklerimize ifade edilmiştir. 

2. 12 Nişan 1995 tarihinde Lahey'de gerçekleştirilen ve sözde sürgünde bir Kürt parlamento
sunun ilan edildiği toplantıyı engellememesi üzerine, Hollanda 16 Nisan 1995 tarihinde Türkiye ta
rafından "güvenilir ortak olma" niteliğini kaybetmiş bir ülke olarak tanımlanmış ve bundan sonra 
yapılacak askerî alımlar ile yürütülecek savunma sanayii projelerinde "Kırmızı Liste"ye alınmıştır. 
Bu husus aynı gün Dışişleri Bakanlığınca kamuoyuna da açıklanmıştır. 

Bu konuda Hükümetimizce yapılan açıklamada aynı hususlar tekrarlanmış ve Lahey Büyükel
çimizin istişareler için Ankara'ya çağrıldığı belirtilmiştir. Büyükelçimiz halen Türkiye'dedir. 

Söz konusu toplantının engellenmemesi, gerek siyasî, gerek ekonomik açıdan önem atfettiği
miz ve NATO müttefikimiz olan Hollanda ile ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. 

3. PKK terör örgütünün yürüttüğü propaganda faaliyetleri çerçevesinde, sözde sürgünde bir 
parlamento ilanı yönünde bazı Avrupa ülkelerinde çalışmalar yaptığının anlaşılması üzerine, bü
yükelçiliklerimize bulundukları ülke Dışişleri Bakanlığı ile diğer siyasî makamlar nezdinde giri
şimlerde bulunmaları talimatı verilmiştir. 

4. Lahey Büyükelçiliğimiz, PKK güdümündeki toplantının Hollanda'da yapılması olasılığının 
ortaya çıkması üzerine süratle gerek Hollanda Dışişleri Bakanlığı, gerek diğer siyasî makamlar nez
dinde girişimlerde bulunmuştur. 

Lahey Büyükelçiliğimizin bu çerçevede gerçekleştirdiği başlıca girişimler aşağıda sunulmuş
tur : 

22 Mart 1995 tarihinde Lahey Büyükelçimiz, Hollandalı muhataplarına PKK törer örgütü gü
dümündeki toplantının engellenmemesinin Hollanda'nın uluslararası taahhütleri ile bağdaşmadığı
nı bildirmiştir. 

*7 Nisan 1995 tarihinde Lahey Büyükelçimiz, toplantının düzenlenmesine ilişkin kaygılarımı
zı ve kararlılığımızı bir kez daha ifade etmiştir. 

12 Nisan 1995 tarihinde PKK güdümündeki toplantının gerçekleşmesi üzerine, Lahey Büyü
kelçiliğimiz toplantının terörist mahiyetli bir toplantı olduğunu ve bundan sonra buna göre hukukî 
tedbir alınmasını talep eden bir notayı Hollanda Dışişleri Bakanlığına vermiştir. 

Bu konu ile ilgili gelişmeler hassasiyetle izlenmekte ve Hollanda nezdindeki girişimlerimiz 
sürdürülmektedir. 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmedin, Rusya Federasyonu İstihbarat Servisi 
Başkanının Türkiye ziyaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6345) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tansu Çiller tarafından Anayasa ve İçtüzük hükümleri gere
ğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 24.2.1995 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Sorular: 

1. Rusya Federasyonu İstihbarat Servi si Başkanı Sergei Vadimoviç Stepashin'in Türkiye'yi 
ziyareti hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir? 

2. Ziyaret tarihinin Kızılordu'nun kuruluş yıldönümüne rastlaması tesadüf müdür? 
3. Sergei V. Stepashin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin, Stalin tarafından tüm Çeçenlerin Sibir

ya'ya sürgününün yıldönümünde gerçekleşmesi özel olarak seçilmiş bir tercih midir? 

4. Adı geçen İstihbarat Servisi Başkanı Türkiye'de hangi resmî görüşmelerde bulunmuştur? 
Görüşmelerin ana konusu nedir? 

5. Çeçenistan'da uluslararası hukuka aykırı olarak insan haklan ihlalleri cereyan etmekte iken; 
Almanya Pavel Graçev'i, İsviçre Yeltsin'i kabul etmez ve ABD Başkanı Clinton Moskova ziyare
tini bu gerekçelerle iptal ederken; Türkiye'nin Rusya İstihbarat Servisi Başkanını bu hassas dönem
de kabulü, hangi dış politika ilkemizin bir gereğidir? 

• '• T . C . . . 

Devlet Bakanlığı 21.6.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/2-01856 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10-00.02-7/6345-13367/48532 
sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen "Rusya Federasyonu İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Vadimoviç 
Stephaşin'in Türkiye'yi ziyareti" ile ilgili 7/6345 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda sunulmaktadır. 

1. Rusya Federasyonu (RF) Federal Güvenlik Servisi Başkanı ve RF Güvenlik Konseyi üye
si Sergey Stephaşin, resmî talebi ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının daveti üzerine 21-22 
Şubat 1995 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. 

2-3. Stephaşin'in ülkemizi ziyaret tarihi tüm resmî dış ziyaretlerde olduğu gibi, her iki tarafın 
çalışma programı bakımından uygun görülen bir tarih olarak, karşılıklı mutabakat üzerine belirlen
miştir. Herhangi bir yıl dönümü ile ilgili olarak seçilmiş olması söz konusu değildir. 

4. Stephaşin, MİT Müsteşarlığında ve Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulunmuş, Cum
hurbaşkanımız tarafından kabul olunmuş, TBMM Dış ve İçişleri komisyonlarını ziyaret etmiştir. 

Görüşmelerde ele alınan konular arasında Çeçen sorunu da yer almış, Sergey Stephaşine'e Çe-
çenistan'daki gelişmelerden ve binlerce sivilin ölümünden duyduğumuz endişeler bildirilmiş, soru
na silahla değil, müzakere masasında çözüm bulunması gerektiği ifade edilmiştir. 

Yine, görüşmelerde terörizm üzerinde durulmuş ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde, 
terörizme karşı mücadelede işbirliği yapılması hususu ele alınmıştır. 
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5. Ziyaret, Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerine son dönemde hâkim olmaya başlayan ya-

. km diyalog ve açıklık politikası çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, ülkemizce önem 
verilen bazı konuların, Rusya Federasyonu yönetiminde iç çekirdeği oluşturan Güvenlik Konseyi 
üyesi ve Federasyon istihbaratının en üst düzey yetkilisi olan Stephaşin'e açıkça ifade edilmesinin 
yararlı olduğuna inanılmaktadır. Karşı taraf da kendisi bakımından önem ve hassasiyet arz eden ko
nuları bizimle ele almış olmaktan memnuniyet duymuştur. 

Türkiye ile Rusya Federasyonununun her düzeyde temas içinde olmaları; ikili ilişkilerin öte
sinde, içinde bulundukları bölgenin barış, istikrar ve huzuru bakımından da önem arz etmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, TESTAŞ'ın Mercurius Firmasına yaptığı ödemeye iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6367) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. 28.2.1995 

Zeki Ünal 

Karaman 
Basına yansıyan haberlere göre, Savunma Sanayi Müsteşarlığının, Türkiye'ye 20 adet helikop

ter alımıyla ilgili olarak açtığı ihaleyi 253 milyon dolar teklif veren bir Fansız-Alman ortak firma
sı olan Eurocopter kazanır. Ancak işin özelliği itibariyle Türkiye'de bazı yatırımların yapılmasına 
ve teknoloji transferine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iş için Mercurius ile bir devlet kuruluşu olan 
TESTAŞ aralarında anlaşırlar. İş bitiminde TESTAŞ, Mercurius Firmasına 2 milyon dolar ödeye
cektir. Ancak bu para, firma işi bitirmeden, tesis çalışmadan TESTAŞ'ın ödeme emriyle ödenir. 

Sorular : 
1. TESTAŞ, ödeme emrinin verildiği mektubun sahte olduğunu iddia etmektedir. Gerçek ne

dir? 
2. Sözleşmeye göre, ihtilafların çözümü için neden Türk mahkemeleri değil de, Alman mah

kemeleri yetkili kılınmıştır? 

3. Mahkemeden bir sonuç alınmazsa ve suçlu ortaya çıkmazsa, 2 milyon doların hesabını kim 
verecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01226 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.3.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6367-13420/48669 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Başbakana tevcih ettiği 7/6367 Esas No.lu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Yüksek Denetleme Kuru
lu Başkanlığından alınan bilgi ve belgelere göre; 
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1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına istinaden yapılan 20 adet Cuogar Helikopter Tedarik 

Anlaşması çerçevesinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından açılan ihale sonucunda Fransa'da 
yerleşik Eurocopter I.C. arasında yaklaşık 250 milyon dolar ihale bedeli ile bir Offset Anlaşması 
imzalanmış, anılan firma 67.5 milyon doları direkt ve 94.5 milyon doları indirekt olmak üzere top
lam 162 milyon dolar tutarında Offset taahhüdünde bulunmuştur/Savunma Sanayi Müsteşarlığın
ca yürütülen projeler çerçevesinde yapılacak döviz ödemelerinden dolayı, ülkenin ödemeler denge
sinde meydana gelebilecek açıkları kısmen ya da tamamen telafi etmek amacıyla Türkiye'den ya
pılacak savunma alanına yönelik ihracat ve diğer döviz kazandırıcı işlemlerin tümüne Offset denil
mektedir. 

Offset Anlaşması gereğince Eurocopter I.C. İndirekt offset taahhüdünün bir bölümünü gerçek
leştirmek amacıyla Kesintisiz Güç Kaynağı Projesinin ve projenin sahibi olan Fransa'da yerleşik 
Mercurius S.A.'yı Savunma Sanayi Müsteşarlığına önermiş, Mercurius S.A.'nın Testaşa Eurocop
ter I.C. tarafından tanıştırılması ve iki firma arasındaki görüşmeler sonucunda. Teknoloji Transfe
ri, Üretim ve Satınalma Anlaşmaları olmak üzere üç anlaşma imzalanmıştır. 

2. Teknoloji Transferi Anlaşması hükümleri gereğince Mercurius S.A. Testaş Ankara Tesis
leri Müdürlüğüne, projeyle ilgili eğitim prototipi; devre şema fotokopileri ve bazı dokümanlar ge
tirmiştir. 

Oluşturulan çalışma grubunca yapılan çalışmalarda, eğitim prototipi Mercurius S.A. görevli
lerinin tüm çabalarına rağmen çalıştırılamamış, devre şemalarının eksik ve yetersiz olduğu görül
müş, bunun teknoloji transferi sayılamayacağı, gerekli düzeltmeleri ve düzenlemeleri yapması ge
rektiği firmaya Testaşca sözlü ve yazılı olarak bildirilmiştir. Ayrıca yapılan işin sözleşmelere uy
gun olup, olmadığının tespiti için mahkemeye müracaat edilmiş ve mahkemenin bilirkişi (ODTÜ-
GÜ) raporuna dayanarak verdiği kararda, teknoloji transferinin sözleşmelere uygun olarak yapıl
madığı tespit edilmiştir. . 

3. Teknoloji transferi anlaşması gereğince taahhüdünü yerine getiremeyeceğini anlayan Mer
curius S.A., anlaşmanın 6 ncı maddesinde düzenlenen ödemeleri alabilmek amacıyla Testaş yetkim 
lilerinin imzalarını ve Testaş mühürünü taklit etmek suretiyle sahte müşterek mektup düzenleye
rek, kendince düzenlediği fatura ile birlikte, T. Halk Bankası A.Ş. Tunalıhilmi Şubesi yerine, mu
habir banka olan Fransız C.I.C. Paris Banka başvurarak ikimilyon doları tahsil etmiştir. Müşterek 
mektuptaki imza, yazı ve mühür ile ilgili sahtecilik, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal 
Polis Laboratuvarlarında yapılan tetkikler sonucu düzenlenen ekspertiz raporuyla tespit edilmiştir. 
Bu işlemde muhabir Fransız C.I.C. Paris Bankın gerekli özeni göstermediği anlaşılmıştır. 

Sözleşme uyarınca, sistemin noksansız ve çalışır bir vaziyette Testaşa teslim edilmesi gerek
mektedir. Fransız Bankasına 1998 yılı sonuna kadar dokuz taksitte ödenecek paranın ödenmemesi 
için Testaş, Halk Bankası nezdinde mahkemeden tedbir kararı aldırmış, ancak "akreditiflere ilişkin 
yeknesak teamül ve uygulamalar M.T.O. (Milletlerarası Ticaret Odası) Yayın No: 400" ün "C- Yü
kümlülükler ve Sorumluluklar" başlıklı 17 nci maddesinde yer alan "Bankalar, vesaikin şekli, ye
terliliği, doğruluğu, geçerliliği, sahte olup, olmadığı veya yasal sonuçları... dolayısıyla, hiç bir yü
kümlülük ve sorumluluk üstlenmeyecekleri gibi..." hükmü uyarınca mahkeme 11.1.1995 tarihli ka
rarı ile ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Bunun üzerine banka 13.1.1995 tarihinde ilk taksitin karşılığı olan toplam 19.4 milyar lirayı, 
gecikme faizi olarak da, 1.2.1995 tarihinde 108.5 milyon lirayı CIC Banka ödemiştir. 

4. Mercurius firmasının sahte imzalı belgelerle parayı tahsil etmesi, suç oluşturduğundan ve 
gerekli uyarılara rağmen haksız ve sahte belgelerle aldığı tutarları iade etmekte direndiğinden, Tes
taş tarafından Ankara Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, anılan C. Başsavcılığınca dü-
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zenlenen adlî yardım talebi, Adalet Bakanlığı tarafından Fransa Adalet Bakanlığına iletilmiştir. An
cak, davanın hangi ülkede görüleceği hususunda bir anlaşm sağlanamamıştır. Değişik ülke firma
ları arasında yapılan sözleşmelerde, ihtilafların halli hususunda bu ülkelerden hangisinin hukuka 
göre çözüm bulunacağı yolunda bir anlaşmanın sağlanamaması durumunda, üçüncü bir ülkenin se
çilmesi söz konusu olmaktadır. Anılan sözleşmede bu durum ortaya çıkmış ve üçüncü ülke olarak 
Almanya tespit edilmiştir. 

5. Teknoloji transferinin yapılmayarak sözleşmenin ihlali ve sahte mektupla teknoloji trans
fer bedelinin alınmasına yönelen Mercurius firması ile akreditif mektubundaki şartların yerine ge
tirilip getirilmediği incelenmeden ve sorulmadan böyle bir ihtilafın doğmasına neden olan Fransız 
Bankası ve Halk Bankası aleyhine, Testaş tarafından, 19 Aralık 1994 tarihinde Ankara 6 ncı Asli
ye Ticaret Mahkemesinde dava açılmış olup, bu mahkemenin 1994/1138 esas sayılı dosyası üze
rinden dava sürdürülmektedir. 

6. Konuya ilişkin olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından "Özel İnceleme 
Raporu" hazırlanmış olup, rapor gereği için Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiş
tir. Anılan Kurulun incelemeleri sürmektedir. İnceleme sonuçlarına göre sorumlular hakkında ge
rekenin yapılacağı tabiidir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim, 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
4:-Kayseri Milletvekili Şaban Bayraklın, ihracatçıların teşvik primi alacaklarına ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/6430) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep et
mekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 14.3.1995 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Sorularım : 
1. 1994 yılı içerisinde ihracat yapan firmaların teşvik primlerinden dolayı ne kadar alacakları 

bulunmaktadır? 
2. 1994 yılı başından, bugüne kadar ihracatçılara ne kadar prim ödemesi yapılmıştır? 
3. TOBB Başkanının da bulunduğu bir toplantıda 6-10 Şubat tarihleri arasında ihracatçıları

mızın alacaklarının ödenmeye başlanacağına dair söz vermiştiniz. 6-10 Şubat tarihinden sonra ne 
kadar ödeme yapılmıştır? 

4. Şayet bir ödeme yapılmamışsa ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? 
5. 1995 yılı içerisinde ihracatçılara ödeme yapılmayacaksa sebepleri nelerdir? 

T.C. . 
Başbakanlık 19.6.1995 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Sayı : İHR-VIII.02/200/40111 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6430-13544/49131 sayılı, Kanunlar ve Ka-' 
rarlar Genel Müdürlüğüne muhatap yazıları. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'm Başbakana tevcih ettiği ve ilgide kayıtlı yazı muh

teviyatı, 7/6430 Esas No.lu yazılı soru önergesi konusunda hazırlanan not ilişikte sunulmaktadır. 
Keyfiyeti bilgilerine, gereğini müsaadelerine arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'm 7/6430 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesine İlişkin 
Olarak Hazırlanan ihracatta Navlun ve Mahsup Teşvikleri Hakkında Not 

Navlun Primi : İlk olarak 1983 yılında istihsal olunan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile tekstil 
ürünleri ihracatında yapılan ödemeler ile başlayan ve daha sonra Para Kredi ve Koordinasyon Ku
rulu Kararlan kapsamında yürütülen, ihraç ürünlerimize mal bazında ve ABD doları üzerinde doğ
rudan parasal ödemeleri öngören bu sistem 1992 ve 1993 yılında yapılan düzenlemelerle ihraç ka
lemlerimizin büyük bir kısmını kapsar hale gelmiştir. . ." • ' 

Uygulama, ihracatçıların gerçekleştirdikleri sevkiyata ilişkin bir takım belgeleri (Gümrük Çı
kış Beyannamesi, Deviz alım Belgesi ... vb.) bulundukları yerlerdeki T. Cumhuriyet Merkez Ban
kası şubelerine ibraz etmeleri karşılığında Karar'da belirtilen ödemeden yararlandırılmasını içer
mektedir. 

Söz konusu ödemeler, yine PKKK'nın 94/12 sayılı Kararı ile, 31.12.1994 tarihi itibariyle ger
çekleştirilecek fiilî ihracat için sıfırlanarak uygulamadan kaldırılmıştır. Halihazırda 29.12.1994 ta
rihine kadar TCMB'den provizyon almış olan prim taleplerinin tamamı ödenmiş bulunmaktadır. Bu 
konuda Şubat ve Nisan aylarında iki defa da olmak üzere kaynak aktarımı yapılmış bulunmaktadır. 

Mahsus Sistemi: 7.3.1994 tarih ve 94/5349 sayılı "İhracat ve İhracata Dayalı İmalatın destek
lenmesi Hakkında" (Gizli) Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yürürlüğe konulan 94/7 sayılı Para 
Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, ihracatçı ve imalatçıların 7.3.1994 tarihinden 
sonra gerçekleştirilen ihracat performans limitlerine bağlı olarak TCMB tarafından verilen "hake-
diş belgeleri" üzerinden, muhtelif kamu kurumları nezdindeki harcamalarının karşılanması uygula
masıdır. 

Sistem ile ihracatçı yanında ihracata yönelik imalat yapan firmaların da desteklenerek üretim 
maliyetlerine katkıda bulunmak ve büyük sanayi kuruluşlarının yanında ihracata yönelik olarak 
üretim faaliyetinde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin kamu kurumları nezdinde oluşacak 
maliyet unsurlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Anılan sistem nakdî ödemeye dayalı olmadığından, halihazırda ödeme bekleyen talepler tam 
olarak ancak uygulamaya dahil olan SSK, Maliye Bakanlığı gibi kurumlardan temin edilebilecektir. 

Uygulama 94/13 sayılı PKKK Kararı ile 1.1.1995 tarihinden sonra gerçekleştirilecek ihracat 
için yürürlükten kaldırılmıştır. 

5. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Ziraat Bankasının Gümrük Birliğini destekle
yen ilanlar verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6481) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği
nin yapılmasını arz ederim. 2İ.3.1995 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 
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Gümrük Birliği Anlaşmasının hemen arkasından 3 Mart 1995 ve daha sonraki günlerde T.C. 

Ziraat Bankası bazı gazetelere tam sayfa, renkli, Gümrük Birliğini destekleyici mahiyette ilanlar 
vermiştir. 

1. Bu ilanlar Başbakanlığın talimatıyla mı verilmiştir? 
2. Gümrük Birliği siyasî bir karar olup, halkın büyük bir çoğunluğunun tasvibi yoktur. Ziraat 

Bankası Devletin bir kuruluşu olup, başındaki bürokratın da Devletin bir bürokratı olduğuna göre 
siyasî kararı destekleyici mahiyetteki ilanları, Devleti yönetme anlayışınızla bağdaştırıyor ve de 
doğru buluyor musunuz? 

3. Tam sayfa renkli ilanlar hangi gazetelerde verilmiş olup, ilanlar için gazetelere tek tek ne 
kadar para ödenmiştir? 

4. T.C. Ziraat Bankasının 1994 yılı kârı ne kadardır, reklam giderlerine ne kadar para harcan
mıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.6.1995 

Sayı : B.02.0.006.0/2-01722 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6481-13606/49347 
sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "T.C. Ziraat Bankasının bazı gazetelere Gümrük Birliğini destekleyici ni
telikte verdiği ilanlarla" ilgili 7/6481 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevpalar aşağıda su
nulmaktadır. 

1. Gümrük Birliği Anlaşmasının imzalanmasından sonra, T.C. Ziraat Bankasınca 8-9 Mart 
1995 tarihlerinde bazı gazetelere konu ile ilgili reklam verilmesi Başbakanlığın talimatı ile yapıl
mamıştır. 

2. T.C. Ziraat Bankasınca gazetelere verilen reklamlar siyasî nitelikli olarak yorumlanmama
lıdır. Reklamlarda amaç; Bankanın, halkımızın gücüyle Avrupanın en büyük bankaları arasında yer 
aldığının vurgulanması ve Gümrük Birliğinin gerçekleşmesinin ulusal ekonomimize ve Türk Ban
kacılık sektörüne olumlu etkilerde bulunacak bir girişim olduğunun halkımıza duyurulmaşıdır. 

3. T.C. Ziraat Bankasınca 8-9 Mart 1995 tarihlerinde gazetelere verilen ilanlarla ilgili bilgiler 
aşağıda gösterilmektedir. 

Gazetenin adı 
Hürriyet 
Milliyet 
Sabah . 

Türkiye 
Posta 
Cumhuriyet 

Meydan 
Yeni Yüzyıl 
Dünya 

Yavın Tarihi 
8 Mart 1995 
8 Mart 1995 

8 Mart 1995 
8 Mart 1995 
8 Mart 1995 
9 Mart 1995 

9 Mart 1995 
9 Mart 1995 
9 Mart 1995 

- 4 0 1 -

Tutarı 
3 244 662 756 + KDV 
2 623 500 000 + KDV 
3 264 447 285 + KDV 
2 708 502 020 + KDV 

584 325 000'+ KDV 
715 500 000+KDV 
484 155 000 +KDV 

2 156 513 661 + KDV 
175 000 000+KDV 



T.B.M.M. 
Gazetenin Adı 

Global 
Yeni Asır 

Ortadoğu 
Hürses 

Akşam 

Gün 

Takvim 
Gölge Adam 

B:127 
Yavın Tarihi 

9 Mart 1995 
9 Mart 1995 

9 Mart 1995 
9 Mart 1995 

9 Mart 1995 

20 Mart 1995 

22 .6 .1995 
Tutarı 

780 000 000 + KDV 
296 767 975 + KDV 

125 000 000 +KDV 
250 000 000 + KDV 

1879 530 255 +KDV-

320 000 000 + KDV 

0 : 4 

*• 9 Mart1995 tarihinde, Akşam, Gün ve Takvim gazetelerinde yer alan reklamların fiyatları 
birleştirilerek alınmıştır. 

4. T.C. Ziraat Bankasının : 
1994 Yılı Net Kârı 1349 731827 225 TL. 
1994 Yıh Reklam Harcaması 40 020 464 620 TL. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

6. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Gö'ktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasını satın alan fir
maya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçeynin yazılı cevabı (7/6484) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevpalandırılması için gereği
nin yapılmasını arz ederim. 2.1.3.1995 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

1. Trabzon Çimento Fabrikasını satın alan firma, fabrikadan dolayı devlete olan borç taksitler 
rini zamanında ödemiş midir? 

2. Ödememiş ise borcundan dolayı ne gibi işlem yapılmıştır? 

3. Trabzon Çimento Fabrikasını satın alan firmanın bu fabrikadan dolayı devlete borcu kaldı 
' .mı? .'•• 

T . C . •• V ' ; ' . , ; . . . • . ' • ' . ' 

Devlet Bakanılığı 21.6.1995 
, Sayı : B.02.0.006.0/2-01887 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına > 

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.3.1995 tarih ve'A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6484-13609/49350 
sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Goktaş'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "Trabzon Çimento Fabrikasını satın alan firma" ile ilgili .7/6484 esas nu
maralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 
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1. Trabzon Çimento fabrikası T.A.Ş., Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun 16.11.1992 tarih ve 

92/37 sayılı Kararı ile satılmıştır. Fabrikayı satın alan firma sözleşme hükümlerine uygun olarak 
taksitlerini zamanında ödemiştir. 

2. Firma, taksitlerini zamanında ödediğinden herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir. 
3. Trabzon Çimento Fabrikasını satın alan firma, satıştan doğan parasal yükümlülüklerini ye

rine getirdiğinden Devletin alacağı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
7. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinin özerkleşti-

rilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6555) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Dr. Doğan Baran tarafından yazılı cevaplandırılma

sını, delaletlerinize arz ederim. 31.3.1995 
Dr. Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

1. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi hangi kıstas ve mevzuata göre özerkleşürilmiştir? 

Bununla ilgili Kanunda belirtilen şartlara aynen uyulmuş mudur? 
2. Halen bu hastanede Yönetim Kurulu üyeleri kimdir? Niçin ilk önce bu hastane özerkleşti-

rilme yoluna gidilmiştir? Bunda Yüksek İhtisas Hastanesi Eski Başhekim Yardımcısı halen Teda
vi Hizmetleri Genel Müdürü Tevfik Akıncıoğlu'nun bir etkisi var mıdır? 

3. Bu hastaneyi daha iyi işletecek başka kimse veya kuruluş yok mu idi, mevcut ekibe veril
miştir? Niçin ihale veya yarışma türü bir işlem yapılmadı? Hangi kıstas ve limitlere göre bu hasta
ne özerkleşürilmiştir? 

4. Bu özerkleşmede kâr işletmeye kalacağı, zararın Devletçe karşılanacağı, personel giderle
rin eğer işletme zarar ederse Devletçe karşılanacağı doğru mudur? 

5. Sağlık Bakanlığı olarak bu ilk uygulama ile bu hastane bir kobay veya laboratuvar olarak 
mı görülmüştür? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.6.1995 

Hukuk Müşavirliği 
: Sayı:B.lO.0.HKM.0.OO.00.00-9239/136O 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.4.1995 tarih ve A.Ol.O.ĞNS.0.10.00.02-7/6555-13744/49873 sayılı yazıları. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz tarafından, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinin 

Sağlık İşletmesine Dönüştürülmesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
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Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinin sağlık 

işletmesine dönüştürülmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Soru 1. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi hangi kıstas ve mevzuata göre özerkleştirilmiştir? 
Bununla ilgili Kanunda belirtilen şartlara aynen uyulmuş mudur? 

Cevap 1. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasın
da, "Bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait Sağlık Kuruluşları ilgili Bakan
lığın teklifi ve Sağlık Bakanlığının uygun görmesi halinde Bakanlar Kurulu kararı ile kamu tüzel
kişiliğini haiz sağlık işletmesine dönüştürülürler" hükmü vazolunmuştur. 

Önergede iddia edildiği gibi, anılan kurumun doğrudan doğruya özerkleştirilmesi söz konusu 
olmayıp, 3359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen temel esaslar çerçevesinde daha dü
zenli ve verimli sağlık hizmeti sunmak gayesi ile bu hastanemiz, Bakanlığımızın 19.10.1994 tarih 
ve 2937 sayılı gerekçeli teklif yazısı üzerine, 3359 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Bakan
lar Kurulunun 29.11.1994 tarihli kararı ile çıkarılan ve 11.1.1995 tarih ve 22168 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ile Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyularak, Bakanlar Kurulunun 7.3.1995 tarih 
ve 22220 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararı ile "sağlık işletmesi "ne dönüştürülmüştür. Gö
rüleceği üzere, anılan hastanenin sağlık işletmesine dönüştürülmesi işlemi, ilgili mevzuata tama
men uygun olarak gerçekleştirilmiştir. ' 

Soru 2. Halen bu hastanede Yönetim Kurulu üyeleri kimdir? Niçin ilk önce bu hastane özerk-
leştirilme yoluna gidilmiştir? Bunda Yüksek İhtisas Hastanesi Eski Başhekim Yardımcısı halen Te
davi Hizmetleri Genel Müdürü Tevfik Akınçıoğlu'nun bir etkisi var mıdır? 

Anılan yönetmeliğin 10 uncu maddesinde, sağlık işletmelerinin yönetim kurulunun kimlerden 
ve nasıl teşekkül edeceği; 14 üncü maddesinde, sağlık işletmesinin baştabibinin Sağlık Bakanı ta
rafından seçilerek atanacağı; 15 inci maddesinde ise, işletme müdürünün baştabibin teklifi, yöne
tim kurulunun kararı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından atanacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümler doğrultusunda, Op. Dr. Kemal Beyazıt başhekim; Fuat Kenztel işletme müdürü 
olarak atanmışlar; 10 uncu maddede belirtilen diğer üç yönetim kurulu üyeliği için 17.3.1995 tari
hinde yapılan seçimde, işletme personelinden Doç. Dr. Burhan Şahin, Op. Dr. Talat Aydın ve Yıl
dız Albustanoğlu yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Hastanelerimizin, işletmecilik esaslarına göre çalışıp sağlık hizmeti üretecek sağlık kurum ve 
kuruluşlarına dönüştürülmesi amacıyla yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, 
ilk etapta Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Cerrahi 
Merkez ile Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi pilot kurumlar olarak öngörülmüş olup, anılan 
yönetmeliğin yürürlüğe konulmasını müteakiben söz konusu uygulamaya Türkiye Yüksek İhtisas 
Hastanesinden başlanması, işletme büyüklüğü de göz önüne alınarak, malî ve teknik gerekçeler 
doğrultusunda uygun bulunmuştur. 

Bu uygulama ile çalışmalar, mezkûr mevzuat hükümlerine uygun olarak, yetkili kamu perso
nelinin çalışmaları ile gerçekleştirilmiş olup; belirli bir görevinin etkisi asla söz konusu değildir. 

Soru 3. Bu hastaneyi daha iyi işletecek başka kimse veya kuruluş yok mu idi, mevcut ekibe 
verilmiştir? Niçin ihale veya yarışma türü bir işlem yapılmadı? Hangi kıstas ve limitlere göre bu 
hastane özerkleştirilmiştir? 

Cevap 3. Yukarıda da belirtildiği üzere, anılan hastanemizin doğrudan doğruya özerkleştiril
mesi veya özelleştirilmesi söz konusu olmayıp, ilgili kanun ve yönetmeliğin öngördüğü işletmeci-
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lik esaslarına göre işletilerek etkin ve verimli sağlık hizmeti üretmek ve sunmak gayesiyle, idarî ve 
malî bakımdan özerk ve ilgili yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara tabi ve tüzelkişiliğini haiz bir 
kamu kurumuna tahvili söz konusudur., -

Bu hastanenin Yönetim Kurulu da, tamamen, bahsedilen yönetmeliğin "Yönetim Organları, 
yöneticileri, görevleri ve nitelikleri" başlıklı "Üçüncü BölünV'ünde tespit olunan ilgili madde hü
kümleri gereğince teşekkül ettirilmiştir. Yani, özellikle herhangi bir "ekibe verme" söz konusu de
ğildir. . 

Özelleştirme söz konusu olmadığından ihale veya yarışma nevi bir işlem yapılması da, anılan 
mevzuat hükümleri muvacehesinde mümkün değildir. 

Soru 4. "Bu özerkleşmede kâr işletmeye kalacağı, zararın Devletçe karşılanacağı, personel 
giderlerinin eğer işletme zarar ederse Devletçe karşılanacağı doğru mudur?" 

Cevap 4. 3359 sayılı Kanunda ve anılan yönetmeliğin 20 nci maddesinde, "Sağlık İşletmesi
nin sermayesi işletmenin kuruluşu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararında belirtilen miktardır. Kârlar 
işletme sermayesine eklenir. Sağlık işletmesinin kapatılması halinde ilgililerin sorumluluğu saklı 
kalmak kaydıyla işletme tasfiye edilerek bütün mal varlığı ilgili kamu kurumuna intikal eder." hük
mü; 22 nci maddesinde, işletmenin gelirlerinin, "Sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler; 
bağış ve yardımlar; gerek görüldüğünde yapılacak Devlet desteği; bağlı oldukları Bakanlığın veya 
kurumun bütçesine konulan personel ve yatırım ödeneği ve diğer gelirlcr"den oluşacağı hükmü; 24 
üncü maddesinde "Sağlık işletmelerinin yıl sonu bilançolarındaki kârlarının en fazla % 20'si sağlık 
işletmelerinin büyüklükleri, özellikle ve içinde bulundukları şartlar dikkate alınarak, Bakanlar Ku
rulunca belirlenecek esaslara göre Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Fonuna yatırıldık
tan sonra geri kalan kısmı işletme sermayesine eklenir." hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, işletmenin zarar etmesi halinde zararın Devletçe karşı
lanması söz konusu değildir. 

Soru 5. Sağlık Bakanlığı olarak bu ilk uygulama ile bu hastane bir kobay veya laboratuvar 
olarak mı görülmüştür? 

Cevap 5. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini eşit, kaliteli, kaynak israfına yol aç
maksızın halka sunmak; tesis edilecek eğitim denetim, değerlendirme ve oto-kontrol sistemi ile ve
rimli sağlık hizmeti ve Sağlık Bakanlığının izin ve denetiminde uzmanlık eğitimi hizmeti vermek 
ve hizmet alanında örnek olarak katılımcılık ve işletmecilik esaslarına göre sevk ve idare, işletme 
gelirleri ile giderlerinin karşılanması ve benzeri gayelerle böyle bir uygulamaya geçilmiş olup; iş
letmecilik esaslarına göre yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, yürürlükteki 
Kanun ve Yönetmeliğe dayanan uygulamanın, ilk olarak, şartları en müsait görülen Türkiye Yük
sek İhtisas Hastanesinde başlatılmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. Bu yüzden, söz konusu 
sağlık kuruluşunu bir "kobay" olarak görmek de söz konusu edilmemelidir. 

8. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir dergide yayınlanan "Yahudi Hıristiyan koalis
yonu" başlıklı yazıya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6670) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 
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Sorular: 

28.3.1995 tarihli Beklenen Vakit Gazetesinin Ayna köşesinde "Dört Mevsim Ünite Dergisin
de Yahudi-Hıristiyan Koalisyonu" başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. 

1. Yazıda verilen haber doğru mudur? \ 

2. Doğru ise yapılan yorumlar için ne düşünüyorsunuz? 
'. T.C. ' ' ' V: . :. ].' 

Millî Eğitim Bakanlığı , 20.6.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1643 ' v 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 1.5.1995 güri ve Kan. Kar. Md. 7/6670-13921/50357 sayılı 
yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldının "Bir dergide yayınlanan YahudirHıristiyan ko
alisyonu başlıklı yazıya ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Dört Mevsim Ünite Dergisinde yer alan söz konusu semboller, öğrencilerin ritmik sayma be
cerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Somuttan soyuta öğretim ilkesine uygun olarak sembol 
ve şekillerin kullanılması cğitim-öğretirri açısından gereklidir. Bu nedenle dergide yer alan şekil
ler, herhangi bir inancı, fikri veya düşünceyi aşılamak amacı taşımamaktadır. Her iki şekilde Türk 
şehir ve mimarlık süslemelerinde, kümbetlerin dış yüzeylerinde, camilerin pencere ve çini bezeme
lerinde kullanılmıştır. 

Dört Mevsim Ünite Dergisi, Dört Mevsim Yayıncılık Limited Şirketi tarafından yayımlandı
ğından İLKSAN'la herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

9. - Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalarhn, kurulması düşünülen yeni üniversitelere ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6756) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

-. ' ' ' Yozgat 

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde değişiklik yapılmak ve bunlara yeni madde ve kadrolar eklenmek suretiyle mevcut üni
versitelerimize ilaveten Çorum, Bilecik, Bingöl, Burdur, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, 
Nevşehir, Sinop, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat illerimizde olmak üzere 13 adet yeni üniversitenin ku
ruluşuna ilişkin kanun teklifi ilgili komisyonlarda görüşülmekle TBMM gündemine alınmak üze
re 757 sıra sayısı ile 10 Ocak 1995 tarihinde Sayın Milletvekillerine dağıtılmış ve 2.5.1995 tarihli 
gündemin 205 inci sırasında 5 aya yakın bir zamandır bekletilmektedir. 
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Sorular: 

1. Söz konusu kanun teklifini öncelikle görüştürmeyi ve dolayısıyla gündemin ön sıralarına 
aldırmayı düşünüyor musunuz? 

2. Yukarıda söz konusu olan üniversiteleri faaliyete geçirmek yerine gündemi işgal ederek se
çim malzemesi olarak mı görüyorsunuz? 

3. Meclisin bu çalışma temposuyla gündeminde bulunan bütün kanun tasarı ve tekliflerinin 
normal seyrinde görüşülebileceğini sanıyor musunuz? 

4. Bu yeni üniversitelerin kurulması için söz konusu teklifin öne alınması ve TBMM Genel 
Kurulunda öncelikle görüşülmesi konusunda kesin bir tarih verebilir misiniz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1644 

Konu : Soru önegresi , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6756-14112/51122 sayılı yazı
sı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Lutfullah Kayalar'ın "Kurulması düşünülen yeni üniversitelere iliş
kin" soru önergesi incelenmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarının nitelik ve niceliğini çağdaş standartlara yükseltmek, Hükümeti
mizin ana hedeflerindendir. 

Bu nedenle yükseköğretimin yaygınlaştırılması için halen TBMM Genel Kurulunda bulunan, 
yeni üniversiteler kurulması hakkında Kanun Teklifinin bu yıl kanunlaşması için gerekli çaba har
canacaktır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

10. -Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yeralan "Ermenistan Çerno-
biVi tekrar açıyor" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı 
(7/6766) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Erdal İnönü tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular: 
Beklenen Vakit Gazetesinin 20.3.1995 tarihli nüshasında "Ermenistan Çernobil'ini tekrar açı

yor" başlıklı bir haber yayınlanmıştır. 
1. Haber doğru mudur? 
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2. Doğru ise nasıl bir tavır takınılmıştır? 
3, Doğru ise tedbir alınmış mıdır? ' 

'. T.C. • 
Dışişleri Bakanlığı 19.6.1995 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 
Sayı: SPGY/128-6310 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 Mayıs 1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6766-14129/51159 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 
1. Ermenistan 1988 depreminden sortra kendi arzusu ile kapattığı Medzamor nükleer santra

lını, ülkesindeki enerji darboğazını ileri sürerek tekrar devreye sokmayı kararlaştırmıştır. 
İki üniteden oluşan ve eski Sovyet teknolojisi ile yapılmış bulunan VVER-440-230 tipteki bu 

nükleer reaktörün tekrar devreye sokulması çabalarında Rusya parasal ve teknik destek sağlamak
tadır. 

2. Türkiye, sınırlarına 30 km. mesafedeki bu santralın gerek deprem kuşağı üzerinde yer al
ması, gerek eski teknolojiyle inşa edilmiş olmasından duyduğu güvenlik endişesiyle, başta Ulusla
rarası Atom Enerjisi Ajansı (ÜAEA) olmak üzere, çeşitli ülke, kurum ve kuruluşlar nezdinde giri
şimlerde bulunmuştur. Son olarak, geçtiğimiz Nisan ayında Atina'da yapılan Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Dışişleri Bakanları V. Toplantısı sırasında, Medzamor nükleer santralından duyduğumuz 
endişeler Ermenistan Dışişleri Bakanı Papazyan'a iletilmiş, ancak adıgeçen Ermenistan'ın büyük 
bir enerji bunalımında olması nedeniyle, başka çareleri kalmadığını ileri sürerek santralın yeniden 
açılmasındaki kararlılıklarını yinelemiştir. 

Konuyla ilgili olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Banka
sı nezdindeki girişimlerimiz üzerine, Ajans belirli aralıklarla nükleer santralı incelemek için Erme
nistan'a heyetler göndermiş ve görüşlerini kamuoyuna açıklamıştır. Ajans heyetinin kısa bir süre 
önce yaptığı inceleme ziyaretini takiben Ajans'ın Genel Direktörü Hans Blix tarafından Ermenis
tan Başbakanına yazılan mektupta, nükleer santralın eksiklikleri vurgulanmış, güvenlik sorunları 
çözümlenmeden ve yeterli nitelikte personel sağlanmadan santralın işletilmeye açılmasının sorum
luluğunun bütünüyle Ermenistan'a ait olacağı tasrih edilmiştir. 

Türkiye, temas ve girişimlerinde konuya tamamen teknik açıdan ve güvenlikten kaynaklanan 
endişelerini dile getirerek yaklaşmıştır. Bu konuda yetkili Türk kuruluşu olan Türkiye Atom Ener
jisi Kurumu da Dışişleri Bakanlığı tarafından devamlı olarak bilgilendirilmiştir. Ermenistan'ın çe
şitli riskler taşıyan bu nükleer santralı açmakta kararlılık göstermesi üzerine, Türkiye konuyu dün
yanın en gelişmiş ülkelerinin oluşturduğu G-7'lerin dikkatine getirmekte yarar görmüştür. G-7 ül
keleri, esasen, Temmuz 1994'te Napoli'deki zirve toplantısında "yüksek risk arzeden eski Sovyet 
teknolojisi ile inşa edilmiş nükleer santralların tamamen devreden çıkarılmaları" yönünde 1992 
Münih ve 1993 Tokyo zirvelerinde alınan kararları teyit etmiş olduklarından, Kanada'nın Halifax 
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kentinde 16-18 Haziran 1995 günlerinde düzenlenecek G-7'ler zirvesinde bu kararın yinelenmesi 
için gerekli girişimler yapılmış bulunmaktadır. 

3. Ermenistan Hükümeti, yapılan bazı tadillerle 1995 Nisan ayı içinde açmayı öngördüğü 
santralı henüz devreye sokamamış bulunmaktadır. Santralın devreye sokulamaması ve açıklanan 
tarihlerin devamlı ertelenmesinin Ermenistan'a yapılan baskıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bu konuda Ermenistan'ın kendi içinden de tepkiler gelmektedir. Nitekim, Ermenistan Parla
mentosu Çevre Komisyonu Başkanı Şaginyan, Türk sınırına çok yakın ve Erivan'a 20 km. uzaklık
taki santralın devreye sokulmasının hem Ermenistan, hem de komşuları için ciddî bir tehlike oldu
ğuna işaretle "bu kararı büyük bir hata ve düşüncesiz bir davranış" olarak nitelemiştir. Bu değer
lendirmeye iştirak etmemek mümkün değildir. 

Türkiye bu konudaki gelişmeleri çok yakından izlemekte olup, üzerine düşenleri ciddî bir dev
let anlayışı içinde yerine getirmektedir. 

Öte yandan, gözönünde tutulması gereken önemli bir husus da, devletler hukuku açısından, 
nükleer santral yapımının ve/veya mevcut bir santralın tekrar devreye sokulmasının ait olduğu ül
kenin ulusal yetki ve sorumluluğunda bulunması keyfiyetidir. Bu bağlamda, Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı da bu gibi konularda ilgili ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabilmekte, ancak 
Ajans'ın görüşleri bağlayıcı bir nitelik taşımamaktadır. 

/ / . -Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Kurşunladılar" 
başlıklı habere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşenin yazılı cevabı (7/6776) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. , 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular : 
Beklenen Vakit Gazetesinin 16.4.1995 tarihli nüshasında "Kurşunladılar" başlıklı bir haber ya

yınlanmıştır. 
1. Adı geçen haber konusunda bir araştırmanız olmuş mudur? 

2. Oldu ise neler elde ettiniz? 

3. Haber doğru ise ne işlem yaptınız? 

4. Haber yanlış ise tekzip ettiniz mi? 
5. Etmediniz ise tekzip etmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 20.6.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/143925 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/6776-14149/51201 sayılı yazısı. 
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Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevpalandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

16.4.1995 tarihli Beklenen Vaki Gazetesinde "Kurşunladılar" başlıklı yazıdan çıkan haberler 
doğru değildir. 

Sivas olaylarında 35 vatandaşımız otel içerisinde dumandan zehirlenerek vefat ettiği, 2 vatan
daşımızın da'olay mahallinden uzak bir yerde kurşunla öldürüldüğü, otopsi ve doktor raporlarından 
anlaşılmıştır. 

Olay mahallinden uzak bir yerde kurşunla öldürülen Ahmet Alan ile Hakan Türkgil isimli şa
hıslar hakkında ilgili basında yer alan haberle ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca bir 
tahkikat yapılmış, herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Ahmet Öztürk isimli vatandaşımızın kur
şunlanarak öldürüldüğüne dair herhangi bir belge, doktor veya otopsi raporu bulunmamaktadır. 

Otel içerisinde hayatlarını kaybeden 35 vatandaşımızın alman doktor raporları ve yapılan 
otopsilerinde dumandan zehirlenerek vefat ettikleri, otel içerisinde silah ile ölen veya yaralanan va
tandaşımızın olmadığı anlaşıldığından Arif Sağ ve tüm korumaların silah kullanmadığı anlaşılmış-

• t ı r . • . 

Bu nedenle balistik inceleme yapılmasını gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Olayları ön
lemek için müdahale eden güvenlik güçlerimiz sadece kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etmiş
lerdir. 

Olayla ilgili medyada doğru ya da yanlış zaman zaman açıklamalar yayınlanmaktadır/İddia 
edilen tüm konular araştırılmakta ve tüm basın kuruluşlarına gerekli açıklamalar zamanında yapıl
maktadır. 

Bahse konu haberle ilgili olarak daha evvel gerekli tahkikat ve inceleme yapıldığından mevzu 
haberinde olayın seyir ve neticesini değiştirecek nitelikte olmadığından tekzip edilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

12. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, Europalia Festivaline ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/6788) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını rica ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

— Bir süre önce Belçike Europalia Festivalini iptal etti, Millî haysiyetimizi rencide eden bu 
durumu düzeltmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

— Europalia çalışmalarında TBMM neden dışlanmıştır? Neden TBMM Kültür ve Sanat Vak
fı Kurumu çalışma grubuna alınmamıştır? 

— Europalia gibi millî bir organizasyonun bir işadamına teslim edilip, TBMM'yi temsilcn ne
den konuyla ilgilenebilecek milletvekilleri bu çalışmalardan uzak tutulmuştur? 

— Bu konular Sayın Erdal İnönü'nün Başkanı olduğu Dışişleri Komisyonunda tartışılmış mı
dır? 
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T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 19.6.1995 
Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı :SPGY/127-6311 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 Mayıs 1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6788-14185/51321 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
1. "Europalia 96-Türkİye" festivali ile ilgili olarak yürütülen hazırlık ve çalışmalar, Belçi-

ka'daki düzenleyici kuruluş Uluslararası Europalia Vakfının karşılaştığı malî güçlükler ve gerçek
leştirilecek etkinliklerin kapsam ve içeriği konusunda mevcut bilgi eksikliğinden kaynaklanan ba
zı nedenlerden dolayı, anılan Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 23 Mart 1995 tarihinde "geçici ola
rak" durdurulmuştur. Bu itibarla, bir iptal keyfiyeti söz konusu değildir. 

Tarafımazdan, başta mevcut ahdi yükümlülüklerine ve bilgi eksikliği nedeniyle düştükleri ya- -
nılgılara dikkat çekilmek suretiyle başlatılan girişimler sonucunda, Belçika Hükümetinin "geçici 
durdurma" kararını kaldırarak, "Europalia 96-Türkiye" festivaline siyasî ve malî destek vermek hu
susunda olumlu bir eğilim içerisine girdiği görülmektedir. Mevcut sorunları gidermek için Belçika 
tarafının da Hükümetimiz nezdinde temas ve arayışlarını sürdürmesini, bu yaklaşımı doğrulayan 
bir husus olarak değerlendiriyoruz. Belçika'daki genel seçimler sonrasında yeni hükümetin göreve 
başlamasını müteakip, 1995 Temmuz ayı içerisinde "Europalia 96-Türkiye" festivali ile ilgili belir
sizliklerin açıklığa kavuşacağını ümit etmekteyiz. 

2. Europalia çalışmalarıyla ilgili olarak Türkiye'deki idarî ve malî yapılanma, 22 Eylül 1994 
tarih ve 4033 sayılı" 1996 Türkiye Europalia Festivaline İlişkin Kanun" ile gerçekleşmiştir. Söz ko
nusu Kanun, TBMM Dışişleri, Plan ve Bütçe komisyonlarında ve Genel Kurulda görüşülüp kabul 
edildikten sonra yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, TBMM bu etkinlikle ilgili çalışmaların daima 
içinde olmuştur. 

TBMM Kültür ve Sanat Vakfı Kurumunun anılan Kanun ile oluşturulan "Türkiye Europalia 
Millî Teşkilatı" organları içerisine dahil edilmesi yolunda bir öneri, Kanunun TBMM'nde görüşül
düğü Komisyon ve Genel Kurul toplantılarında yapılmamıştır. 

3. "Europalia 96-Türkiye" festivali konusunda 4033 sayılı Kanun ile oluşturulan "Europalia 
Millî Teşkilatı" Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. Karar organı, Başbakan tarafından görev
lendirilen bir Devlet Bakanı başkanlığında, Dışişleri, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanları ile Eu
ropalia Yüksek Komiserinden müteşekkil "Millî Kurul"dur. Yürütme görevi ise Başbakanlık Müs
teşarı başkanlığındaki "Yürütme Komitesi"ne verilmiştir. Yürütme Komitesinde Dışişleri, Maliye, 
Kültür, Turizm Bakanlıkları, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Basın Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar Birliği temsil edilmektedir. 

Bu örgütlenme yapısından da görüleceği üzere, gerek karar, gerek yürütme organları bakımın
dan organizasyon herhangi bir kişi veya kurumun yetkisine verilmemiştir. 
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Diğer taraftan, Millî Kurul ve Yürütme Komitesinin kararları doğrultusunda uygulamaya ko 

nulacak projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmalar için Belçika'daki düzenleyici kuruluş 
Uluslararası Europalia Vakfına paralel, uzmanlar düzeyinde bir organizasyona da gidilmesi gerek
mektedir. 

Bu organizasyonun ise Belçika (Vakıf) ve Türkiye'nin belirleyecekleri birer "Yüksek Komi-
ser"in sorumluluklarında yürütülmesi ve "Yüksek Komiserlerin resmî veya siyasî görevi olmayan, 
ancak toplumda saygın bir konuma ve deneyime sahip kişilerden seçilmesi uygulama gereğidir. 

Sayın Bülent Eczacıbaşı da, bu çerçevede, söz konusu göreve Sayın Cumhurbaşkanımızın ten-
sipleriyle getirilmiştir. 

4. 4033 sayılı 1996 Türkiye Eoropalia Festivaline İlişkin Kanunun tüm maddeleri TBMM Dı
şişleri Komisyonunda görüşülmüştür. 

13. - istanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Aczınendi Tarikatı mensuplarına ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6803) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İbrahim Gürsoy 

İstanbul 

Kendilerine Aczmendi adını veren bir dinî tarikatın üyeleri Kurban Bayramında ve sonrasın
da Ankara ve İstanbul ilimizde eylem yapma girişimlerinde bulunmuşlardır. 

Devlet bize sınır koyamadı ve koyamaz. Kur'an'ın istediği şeriat devletini kurmak için çalışı
yoruz. Önümüzde engel olanları ortadan kaldırırız. 

Bu sözler, söz konusu tarikatın üyelerinden bazılarının basına ve televizyonlara yaptıkları 
açıklamanın bir örneğidir. 

TMY'nin 8 inci maddesinin tartışıldığı şu günlerde İçişleri Bakanı olarak sizinde içinde yer al
dığınız önemli bir kesim, bu maddenin kaldırılması yönündeki çabaların karşısında yer almaktadır. 

Yukarıdaki sözlerin doğrudan devleti ve mevcut anayasal düzeni hedef aldığı açıktır. Buna 
rağmen başkalarından esirgenen düşünce açıklama özgürlüğü, Aczmendi tarikatına bizzat "güven
lik güçlerinin hoşgörü çemberinin" içinde verilmektedir. "İrtica ve benzeri düşüncelere özgürlük, 
başkalarına cezaevi" şeklinde kendini gösteren bu anlayış kabul edilemez. Bu düşüncelerime bağ
lı olarak; 

1. Kanunlar karşısında herkesin eşit olduğu ülkemizde çoğu kez işçiye, öğrenciye ve çeşitli si
vil toplum örgütlerine gösterilmeyen müsamaha nasıl oluyor da açıkça "bu laik devleti yıkacağız" 
diyenlere gösteriliyor? Böylesi bir ortamın yaratılmasında kişisel katkılarınızın bulunduğunu düşü
nüyor musunuz? 

2. Kurban Bayramında Cuma namazını Kocatepe Camiinde kılmak isteyen sayıları 400'tin 
üzerindeki tarikat mensupları Ankara'ya,sokulmadığı halde İstanbul'a niçin sokuldu? Bu tarikat 
mensuplarının Ankara'ya sokulmasında sakınca görenler İstanbul'a girmelerinde neden sakınca 
görmemiştir? Ankara İlimizde güvenlik açısından sakıncalı bulunan bu tarikat mensupları, İstan
bul'a girişlerinde nasıl oluyor da sakıncasız bulunuyor? 

• 3. Bilindiği üzere bu tarikat mensupları, Ankara Kocatepe Camiinde her yıl Said-i Nursi adı
na düzenlenen Mevlidde boy göstermişler ve orada da aleni biçimde "bu laik devleti yıkacağız" de
mişlerdir. Buna rağmen, bu tarikat üyelerine karşı herhangi bir yasal soruşturmanın yapılmadığı id-
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dia edilmiştir? Bu iddialar doğru mudur? Eğer bu iddialar doğru değilse, bu tarikatın laiklik karşı
tı eylem ve beyanatlarına yönelik kaç soruşturma açılmıştır? Bunlardan kaç tanesi adlî mercilere 
intikal ettirilmiştir? 

4. Kılık ve kıyafetleriyle halen yürürlükte bulunan Kılık Kıyafet Kanununa açıkça muhalefet 
eden bu tarikat mensuplarına, bu Kanuna muhalefetten bugüne kadar kaç soruşturma açıldı? Bu so
ruşturmalar sonucunda kaç Aczmendi Tarikatı mensubu adlî mercilere sevk edilmiştir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 20.6.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/143928 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6803-14220/51395 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilindiği gibi herkesin seyahat etme hürriyeti Anayasamız tarafından teminat altına alınmıştır. 
Ancak bu teminatı suiistimal etmek ve bunu devlet aleyhindeki toplu gösterilerine zemin olarak 
kullanmak isteyenlere karşı da gerekli önlemleri almak güvenlik güçlerinin görevleri arasındadır. 

Elazığ'dan başlayarak tüm illerdeki mensuplarının katılımıyla Kurban Bayramını içine alacak 
şekilde toplu bir seyahat düzenleyen Aczi Mendiler, bu tür seyahatlerle kamuoyunun dikkatlerini 
çekmeye basın yayın organlarında kendilerinden söz ettirerek propagandalarını yapma amacı güt
mektedirler. 

Söz konusu seyahatin nihaî hedefi ise Sultan Ahmet ve Ayasofya Camilerinde toplu namaz 
kılmak olarak belirlenmiştir. Gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra Fatih ye Eyüp Camileri
ne gitmelerine izin verilen grubun, nihaî hedefleri olan Ayasofya'da toplu namaz kılmalarına izin 
verilmemiş ve yine aynı güvenlik tedbirlerinin eşliğinde şehri terk etmeleri sağlanmıştır. 

Aczi Mendi grubuna mensup şahısların, geçmiş tarihlerdeki bazı kandil gecelerinde Kocatepe 
Camiini toplu ziyaret girişimlerinde bulunmalarına rağmen her sene Kocatepe Camiinde düzenle
nen Said-i Nursi konulu mevlide iştirak ettiklerine ve burada "Laik Devleti Yıkacağız" şeklindeki 
beyanda bulunduklarına dair kayıtlarımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Söz konusu grubun günümüze kadar gerçekleştirdikleri laiklik karşıtı eylem ve beyanatlarına 
yönelik toplam (17) soruşturma açılmış, toplam (172) kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan (49)'u 
adlî makamlarca tutuklanmışlardır. 

Kılık Kıyafet Kanununa muhalefetten dolayı ise günümüze kadar çeşitli illerimizde toplam (7) 
soruşturma açılmış ve bu soruşturmalarda (43) şahıs adlî makamlara sevk edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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7 
KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e î inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2t — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bİr Maddesinde Değişik-̂  
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde-Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 11.1) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

3. —- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155). (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

4.—~ Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Baınndırhk, 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 Köy işleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanım 
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 Uçpınarlar 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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îişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

10. — Yedi îlde 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 Haklcmda 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, Esld 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konükman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
LütfuUah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski 'Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen 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 Kanım 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 Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (İ/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

1$. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayüı 
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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 
iddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin^ Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu, Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Bsfci Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Esiki 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 ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3.1995) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen^ 
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

XI 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve iç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — insan 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) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayışı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. - - 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (î/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16,11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckili 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 Köyişlerü 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 Miilletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Gaip Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 
2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, 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 
İlîive Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 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
ğişildik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihli: 29.3.1995) 

35. _ 7.11.1985 .Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişildik Yapılmasına Daar 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 Hakkmda Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun île 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkmda 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 Değişildik 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 Amildioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğtu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

40. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

41. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

42. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 
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43. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 44. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (İ/3-64) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

45. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
ran, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

46. — Gülhane 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 Anayasamn 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun* 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve. Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması'Hakkında Kanun Teklifi ile îzmir 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) 

5L — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazt Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi. : 3.5,1993) 
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52. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.19.94) 

53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerii Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müttüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkam/ekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

54. —. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında. Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bİr 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 Dikerin 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/U993) 
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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 
Rapora (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

61. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi 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 Ficlenmesine 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 Saygra'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

;71'a — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1(177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
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ınesı Hakkında 'Kanun'Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/18) (S. Sayısı.: 37) 
(Dağıtma tarihi : 2^2.1992) 

." 72. — Manisa MıUetvekSli Tevfik Diker/in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Bler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inöı 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'n un 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Mü Uî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

74. -— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
MüMoğlıi, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Mülletvekili Turhan Ta
yan'm, Memurlar ile Diğer' Kamu Görevlilerimin 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, îınaı, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/1218) (S* Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

• • • ' . • • ' ' ; V : • • . • . ' • • '• • " ' / • • 

76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nua, 4.1.1961 Tarihli ve.211 Saydı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İM Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma'Komisyonu Rapora (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihli : 1.6.1992) 

77. — Kars Milletvekili Zeiki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin ' Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/197) 
(S,, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Denizli Miletvekili Adnan Keskm'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenrnesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesii Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtana tarihi : 21*9.1992) 

79. •— Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının,, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmıesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

. • . . . ' — ı a — ' 
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80. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S* Sayısı : 137) (Dağıtma 
taıtbi : 21.9.1992) 

81. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992), ' 

82. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Haklım
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 tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair 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 İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı imar 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, imar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu " Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

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'uıı, 23.6.İ965 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 İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi.: 5.11.1992) 

92. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve i Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi ; 6.11,1992). 

94. — Elazığ •Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının,. Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi 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 ismail'in). Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
İ9.U.1992) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı- : 209) (Dağıt
ma tarihi :• 19.11.1992). 

97. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 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. — Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askeri 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 Köyişieri 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. — Sımak 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 Say ıh Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (.S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı 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 İşler'Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

lOSj, — 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 Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. — Hatay Milletvekili Mehmet 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 ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

111. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ye/Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi •: 4.3.1993) 

112. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ye 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 : 
«.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. — iki 1! ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı •: 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

115,.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanım 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'niin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzııncıı Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

117. — Bazı Kurum ve 'Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

118„ — Samsun Milletvekili îlyas 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 Dikerin, 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 tç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

121. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

122 — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

123. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

124. ~ Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum.ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici .îşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi :'9.11.1993) 

125. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgari 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) 

126^— 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 Hakkında 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 Uzundiz Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Rapora (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

133. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11,1981 Tarihli ve 2547 , 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teka
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. Sayışı : 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) . 

•T35t — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

136. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

137. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değistirilnıes'i Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

138. - - .Sımak Milletveldli Mahmut Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanunumun 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. — Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

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) 

143ı — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

144. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) ^ 

145. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kumlusu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

148. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :. 
23.3.1994) 
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149. —• Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1./654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15U •-» Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Huri, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
.Hasan Dikjci'nin; .Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) •'• : ' . ' , • 

152. — Şanlıurfa .Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. —Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Siliş, Hibe, Devir 
ve. Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt tç;i Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonlar* raporları (t/653, 1/2) (S, Sayısı - 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. —5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet "Komisyonu Rapora (1/539) (S., Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) , ' . . ; • • ' 

156. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nia,' 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair K&nurı Teklifi ve'İçişleri Komisyonu 
Rapora ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — Cırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395).(S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku* 
mümazlıklarmıa Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159, — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

160. — Bazı Kanunlardaki Cezaların idarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dak 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) , 

.161. — Antalya Millet vekili Hasan Namül'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 Sanayii 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) niıı Onayiatımasmın 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 İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi.: 20.4.1994) 

X 166 — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması 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 Köyişleri 
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) 
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169. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

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 Eler'un, 926 Sayılı Türk Süahlı 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 Saygm'ın; 17.7.1964 Tarih.ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

173. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

174. — iş 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 Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 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 : 10.1Ö.1994) 
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X 179. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 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 Kanun 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 Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler 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 Kamm 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 Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı :. 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192. _-— Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi :. 3.11.1994) 
X 193. — Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı içişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kamun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ''komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 194. —A Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 197, — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti. Arasında Kültür, ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 198. — Türkiye Qımhuriyeti 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 Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıta^^ 
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X 201. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adaet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

203. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 
X 204. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 
X 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, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

207. — İstanbul 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 il 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 Kanuo 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. — Türkiye Cumlıuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma ilişkin 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. — iller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

218. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) ' 
X 219. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

220. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) , 
X 221. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasmm 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 Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Eişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

223. — Aydın Milletvekili Nah.it 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 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

işbirliği 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 Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

2311, — Sırnak 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) 

— 25 — 

http://Nah.it


• _ _ _ _ ^ _ ^ : • • , . - 7 - ; _ _ _ _ - « _ _ ^ . . 

KANUN TASAMI VE TEELtFLERJYLE . 
KOMİSYONLARDAN GELEN-DİĞER. İŞLER 

233. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Baklanda Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasımn ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (î 1191) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

235. -•'- Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddecine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

236. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 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 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 

v (1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (Ş. Sayısı : 806) (Dağıtana tarihi : 29.3.1995) 

239. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
ilk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 
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241. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Dikcr'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Difcer'm 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 içtü
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 ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı: 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

244H — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân vo Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri-Komisyonu'Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X İ45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 246. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

247. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

248. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcııoğ-
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 Dikcr'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 kornişonları 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 ismail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

252. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî »Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

254.'— Kütahya.-Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'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 Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehİr 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; Büyükşehİr Bele-. 
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

258. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

259. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi-: 1.6.1995) 

260. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı :843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

261. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

262. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1,6.1995) 

263. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; 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 İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6,1995) 

266. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

267. — İçel Milletvekili Fevzi 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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pumasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

269. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Maddfe 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 
Atman 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 Ojınhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

272. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ye İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Melisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 273, — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili' ıBahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilroesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişüklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
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raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

X 274. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma .Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun B&lundıığuna 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 Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

276. - - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nıın, İ402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu. Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) {Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

277.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekiilcri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli. Milletvekili Hasan Korkmazcai.ii, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekiilcri istanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili. Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin. Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/131-1, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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