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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk 
Grubunu oluşturmak üzere siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen yedek üyelere ilişkin 
Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, (6/1499) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

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

17 nci sırasında bulunan 691, ' 

20 nci sırasında bulunan 71, 

21 inci sırasında bulunan 82, 

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. 

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 edilerek; • 

8 inci madde, yapılan gizli oylamadan sonra kabul edildi, 

9 uncu madde, görüşmeleri tamamlandıktan sonra, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, öner
gelerle birlikte Komisyon tarafından geri alındı, 

10 uncu madde üzerinde verilen önergelerden beşinci önergenin oylanması safhasına kadar ge
lindi. 

İstanbul Milletvekili İsmail Cem ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, DYP 
Grup Sözcüsü Turhan Tayan'm, 

Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, İstanbul Milletvekili İsmail Cem'in, 

Konuşmalarında gruplarına sataşmaları; 

Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay da, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, konuşma
sında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle; 

Birer konuşma yaptılar. 
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Alınan karar gereğince, 24 Haziran 1995 Cumartesi günü saat 10.30'da toplanmak üzere, 

23.58'de birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

İlhan Kaya 
îzmir 

Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

KâtipÜye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

(© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
2 4 . 6 .1995 CUMARTESİ 

Tezkereler 
1. - On İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin 19.7.1995 Tarihinden İtibaren Dört Ay Sü

re ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1995) 

2. - Ülkemizde Konuşlandırılan Çok Uluslu Gücün Görev Süresinin 30 Haziran 1995 Tarihin
den İtibaren Altı Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1886) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.6.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşimini açıyorum. 
III . -YOKLAMA 

BAŞKAN - A d okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bolu Milletvekili Avni Akyol 'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi

yorum. 
Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. • 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

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

5. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi 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 (1/720) (S. Sayısı : 691) 

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

9. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 
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BAŞKAN - 7 1 , 82, 139, 283, 391, 201, 691, 699 ve 798 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifleri

nin görüşmelerine başlayacağız. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

BAŞKAN - 134 ve 66 sıra sayılı kanun teklif ve tasarısının tekliflerinin müzakeresine başla-' 
yacağız. 

Adalet,Komisyonu?...Yok. 
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 Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. 
Sayısı: 861) (1) 

BAŞKAN - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç 
Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Bir hatırlatma yapıyorum; dünkü birleşimde, 10 uncu maddenin görüşmelerini tamamlamıştık. 

Madde üzerinde verilen Önergeleri işleme almıştım. Madde üzerinde 11 önerge verilmişti; veriliş 
sırasına göre okuttum, aykırılık derecesine göre, ilk 4 önerge okunmuş ve reddedilmişti. 

Şimdi, 5 inci önergeyi okutup oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı Kanun Teklifinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Muharrem Şem sek 
(Çorum) 

v ve Arkadaşları 
Madde 10.- Kanunla belirlenen yaşı dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir. Bu yaş yirmi-

beşten aşağı olamaz. 

(1) 861 S. Sayılı Basmayazı 14 6.1995 tarihli 123 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hüküm itibariyle ay
nıdır, Genel Kurulun takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, buyurun. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
anayasa değişikliği teklifinin 10 uncu maddesinin bir fıkrasını değiştirmekle ilgili önergemiz üze
rinde söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, dün, Refah Partisi Grubu adına konuşma yapan bir 
milletvekilimiz... 

BAŞKAN - Efendim, dünü kapatmıştık. Ne olur, önergeniz üzerinde konuşun. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Sayın Başkan, çok önemli, özellikle sizin de takip etmenizi 

istirham ediyorum. Siz bu konuşmayı düzelttirmeliydiniz. Tutanaklardan okursam daha net anlaşılır 
diye birkaç dakikanızı da istirham edeceğim. Resmî tutanaklardan kısaltarak ve aynen okuyorum: 

"Yapılan değişiklikleri inceleyecek olursak; birincisi, 1982 Anayasasında 'otuz yaşını doldu
ran her Türk milletvekili seçilebilir' denilmekteydi; bu değişiklik teklifiyle 'her Türk' kelimesi ye
rine 'her Türk vatandaşı' denilmek suretiyle, esasen, faşist bir kafayla yapılan ve ülkemizde yaşa
yan diğer ırk ve etnik kökenli vatandaşlarımızı inkâr eden ve varlığını kabul etmeyen dayatmacı 
görüşten ayrılınmış, ırkçılık yerine vatandaşlık kavramı getirilmekle çok büyük bir değişiklik ya
pılmıştır. Bu konuda, Komisyonu tebrik ediyorum. Bu husus, birçok problemin çözümüne yardım
cı olacaktır. Bu değişiklikle, ırkçı devlet politikasından ayrılınmakta, modern, yenilikçi, vatandaş
lığı esas alan devlet modeline geçilmektedir. Bu, Anayasa için büyük bir devrimdir. Ayrıca, Türki
ye Cumhuriyetinin yurtdışındaki imajının değişmesine de katkısı olacağı görüşündeyim" diyor. 

Siz, diğer sayın milletvekillerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanvekiline de 
sormak istiyorum: Buradan çıkarılan sonuç nedir; öyleyse, bu arkadaşımız, hangi kanunda, hangi 
anayasada, nerede bir Türk kelimesi yazıyorsa, bu ırkçılıktır, bu faşizmdir; bunu çıkarmak lazım 
diyor ve bunu nerede söylüyor; Türkiye Büyük Millet Meclisinde söylüyor. Sayın Başkanvekili-
miz, belki gecenin yorgunluğundan, belki sinirlerin gerginliğinden pek müdahale etmek istemiyor. 
Sonra, burada, bir diğer Milliyetçi Hareket Partili arkadaşımız, bunun doğru olmadığını anlatmaya 
kalkınca, kaba kuvvete başvuracaksınız... Şiddetle kınıyorum. Türk olmaktan, biz her zaman gurur 
duyduk, gurur duyuyoruz. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bilhassa, söze gelince Atatürkçü kesilen; ama, özde, O'nun duygu ve düşüncelerinden uzak 
olduklarını davranışlarıyla gösteren bazı arkadaşlarıma da, Yüce Atatürk'ün nutkundan, kısa kısa 
birkaç şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Önerge için efendim... 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Önergeyle ilgilidir; çünkü, önergede, "Türk" kelimesi geç

mektedir. Biz diyoruz ki, her Türk, milletvekili seçilebilir. Türk'ün tarifi de, Anayasanın 66 ncı 
maddesinde yapılmış: "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" deniliyor. 
(MHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın, Yüce Atatürk ne diyor: Türkü biraz anlattıktan sonra "Türk, yıldırımdır, kasırgadır, 
dünyayı aydınlatan güneştir. Ne mutlu Türk'üm diyene!" "Biz, doğrudan doğruya milliyetperveriz; 
biz, Türk milliyetçisiyiz. Türkiye, bolşevik olmayacaktır. Bu cihetiyle tebarüz ettirmeliyim ki, 
ben..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Şimdi, Sayın Dağcı, müdahale ettiğim zaman kızıyorsunuz; ama, bakın, biz, 10 

uncu maddeyi konuşuyoruz; siz, daha 9 uncu madde üzerindesiniz ve önergeniz üzerinde konuş
mak için geldiniz, bir kelime söylemediniz. İnsaf edin... 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Sayın Başkanım, maddeyi okursanız, komisyondan gelen 
metinde "her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir" deniliyor; bizim önergemizi okursanız, biz di
yoruz ki: "Her Türk milletvekili seçilebilir." Öyleyse, buradaki "Türk" kavramını; "Türk vatanda
şı" kavramını ben anlatmak mecburiyetindeyim; yani, ben baştan beri önerge üzerinde konuşuyo
rum. 

Şuhu söyleyebilirsiniz, sürenizi aştınız, ben, sizin konuşmanızı keseceğim dersiniz, tabiî ke
sersiniz; ama, genellikle, sizin müsamahanıza sığınarak, burada, uzun uzun konuşan arkadaşlarım 
vardır; bana da bunu tanırsanız sevinirim; yok, sözümü kesecekseniz, yerime de otururum. Biz, ku
rallara, kanunlara, İçtüzüğe uyan kişileriz. 

İzin verecek misiniz bir iki dakika? 
BAŞKAN - Verdim efendim, verdim... Hem de çok fazla verdim... 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 
"Şu ciheti de tebarüz ettirmeliyim ki, ben, komünist değil, Türk milliyetçisiyim. Yüksel Türk, 

senin için yükselmenin, hududu yoktur." İşte paralo budur. Nutkun, en az -tek tek sayamadım- kırk-
beş yerinde Türklükle ilgili, Türk milliyetçiliğiyle ilgili bu tür söylemler vardır. Sonra, Türk milli
yetçiliğini İslam dişi ilan ederek, Türkiye'yi bölmeye götürenlere, kesinlikle, bu millet izin verme
yecektir. Allah, eğer, insanları kavim kavim yarattığını ayeti kerimesinde buyurmuşsa, Yüce Pey
gamberimiz bunu "kişi kavmini sevmekle kınanamaz" diye emretmişse, kaldı ki, yaratırken, İngi
liz'i İngiliz, Fransız'ı Fransız, Alman'ı Alrnan, Arap'ı Arap, Çin'liyi Çin yaratmış, beni de, sizi de, 
çok şükür, Türk yaratmışsa; onun işine karışmak kimin haddine; bunlar, külliyen yanlıştır. Burada, 
iddia ediyoruz: Biz, kafatasçı, ırkçı değiliz. Kültür bağıyla kendisini Türk milletinden sayan, Türk 
vatandaşıyım diye övünen, söyleyen herkesi Türk sayıyoruz. Kimsenin ne kafatasını ölçüyoruz ne 
kanına bakıyoruz. Burada bizim aradığımız şey, kültür unsurudur. Bundan gocunan insanların Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde oturmasını doğru bulmuyorum. Kendini hangi milletten sayıyorsa, 
hangi devletten sayıyorsa, kapılarımız açık, buyursunlar, gitsinler diyorum. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Refah Partisinden mi bahsediyorsun? 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Efendim, konuşmamın başında arz ettim, tutanaklardan oku
dum; ona girmek istemiyorum... i 

BAŞKAN - Lütfen... lütfen... Devam edin, bitirin efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Ben, herhangi bir insana söz atmak istemiyorum, burada, bir gerçeği, doğruyu tespit etmek is

tiyorum ve grup başkanvekillerimizden istirham ediyorum. Burada, "vatandaş" olarak da, geçmer 
sinde, bizim gocunduğumuz fazlaca bir şey yok; çünkü, Komisyon, Yüce Heyete bıraktı. Aslında, 
aşırı bir şey yok;, fakat, buradaki ince noktayı, bu birkaç dakikalık konuşmamda, bilmiyorum arz 
edebildim mi?.. Önergemize destek vermenizi, özellikle istirham ediyorum. 

MUZAFFER DEMİR (Muş)-Kimi nereden kovuyor? 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla) - Kimseyi kovmuyoruz biz. 
Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. V 
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Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

KAMER GENÇ (Tunceli) - DSP'nin aynı konuda bir önergesi vardı, reddedilmişti Sayın Baş
kan. ' 

BAŞKAN - Efendim, dikkatle baktık; nüans var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yok, yok... 

BAŞKAN - Var efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ı 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu maddesi ile değiştirilen 76 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının son cümlesinin "bu fıkrada açıkça belirlenmiş olanlar dışında, hangi suçların yüz kızar
tıcı olduğu kanunla tespit edilir" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

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

dim. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde söz talebi yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu maddesiyle değiştirilen 76 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasındaki "hileye dayalı" ibaresinin fıkra metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
• (Van) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz ?.. . 

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

BAŞKAN - Sayın Erbaş buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce bir kardeşi

miz bazı meseleleri söyledi; daha önce o Gruba mensup bir arkadaş da, hakikaten hiç hoş olmayan 
şekilde beni itham etti. 

Değerli arkadaşlar, ben o kardeşlerime sadece şunu söylüyorum : Resulullah sallallahu aleyhi 
ve sellemin veda hutbesini açıp okusunlar: 

Her kim ki, onların dediği gibi bir şey üzerinde duruyorsa .. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Defalarca okuduk. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - İyice okusunlar, ben başka bir şey söylemiyorum; o ko

nuyu da milletimizin takdirine sunuyorum. 
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Bizim burada söylediğimiz fazla bir şey yoktu; Türk veya Türk vatandaşlığı kelimeleri üzerin

de bu kadar durmanın bir manası yoktur. Biz ülkemizi bölmek, parçalamak gibi bir niyette değiliz. 
Benim dedeme bu Meclis İstiklal Savaşı madalyası vermiştir ve bu Meclis içerisinde İstiklal 

Savaşı madalyasını takabilecek bir kaç milletvekilinden birisi de benim. Dedem rahmete gitmiştir 
ve en büyük çocuğu olarak da madalya bana kalmıştır. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Sen de layık olacaksın... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Onu da gururla takıyorum. Benim ecdadımın yarısı, Bal
kan Savaşında, yarısı, Allahüekber Dağlarında şehit olmuştur. Bu vatanın, İstiklal Savaşına da ka
tılmışlardır; bu vatanın her noktasında benim hakkım vardır. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Hakkını koruman lazım! 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Ben, buraya kan dökerek gelmişim. (RP sıralarından al

kışlar) 

Değerli arkadaşlar, milliyetçilik gibi, bana göre, artık, şu kürsüden söylemeye gerek olmayan 
kelimelerle, değerli kardeşlerimize bir şey söylemek istemiyorum; ama, onların dün burada, bizle
ri soysuzlukla falan suçlamalarını da hiçbir zaman için kabul etmiyoruz ve her iki sözcünün konuş
malarını da, bir talihsizlik olarak kabul ediyoruz; çünkü, değerli arkadaşlar, eğer şecereye gelecek 
olursak, herkes şeceresini ortaya koysun, nereden geldiğimizi bilelim. Biz, hiçbir ırkın aşağı veya 
yukarı olduğunu söylemiyoruz. 

Değerli arkadaşımız da biraz evvel burada söyledi. Allah, herkesi kavim kavim yaratmıştır; 
beni Türk yaratmıştır, benim yanımdaki kardeşimi Kürt yaratmıştır, benim ondan hiçbir üstünlü
ğüm yoktur; ancak, takvadadır üstünlük, yoksa, başka bir şeyde yoktur. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sen her zaman, madde üzerinde konuşurdun; madde üzerin
de konuş... -

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Allah indinde, Cenabı Hak beni, belki Afrika'da, siyah 
bir insan olarak da yaratabilirdi. 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, önergede "hileye dayalı" ibaresinin çıkarılması var... 

Vaktiniz kalmıyor da, ondan hatırlattım efendim... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-Maddeye gel... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar, madde üzerinde hiç
bir önergemiz kabul görmedi; bizim önergelerimizin hepsini geçersiz saymışsınız zaten. Şimdiye 
kadar da hep madde üzerinde konuştum; ama, iki günden beri, devamlı olarak şahsıma hakaret edi
liyor, partime hakaret ediliyor. Müsaade ederseniz, iki kelimeyle ona değinmek istedim. Benim, 
bugünkü konuşmamı hoş görmenizi istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu Meclisten bizi kovmak istiyor değerli kardeşimiz, öyle diyor. Nihayet, 
siz ide kovabilirsiniz, ona da hiç itirazımız yok; ama, biz de, bu memleket için kan döken, bu mem
leketin her karışı için savaşan insanların torunlarıyız. Bizi, eğer, bu Meclisten kovmak istiyorsa, 
hiçbir şey söylemem. Burası, onun babasının mülkü de değildir, onların da değildir; burası, hepi
mizindir, bu memleket, bu ülke hepimizindir. Biz, başka bir şey söylemiyoruz, iddiamız da odur. 
Ben, bu memleketin her santimelrekaresine kan dökmüşüm 

Arkadaşlar, ben bu meseleyi kaşımak istemiyorum. Değerli arkadaşlarıma her zaman söylüyo
rum; Veda Hutbesini açın, iyice okuyun, aklınız başınıza gelsin. Bu memleketteki 65 milyon insan 
kardeştir; innemel müminül ihvetün; bütün Müslümanlar kardeştir. 
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Esselamü aleyküm. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu maddesiyle değiştirilen 76 ncı maddesinin üçün
cü fıkrasının "hâkim ve savcılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "mülkî idarede görev alan vali ve 
kaymakamlar" 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 efendim. . 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Hatip. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi 
hürmetle selamlarım. 

Görüşülmekte olan teklifin 10 uncu maddesiyle düzenlenen Anayasanın 76 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasında bulunan bir cümleye ilave yapılmak üzere önerge vermiş bulunuyoruz. 

Bu fıkrada, hâkim ve savcılar, Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeleri, YÖK üyeleri, YÖK 
öğretim üyeleri ve araştırmacıları, tüm memurlar ve işçi kapsamında olmayan sözleşmeli persone
lin ve de Silahlı Kuvvetler mensuplarının, görevlerinden ayrılmadan aday olamayacaklarını amir 
olan mevcut Anayasa hükmünü tekrar ettikten sonra, buraya bir ilavede bulunmaktadır. Bu ilave, 
yukarıda sayılanlardan hâkim ve savcılar ile Silahlı Kuvvetler mensuplarından, aday olup, seçime 
katılanların, bu mesleklerine geri dönemeyeceklerine dair bir hüküm getirilmiştir. 

Getirilen bu hükümde, yukarıda arz ettiğim kimseler arasında, bu iki sınıfa seçme yapılmıştır; 
niçin, hangi gerekçelerle; çünkü, yargı bağımsız hareket etmelidir, Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan 
müdafaasıyla görevli oldukları için, onlarda herhangi bir siyasî temayül içinde bulunmamalıdırlar; 
dolayısıyla, seçime girdikleri takdirde, kendilerinin sempati duydukları, tasvip ettikleri siyasî görü
şü izhar etmiş olacaklarından aynı göreve dönmemeleri derpiş edilmektedir. 

Yalnız, düşünüldüğü takdirde, aynı pozisyonda olan, aynı işlevleri yürüten, vali ve kayma
kamların da, buraya dahil edilmesinde zaruret vardır. Eğer, hâkim ve savcılar ve Silahlı Kuvvetler 
mensupları, aday olduktan sonra, mesleklerine tekrar dönmeyecekler hükmü kabul buyurulursa, 
bunun içerisine vali ve kaymakamların da dahil edilmesi edilmesi lazımdır. Ben, bu ifademi kul
lanırken, peşinen ifade edeyim ki, muhatabınız olan bendeniz, kaymakamlık mesleğinden geliyo
rum. Vali ve kaymakamlar, sivil silahlı kuvvetlerin, polisin ve jandarmanın amiridir ve kendileri
ne, gerek İl İdaresi Kanununda gerekse buna feri olan diğer kanunlarda bu vazife yüklenmiştir. Hat
ta, Öyle ki, bu Hükümetin getirdiği tasarı -ki yarısı yolda kalmıştır- vali ve kaymakamların selahi-
yetlerini daha da artırmaktadır. 

Polis ve jandarmanın, amiri durumunda olan kimselerin, aday olmaları halinde tekrar aynı gö
reve dönmeleri, tıpkı hâkim ve savcılarda ve silahlı kuvvetler mensuplarında olduğu gibi mahzur
lu olduğu gayet açıktır. 
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Vali ve kaymakamların pozisyonu, vatandaş ve devlet arasında bir köprü olmaktır; tüm vatan

daşlara eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıkta olacaklardır/Eğer, aday olurlarsa, bu siyasî sıfatlarını izhar 
etmiş olacaklarından, birkısım vatandaşlara daha yakın olmaları sebebiyle, mahzurlu bir pozisyo
na geleceklerdir. 

Bu sebeple, biz, İl İdaresi Kanununa göre olsun, gayrimenkullere vaki tecavüzün menine dair 
mevzuatta olsun, mera ihtilaflarında olsun, köy, belde, ilçe sınırlarının tespitinde olsun vali ve kay
makamlara kazaî kararlar vermek yükümlülüğü getirilmiştir ki, bu da, durumlarını açıkça göster
mektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun; devam edin. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - İl İdaresi Kanununa göre, tüm merkezî teşkilat, vali ve 

kaymakamlara bağlıdır; vali ve kaymakamlar devletin temsilcisidir; dolayısıyla, bu temsili makam
da olan kimselerin, tıpkı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, hâkim ve savcılarda olduğu gibi, se
çimlerde aday olmaları takdirinde, kendilerinin bir daha bu mesleğe dönmemeleri için, eşitlik sağ
lama ve de maslahatın icabı bakımından, bu tarzda verilmiş olan önergemizin kabulünü rica edi
yor; hepinize hürmetler sunuyorum. (RP sıralarından 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 teklifin, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "dolandırıcı

lık" ibaresinden sonra gelmek üzere "ırza tecavüz, ırza tasaddi" ibarelerinin fıkraya ilavesini arz ve 
teklif ederiz. 

Bahaddin Elçi 
(Bayburt) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? . 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bu suçlara verilen ha
pis cezasının asgarî haddi dahi, getirdiğimiz hüküm bakımından bunların milletvekili seçilmesini 
engellqmeye yeter; bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon, önergeyle eklenecek kelimenin haşiv olacağını söylüyor. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Elçi, buyurun. 

• • • • - . . ' ' . • ' • • . . • ' ' / , : , ' • 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, önergemizin gerekçesini 
sunmaya çalışıyorum. Bilindiği gibi, milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76 ncı maddede, 
vatandaşların, hangi suçları işlemeleri halinde milletvekili seçilemeyeceklerine ilişkin bir fıkra var. 
Burada, dikkat edilirse, özellikle, mala karşı işlenen suçlar öne çıkarılmış bulunmaktadır. Bunlar, 
genelde, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi... Elbette, burada, hem hukukî hem de 
ahlakî bir çerçeve vardır. Bize göre, mala karşı işlenen suçlardan, ırza karşı işlenen suçlar daha çok 
önemlidir. Aslında, olayın, hem mala karşı işlenen suçlar açısından hem de namusa, ırza karşı iş
lenen suçlar açısından tam bir ahlakîlik boyutu vardır. Bize, mala karşı işlenen suçlarda mademki 
böyle bir sınırlamayı benimsiyoruz, kabulleniyoruz; o halde, ırza karşı işlenen suçlarda da bu sını-
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rı korumamız gerekir; çünkü, mal, hiçbir zaman ırz ve namustan daha önemli değildir anlayışında
yız. Bütün arkadaşlarımın da bu anlayışta olduğunu kabul ediyorum. 

Olaya, sadece, cezanın alt ya da üst sınırı açısından bakmamak gerekiyor; çünkü, dikkat edi
lirse, burada suçlar tadat edilmiştir. O halde, gelin, mala karşı işlenen bazı suçlarda olduğu gibi, ır
za ve namusa karşı işlenen suçlarda da bu sınırı getirelim; özellikle ırza tasaddi gibi, ırza tecavüz 
gibi halk nezdinde de genel ahlaka aykırı olarak algılanan ve tepkiye neden olan bu suçluları da, 
bu fıkra çerçevesine alalım diyoruz. 

Tabiî, bir teklif doğru olduktan sonra, muhalefetten de gelse doğru olarak algılanması, kabul 
edilmesi gerekir; maalesef, şimdiye kadar gördük ki, özellikle muhalefet tarafından geldiği için bel
ki dinlenmiyor, ciddiye bile alınmıyor; böyle olmamak gerekir. Doğru mu, nereden gelirse gelsin 
almak gerekiyor; yanlış mı, nereden gelirse gelsin karşı olmak gerekiyor. 

Bu anlayışla, ırza tasaddi ve ırza tecavüz suçlarından mahkûm olanların da milletvekili seçil
melerine engel olabilecek bu teklifimizin tasvip edilmesini saygılarımla arz ediyorum. (RP sırala-' 
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 861 sıra sayılı yasa teklifinin 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdulkadir Ateş 

(Gaziantep) 
ve Arkadaşları 

10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının son iki cümlesi çıkarılmış ve yerine aşağıdaki cümle ek
lenmiştir. , 

"Seçilemeyenlerin kamu görevine dönme hakları saklıdır. " 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon, yargıçlar, 

savcılar ve silahlı kuvvetler mensupları için bu imkânın tanınmasının doğru olmayacağını daha ev
vel ifade etmişti; onun için, katılamıyoruz efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Ateş. (CHP sıralarından alkışlar) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu ana
yasa değişikliklerinde birkaç amacımız vardı; Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemli saydık
larımızdan birisi de, ülkemizde, siyasî hayata katılımı mümkün olduğunca genişletmek, büyütmek, 
toplumumuzun her kesiminden her katmanından insanların, siyasete girebilmesi ve Türkiye için, 
ülkemizin geleceği için verilecek kararlara katkıda bulunabilmesiydi; ama, Komisyon toplantıları 
sırasında, daha doğrusu mutabakat metninde, bu ilkeler, az çok yerine getirilmesine rağmen, Ko
misyon, kendi arasında yaptığı toplantilarda bu ilkeyi zaman zaman zedelemiştir ve bu maddeye 
ilişkin olarak da özellikle, savcı, hâkim ve silahlı kuvvetlere mensup bu vatandaşlarımızın politi
kaya girmek istemeleri halinde, aday olmaları halinde ve kazanamadıkları takdirde, mesleklerine 
yeniden dönebilmeleri tamamiyle ortadan kaldırılmaktadır. Bunun anlamı, hâkim, savcı ve silâhlı 
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kuvvetlerde çalışan vatandaşlarımızın, politikaya girmek istiyorlarsa, milletvekilliği seçiminde ve
ya belediye başkanlığı seçimlerinde görev almak istiyorlarsa, mesleğinden tamamıyla kopma nok
tasına gelebilecek gibi bir riski taşımaları gerekmektedir. Türkiye'de demokrasiye inanan, insan 
haklarına saygı duyan bir parti olarak -Cumhuriyet Halk Partisi olarak- biz bunu içimize sindire-
miyoruz. 

Biraz önce de, birçok siyasî parti temsilcilerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, valilerin, kay
makamların, emniyet müdürlerinin de, milletvekili ve mahallî idareler seçimlerinde aday oldukla
rı takdirde, bir daha mesleğe dönememeleri gibi, bize çok ters gelen -önergelerle bunları istediler-
böyle bir sınırlamanın Türkiye'de olmasını istemiyoruz. 

Yine, Anayasa Komisyonu Sözcüsü değerli arkadaşımızın, bu maddeyle ilgili olarak dün bu
rada yapmış olduğu açıklamalarda, hâkim ve savcıların, silahlı kuvvetlerde çalışan arkadaşlarımı
zın, seçimlerde aday olup kazanamadıkları takdirde, tekrar görevlerine dönmelerinde sakınca oldu
ğunu, örneğin bir hâkimin, bir savcının vereceği kararda politize olacağını ifade etti. Bunu, ben, 
mantıkla izah edemiyorum. O zaman hâkim ve savcıların, Silahlı Kuvvetler mensuplarının oy kul
lanma hakkı da olmaması lazım. Çünkü, her insan, ister silahlı kuvvetlerde çalışsın, ister hâkim, 
ister savcı olsun, mutlaka siyasî bir kanaati vardır ve bu siyasî kanaatini, toplum içerisinde veya 
sandıkta zaman zaman gösterir, onu belgeler. Bu nedenle hâkim, savcı, vali, kaymakamlık görevin
de bulunan, Silahlı Kuvvetlerde görevli olan insanlarımızın, siyasî haklarını ellerinden almamız 
mümkün değildir diye düşünüyorum. 

Yine, Anayasa Komisyonu Değerli Sözcüsünün, savcı ve hâkimlerle ilgili dün, burada, yap
mış olduğu açıklamalarda, bunun, siyasete adaletin katılmaması gibi bir sonucu elde edebilmek 
için, aday olan bir hâkim veya savcının, seçimi kazanamadığı takdirde yeniden göreve dönmesinin 
yanlış olduğunu ifade ettiler ve bunu, adalet mekanizmasının siyasallaştırılması şeklinde yorumla
dılar; bunun da, tümüyle yanlış olduğuna inanıyorum. Neden; çünkü, dünyanın birçok ülkesinde 
hâkim ve savcılar, seçimle işbaşına gelirler ve bunların, belli siyasî partilerin temsilcisi olarak so
kaklarda afişleri bulunur, birçok yerde reklamını yaparlar; örneğin, Demokrat Parti hâkim adayı 
bilmem kim diye... 

Birçok demokratik ülkede hâkim ve savcılar, seçimde, bir politik partinin desteğiyle, bir poli
tik partinin adına aday olabiliyorlar ve bunlar, adalete gölge düşürmüyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlamaya gayret edelim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 

Bizim hâkim ve savcılarımız, seçimde aday olup kazanamadığı takdirde, adalet mekanizması 
siyasallaştırılır diye, bazı vatandaşlarımızın siyasî haklarına sınırlar getirmenin, onların bir yere 
aday olmalarını önlemenin, bence, ne demokrasiye ne insan haklarına yakışır hali yoktur. Biz, bu
rada, bu mahzuru kaldırmak istiyoruz; önergemiz bunun için verilmiştir. 

Bu konuda desteğinizi bekliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN -Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, son önergeyi okutuyorum; ondan sonra, 10 uncu maddenin oylamasına 
geçeceğim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 10 uncu maddesinde geçen "inancını kötüye kullanma" ibaresinin "emniyeti suiisti
mal" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önerge katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz efen
dim; bir terim meselesinden ibarettir; gerek yoktur. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinizi hürmetle se
lamlıyorum. 

Önergemiz üzerinde kısa bir açıklama yapmak için huzurunuzdayım. 

Önergemizle, milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76 ncı maddenin ikinci fıkrasında
ki "inancı kötüye kullanma" ibaresinin, "emniyeti suiistimal" olarak değiştirilmesini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere, uzun yıllardan beri, lisanımızın, özellikle de hukuk lisa
nının Türkçeleştirilmesi yolunda birtakım gayretler var. Mesela, eskiden "Teşkilatı Esasiye Kanu
nu" dediğimiz temel kanun, bilahara "Anayasa"olarak değiştirildi ve toplumda da genel bîr kabul 
gördü ve bugün, herkesin kullandığı güzel bir kelime halinde, hem hukuk lisanımıza hem kamu
oyuna yerleşti. Bunun gibi, gerçekten, güzel şekilde, herkesin kabul edeceği şekilde -icat edilmiş 
diyeceğim- kelimeler var; ama, bazı kelimeler de var ki, bir türlü literatürde kabul görmüyor, halk 
arasında, konuşma lisanında kabul görmüyor. Bu tür kelimelerin, ille de kullanılması yolunda inat 
etmemek faydalıdır zannediyorum. 

Anayasaları, tabiî ki, erbabı tarafından anlaşılır yasalar şeklinde tanzim etmek yeterli değildir; 
halkın her kesiminin mümkün mertebe anlayacağı bir lisan ile de yazmak lazımdır. "İnancı kötüye 
kullanma" ibaresi, "emniyeti suiistimal" ibaresinin tam karşılığı değil; "inanç" ile "emniyet" ara
sında mana itibariyle büyük farklılıklar var. İnancı kötüye kullanmak başka, emniyeti kötüye kul
lanmak, emniyeti suiistimal etmek başka. Bu "inancı kötüye kullanma" hukuk litaratüründe de ge
çiyor; ama, yerleşmiş bir kelime değil. "İnancı kötüye kullanmak" halk arasında, insanın, inancı
nın suiistimal edilmesi gibi birtakım yanlış düşüncelere, yanlış anlayışlara da yol açabilir. 

Bakınız, verdiğimiz önergelerin -bu önergede de olduğu gibi- birçoğu kabulü mümkün olan 
önergelerdir; ama, Anayasa değişikliğinde önerge kabul ettirmenin de özel bir zorluğu var. Çünkü, 
işaret oyuyla kabul edilen her önergenin, bunu müteakip bir de gizli oylamasının yapılması gere
kir. Şimdi buradaki "inancı kötüye kullanmak" kavramının, "emniyeti suiistimal" olarak değişme
si hususunda, zannederim, Meclisin büyük çoğunluğu mutabıktır, yani, bu önergemizin kabulü ge
rektiği yönünde bir düşünceye sahiptir; ama, sırf bir kelime için bir de gizli oylama mı yapacağız 
diye düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Bu, Anayasanın değiştirilmesi hususundaki biçim yönün
den gelen bir zorluk. 

Biraz evvel arz ettiğim aynı çelişkiler, bu madde içerisinde de var. Aslında "dolanlı iflas" de
mek yerine "hileli iflas" demek lazım. Zira, "dolan" kelimesiyle "hile" kelimesi birbirini tam ola
rak karşılayan kelimeler değil. Aynı şekilde "emniyeti suiistimal" ile "inancı kötüye kullanmak" da 
birbirinin karşıtı olan veya eşanlamlı olan kavramlar değil; ama, aynı madde içerisinde mesela "ih-
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tilas, irtikâp, rüşvet" kelimeleri de var. Bu kelimeler, tamamen Arapça kökenli olup, bugün bunla
rın karşılığını bulup kanunlara yazamadığımız kelimelerdir. Onun için, her iki kelimeyi -kökeni ne 
olursa olsun- birlikte kullanmak zorundayız. "İrtikâp" kelimesini de kullanılırız, "rüşvet" kelime
sini de kullanırız. Bugün rüşvet deyince, bunun manasını dağ başındaki insan bile kavrar. Onun için 
"emniyeti suiistimal" kelimesini Anayasaya yazmak, en sağlıklı uygulama ve en sağlıklı yasa yap
mak olacaktır kanaatindeyim. 

Önergemizin kabulünü sizlerden rica ediyorum. Bütün zorluklarına rağmen, bir defaya mah
sus yapılacak bir gizli oylama, belki, bir saatlik bir zaman kaybına sebep olmasına rağmen, yine de 
zaman, en güzel anayasayı yapmamıza engel olmasın. 

Şurada, gece 12.00'lere kadar çalışalım, günlerce çalışalım; ama, ille de, önergenin kabulü va
kit alıyor diye, sırf zaman tasarrufu yapacağız diye, birtakım haklı tekliflerin karşısına çıkmayalım. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

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

Sayın milletvekilleri, böylece, 10 uncu madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır; şimdi, 
10 uncu maddenin gizli oylamasına geçeceğim. 

Sayın Divan üyeleri, lütfen yerlerini alsınlar. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın üye kaldı mı? Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir; sandıklar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10 uncu maddenin gizli oylamasına 344 sayın üye iştirak et

miş; kabul 238, ret 100, çekinser 3, geçersiz 3 oy kullanılmıştır. Böylece, bu maddede de, Anaya
sanın öngördüğü sayıya ulaşılamamıştır. 

Şimdi, 11 inci maddenin müzakerelerine geçiyoruz. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Milletvekilleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin 
ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve or
taklıklarda; özel gelir kaynaklan ve Özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan der
neklerin, Devletten yardım kabul eden veya vergi muafiyeti bulunan dernek ve vakıfların; kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların ve bunların1 üst kuruluşlarının ve bu fıkra
da yazılı tüzelkişilerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim görevlerinde bu
lunamazlar; bunların vekili olamazlar; bunların herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak kabul edemezler; bunların temsilciliğini veya bunlarla ilgili olarak hakemlik yapa
mazlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Zeki Ergezen, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Mümtaz Soysal, Anavatan Partisi Grubu adına Emin Kul söz istemişlerdir. 

Sayın Ergezen, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda, 

Anayasa ile ilgili değişiklik teklifinin 11 inci maddesiyle, Grubum adına söz almış bulunuyorum. 
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Hemen şunu belirtmek istiyorum: Anayasa değişikliği böyle olmaz. Biz, kendi kendimizi avu

tuyoruz, gündemi değiştiriyoruz, milleti de oyalıyoruz. Milletin hiçbir derdine çare olmayan bir de
ğişiklikle meşgul oluyoruz. 

82 nci maddenin değiştirilmesiyle milletin hiçbir derdine çare getirilmeyeceğini, 82 nci mad
deye sadece "dernek" kelimesinin eklenmesinin milletin hiçbir problemini çözmeyeceğini söyle
mek istiyorum. Millet zannediyor ki, gerçekten burada bir anayasa değişikliği var; gerçekten, mil
letin problemlerine çözüm getirilecek; gerçekten, milletin önü açılacak; ama, biz, burada vakit ge
çiriyoruz; kendi kendimizi oyalıyoruz. 

Bizim, şu. anlayışları esas almamız lazım: Millet, devletin hizmetinde değil; devlet, milletin 
hizmetinde olmalıdır anlayışını benimsemeli ve anayasa değişikliğini de bu esas üzerine oturtma
lıyız. Toplumun anaunsurunun değer yargılarını ön plana çıkarmalıyız. Daha önceden belirlenmiş 
tek tip elbise anlayışından vazgeçilmeliyiz; çünkü, yıllardır insan haklarıyla ilgili, üzerimizde bas
kı kuran Baü'nın bu baskısını tersine çevirecek değerler bizde mevcuttur. Bu değerleri hayata ge
çirecek anlayışı, topluma, devlete hâkim kılmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaptığımız takdirde, Ba
tı, bizim üzerimize değil; biz, Batı'nın üzerinde, insan haklarında kaçıncı sırada olduklarını söyle
me hakkına sahip olacağız; bu değerlere sahibiz. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu Anayasa, beş sebepten dolayı iptal edilmeliydi: İhtilalciler geldi,*demokrasiyle, hal
kın oyuyla Meclise gelen milletvekillerinin hazırladığı Anayasayı iptal etti, yeni bir anayasa hazır
ladı. Bu Meclis de, bu Anayasayı iptal ettik diye halkın önüne çıkmalıydı, ondan sonra da, bu hal
kın bünyesine uygun bir anayasa hazırlamalıydı; bu Meclise yakışan da budur. 

Neden anayasa iptal edilmeliydi; bu Anayasa, sivil anayasa değil; bize değil; ancak üçüncü 
dünya ülkelerine yakışan bir anayasadır. 

Bu Anayasa, çelişkilerle doludur; bu Anayasa, çok uzundur; âdeta, Türk Ceza Kanununa, yö
netmeliklere benziyor, evhamlarla, korkularla hazırlanmıştır v<3 âdeta, ayakkabının rengine inecek 
kadar detayı öngören bir anayasadır. (RP sıralarından alkışlar) 

Dünya anayasalarına baktığımız zaman, anayasalar, öz ve kısadır. 
Birde, Sayın Hükümetimiz, 1991'de, 1992'de bir söz vermişti "sivil anayasaya geçeceğiz" de

mişlerdi; bundan dolayı da, Anayasanın iptal edilip, yeni bir anayasanın hazırlanması gerekirdi. 

Bu beş sebepten dolayı, anayasa değişikliğinin yapılmaması, Anayasanın iptal edilmemesi, 
yeni bir anayasaya geçilmemesi, Hükümet için, bu Meclis için bir talihsizliktir. 

Rahmetli Özal, 163 üncü maddeyi kaldırdı; kıyamet kopmadı, hiç bir şey de olmadı; ama, bi
rinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak, Özal'ı rahmetle anacaktır. Şu Meclise, bu Hükümete, yıl
lardır çağdışı, yıllardır yobazca, despotça uygulanan laiklik anlayışından vazgeçilmesi gerekirdi. 
Sayın Cumhuriyet Halk Partili ve Sayın Doğru Yöl'cu kardeşlerimize de yakışan buydu. Bunu de-
ğiştirseydiniz, rahmetli Özal gibi, sizler de rahmetle anılacaktınız, ama, bu şansınızı bir türlü ya-
kalayamadınız. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hep öbür dünyaya uğraşma, biraz da bu dünyaya bak. Son
ra, biz öldük mü ki rahmetle anılacağız... . 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bunları neden yapamıyorsunuz -bunları yapamayışınızın se
bepleri var- sözde demokrasi diktatörlerini aşamıyorsunuz. Sizler, anayasa değişikliğiyle ilgili ola
rak, gruplarınızın önderliğini yapanların çizdiği şablonun dışına bir türlü çıkamıyorsunuz. 

İkincisi ise, bazı mahfillerin korkusundan bir türlü kendinizi kurtaramadınız. (RP sıralarından 
alkışlar) 
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Bakınız, Avrupa'da neler oluyor: Türkiye'de, milletin tarihimize, kültürümüze, inancımıza uy

gun birtakım değerleri gelişmeye başladığı zaman, Avrupa televizyonları hemen program yapıyor, 
laiklik elden gidiyor, diye kıyameti koparıyorlar. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Osmanlıyı kimler yıktıysa, bugün, bu ülkedeki laiklik an
layışının devam etmesini isteyenler de onlardır; bize de bekçiliğini yaptırıyorlar. (RP sıralarından 
alkışlar) 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bunların maddeyle ne ilgisi var, anlaya
bilmiş değiliz. 

BAŞKAN - 10 dakika konuşma hakkını kullanıyor efendim; en kısa madde; ama, ne yapa
lım... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, ben uzun zamandan beri... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sadece bize müdahale ediyorsunuz... 
BAŞKAN - Efendim, sizin sözcünüze müdahale etmiyorum, karışan arkadaşa müdahale edi

yorum; yanlış anlıyorsunuz... 
Siz o kadar kasıtlısınız ki bu kürsüye karşı...(RP sıralarından gürültüler) 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, sizden istirham ediyorum, biraz toleranslı olun. 

Burayı çok güzel yönetiyorsunuz; ben size tebriklerimi, teşekkürlerimi ne kadar iletsem azdır. 
Bir haftadır görüyorum, birçok arkadaşa da anlattım, bu Başkana teşekkür etmek lazım dedim. Ben 
de, meramımı anlatabilmek için, sabrınızı taşırmayacak kadar bir zamana ihtiyacım olduğunu zatı 
âlinizden özellikle istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, buyurun; ben Sayın Ateş'c müdahale ettim; yanlış anladınız. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Tümü üzerinde mi konuşuyorsunuz? 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Maddenin tümü üzerinde Grubum adına konuşuyorum. 
82 nci maddeyi değiştirmeye gerek yoktur. Milletvekilleri, milletvekili olduktan sonra, millet

vekilliğinin dışında hiçbir işle uğraşamazlar der, çıkarsınız veya başka bir maddede bunu ifade 
edersiniz. (RP sıralarından allkışlar) 

Zaten, milletvekillerinin, milletvekilliğinin dışında başka işlerle uğraşmaya hakkı da yoktur; 
çünkü, zaten bu ülkenin problemlerini halletmek için milletvekillerine zaman kâfi gelmiyor. Onun 
için, bu maddeyi toptan kaldırıp, bir tek cümleyle ifade etmek lazım. 

Bakınız, bu anayasa değişikliği milletin problemlerini çözmüyor dedim, Sayın Başkanım, sa
yın milletvekilim; kendimizi oyalıyoruz, sivil anayasaya geçmeliyiz. Siz, bu Anayasada mademki 
değişiklik yapıyorsunuz -dün, evvelsi gün konuşuldu, konuşulanlara girmek istemiyorum- 125 in
ci maddenin zulmü orta yerdeyken, kendi kendini inkâr eden bir anayasa 90 inci maddeyle mevcut 
iken; siz kalkmışsınız, milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorsunuz... Millet, aslında, sizin, sayıyı 
600'e, 700'e çıkarmanıza karşı çıkmıyor; milletin problemlerini halletmediğimiz için şimşekleri 
üstümüze çekiyoruz. Hükümetin beceriksizliğinin sonucu, milletin problemleri çoğaldı; millet, 
Meclise bu problemleri halledin diyor; ondan sonra, 600 mü yaparsınız, 700 mü yaparsınız... De
mek ki, Hükümet, milletin vekillerini, yaptığı yanlış icraatlar sonucu sıkıntıya sokmuştur. Suç bi
zim değil, suç, icranın başında olan Hükümetindir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, demokrasiye gerçekten inanmalıyız. Demokrasi ne 
demek; milletin arzu ettiği, istediği medeniyeti, kendi iradesiyle iktidar yapması demek; devletin 
de millet adına bu medeniyeti icra etmesi demektir; ama, bizim Anayasamıza bakın: 125 nci mad
de... Tiirk Silahlı Kuvvetlerinde, inancını yaşayan insanlar, 20 gün, 30 gün Etimesgut'ta veya baş-
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ka yerde, insanlığa aykırı hücrede muameleye tabi tutulacak, ondan sonra hakkında bir rapor dü
zenlenecek, Millî Güvenlik Kuruluna gönderilecek; her yıl 25, 30, 40 subay, efendim, laikliğe ay
kırı hareket etti diye inancından dolayı görevine son verilecek ve görevine son verildikten sonra da 
hiçbir yargıya gidemeyecek... Böyle hukuk devleti olur mu?! 

Benim, inancımdan dolayı, hanımımın başının örtüsünden dolayı, kızımın başının örtüsünden 
dolayı, ablamın başının örtüsünden dolayı, sen beni diploma törenine çıkarmayacaksın, subayken 
ordudan atacaksın, öğrenciyken okuldan atacaksın, yargının önü kapanmış olacak... Böyle insan 
hakları olur mu, böyle hukuk devleti olur mu?!. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Ben, ordumu çok seviyorum, çocuğumun subay olmasını isti

yorum; ama, çocuğumun Müslümanca yaşamasını da istiyorum; ama, bu yaşantıya engel olunuyor; 
bu inancından dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılıyor, hiçbir hak verilmiyor; yargı önü kapa
lı—Bu hukuk devleti anlayışı, dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur, sadece bizde vardır. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - İkiyüzlülük yapma!.. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayın... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Affınıza sığınıyorum ve bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, bakınız, Meclisin önünde cenaze törenleri yapılıyor. Ben,'Müslüman evladı

yım, Hıristiyan örf ve âdetlerine göre benim cenaze törenimi niye yaptırıyorsunuz... İşte, yıllardır 
bu ülkede uygulanan laiklik anlayışı bu! (CHP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ne demek Hıristiyan âdeti; burası Türkiye Büyük Millet 
Meclisi!.. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Böyle laiklik anlayışı olur mu... Yani, 24 üncü madde için, biz, 
burada ne kadar konuşursak azdır; çünkü, bu ülkede yanlış uygulamalar var. Bakın, Meclis Genel 
Kurulu bile çanla açılıyor. (CHP sıralarından gürültüler) . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - O sözünü düzeltsin Sayın Başkan; lütfen müdahale edin! 
BAŞKAN - Sayın Ergczcn, Meclisin önündeki cenaze töreniyle ilgili sözlerinizi lütfen düzeltiniz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, benim inançlarıma göre yapılmıyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hıristiyan töresi mi uygulanıyor Sayın Ergezen?!. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ben ısrar ediyorum, iddia ediyorum; benim inançlarıma göre 

yapılmıyor, yapılmıyor, yapılmıyor... Ben, bunu düzeltemem, sözümü de geri alamam. İnsanın son 
anında, en çok dine ihtiyaç duyduğu bir anda bile, benim inançlarıma uygun yapılmaması anlayı
şına karşıyım. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) ~ Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sizin görevinize karışmak hiçbir zaman haddimiz değil

dir ve böyle bir şey de aklımızdan geçmiyor; ama, Büyük Millet Meclisinin çanla açıldığını bir mil
letvekili burada söylüyorsa ve siz müdahale etmiyorsanız ve yine, bir milletvekili, bir arkadaşımız 
vefat ettiğinde, onun na'şının Millet Meclisine getirilmesini bir Hıristiyanlık ananesi gibi gösteri
yor ve siz müdahale etmiyorsanız; ben bunu kınıyorum! (RP sıralarından "ti" sesi sesleri) 
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Bunu, biz, milletvekilleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak kabul etmiyoruz. 

(CHP sıralarından alkışlar) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, na'şın getirilmesi bizim için bir şereftir; tören, inan
cımıza uygun yapılmalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Ergezen, konuşmanız bitti; lütfen oturun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Kabul edenler etti... 

BAŞKAN - Sayın Ateş, evvela. Sayın Ergezen'e, konuşmanızı düzeltin dedim. Bir kere, Sa
yın Ergezen'in söylemesiyle bunun çana benzer tarafı yoktur. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Çan sesi değil efendim; "ti" sesi... 

BAŞKAN-Bunun, çanla bir ilgisi yoktur. 
İkincisi: Yüce Meclis, bütün fertleri ve Büyük Milletimiz, burada oturan arkadaşlarımızı da ta

nısın diye, bazı arkadaşların düşüncesi ortaya çıkarken kesmek de istemiyorum; onu da bilesiniz. 
Teşekkür ederim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul. 

Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, Grubum adına konuşma süreme, ikinci sırada şahsım adına aldığım sürenin 

de eklenmesini istirham ediyorum. 
BAŞKAN - Efendim, siz onu bana önceden söyleseydiniz, sizi, Mümtaz Hocadan sonra kür

süye çıkarırdım. Siz, sürenizi kullanın; zaten, belki kişisel sözleri öğleden sora vereceğim; o zaman 
bir kere daha konuşma hakkiniz vardır. 

EMİN KUL (Devamla) - Takdirinize arz ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sıkıntılı zamanda sözünüzü kesmem, buyurun, siz, ilk 10 dakikanızı kullanın 

efendim. 
EMİN KUL (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanın 82 nci maddesiyle 

ilgili değişiklik üzerinde AnaVatan Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; 
görüşlerimizi sunmadan önce, sizleri saygıyla selamlıyorum. \ 

82 nci madde, üyelikle bağdaşmayan işleri belirleyen, tadat eden bir maddemiz; fakat buna 
geçmeden önce, bazı genel görüşlerimizi de tekrar arz etmek lüzumunu hissediyorum. 

Bir temel yönüyle anayasalar, devletin niteliğini ve siyasal rejimini belirleyen belgelerdir. 
Onun içindir ki, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir siyasal demokratik rejimin ve sosyal hukuk dev
leti yapılanmasının tercih edilmesi halinde -ki, bütün partilerin ifade ettiği ve halkımızın temel ter
cihi budur- anayasalar, geneliyle, bir haklar ve özgürlükler manzumesi olmalıdır. 

Çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir siyasal demokratik rejim ve sosyal hukuk devleti yapılan
ması tercih edilmişse, bu tercihe dayalı bir anayasanın hangi temel hakları ve özgürlükleri içerece
ği ile devletin millete karşı ödevlerinin neler olacağının belirlenmesi, siyasî tartışmaların ötesinde 
yüzyılların birikiminden ortaya çıkan anayasa hukukunun evrpnsel ve bilimsel kurallarının tartışıl
masıyla ancak mümkündür. 

Arz ettiğim, tercihe dayalı bir hedefe yönelik bir çalışmada, tartışmaya fazlaca açık olmayan 
on kural varsa, bunların en önemlilerinden biri de teşkilatlanma, sendikalaşma, sözleşme, grev hak 
ve özgürlükleridir. 
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Bakınız, geçen akşam, Kanal D'de "Kazan Kaynıyor" adı altındaki bir programda yapılan açık 

oturumda, Komisyon Sözcümüz, bu hakların birinin kullanılmasıyla ilgili olarak bir soruya karşı 
yaptığı açıklamada, bankacılık işkolunda, sendikalaşma ve sözleşme yapma özgürlüğünün mevcut 
olduğu kanısını verecek bir cevap verdi. Sayın Nazlı Ilıcak'ın, "Akbankta çalışanlar memur değil, 
sözleşme hakkından faydalanıyorlar, Ziraat Bankasında çalışanlar nasıl memur oluyor" sorusuna 
"böyle bir şey yok, siz, yanlış bilgi almışsınız, yanlış biliyorsunuz" dedi. 

Oysaki, buradan tekrar ifade ediyorum; bakınız, Ziraat Bankasının Mecliste bir şubesi var; ço
ğumuz, gidip oradan maaşlarımızı alıyoruz. Hiç olmazsa, temasımız sırasında, bu şubenin odacısı
na veyahut da oradaki memur arkadaşlara sorarsanız, sendikalı mısınız, sendikalaşma hakkınız var 
mı diye; hemen bilgi almanız mümkün. Emlak Bankasında, Sümerbankta, Etibankta, Ziraat Ban
kasında ve diğer kamu bankalarında çalışan memurların sendikalaşma hakkı yok, toplusözleşme 
hakkı yok. Türkiye'de, bankacılık işkolunda 160 bin insanimiz çalışıyor; bunların, ancak, 60 bini 
sendikalaşma ve sözleme hakkından faydalanıyor ve dünyada, grev hakkının, bankacılık işkolunda 
yasak olduğu iki ülke var; Srilanka ve Bangladeş. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Çok bildikleri için çok yanılıyorlar. 

EMİN KUL (Devamla) - İşte, manzara bu iken, milletin huzurunda yapılan tartışmalarda bi
le, bu gerçeği saklamanın hiçbir faydası yok. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bunların âdetidir zaten. . 

EMİN KUL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, temel hakları ve özgürlükleri sınırlayıcı, kı
sıtlayıcı hükümlere yer vermektense, bu hakların kanunla nasıl düzenleneceğini, siyasî iktidarların, 
ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesi içerisinde düzenlemesine bırakmak, çok daha doğru bir ana
yasa inşa tercihi olmalıdır. Şimdi, siz, önce sözleşme ve sendikalaşma hakkınız var deseniz; başka 
bir maddede de, silah altında bulunanlar bu hakka sahip değildir deseniz; sonra da, milletin bütün 
fertlerini silah altına aldığınızı iddia etseniz, ilan etseniz, şimdi, bu, hak ve özgürlüklerin teslim 
edildiği manasına da gelmez. Yani, Meclisin bahçıvanlarını, devletin aslî ve sürekli görevlerini ya
pan insanlar olarak görüyoruz ve memur sayıyoruz. İşte, 128 inci maddede bunlar düzenlenmeden 
evvel, aslında, temel bir hak olan toplusözleşme ve sendikalaşma hakkını, kemaliyle teslim etme
nin faydası vardı. Bunu, yaptığımız oylamalarda kaçırdık, dileriz ki, ikinci tur oylamalarda, bu ko
nu, daha açıklıkla münakaşa ve münazara edilebilsin, 

Şimdi, anayasalara, partilerin siyasî ve ekonomik programları penceresinden bakmak zorunda 
değiliz. Anayasa hukukuna dayalı kısıtlamalar dışında, anayasada yer verilmiş temel hakları ülke 
gerçeklerine göre ayrıntılı bir biçimde şekillendirmek, işleyen bir siyasî demokrasi sonucu belirle
nen siyasî iktidarların tercihi olabilir. Siyasî tercih ve tartışmaların alanı bununla sınırlanmalıdır ve 
bu sınırda kalmalıdır. 

Yine, halkın, siyasete katılımında, siyasal iktidara ulaşmada, siyasî iktidarı, katılımcı yollar
dan etkilemede ve benzeri konularda kısıtlamalar, özgürlüklere tercih edilmemelidir. 

Biz, burada "sivil anayasa" diye nitelendirilen garip bir iş yapmıyoruz. Ne demek sivil anaya
sa?.. Mevcut Anayasayı, halkımızın tercih ettiği ve bütün siyasî partilerimizin tercih ettiği, demok
ratik rejim ve sosyal hukuk devleti yapılanmasına uygun bir hale getirmenin sınırlı bir çalışmasını 
yapıyoruz. 177 maddelik bir anayasanın 21 maddesinin değişikliğine dair çalışmalarımızın tamamı 
da geçse, bunun işlevi, bu hedefe ulaşmak için oldukça sınırlıdır. Hele, böylesine temel özgürlük
lerin, örselenmek suretiyle yapılan değişikliklerde yer alması ise, bu sınırı çok daha fazla daralt
maktadır. 
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"Siviller anayasa değiştiremiyor, yapamıyor" diye bir şey yok; bu, tasmalı basının icadıdır. 

(RP sıralarından alkışlar) Hedeflenen tercihe yaklaşım biçiminin ve teknik -hukuksal değil- popü
list, partisel çekişmelerin öne çıkarılması gibi bir terslik var aslında ortada. Dileğimiz odur ki, bu 
terslik, ikinci tur görüşmelerinde en asgariye indirilmiş; tartışmalar, temel tercihin yörüngesine 
oturtulmuş olur. 

Ülkemizin anayasa değişikliği ihtiyacını bu Meclis yapamazsa, gelecek meclisler yapar; an
cak, burada aslolah, siyasal demokrasiye, siyasal partiler ve seçim yasalarıyla işlerlik kazandırmak
tır; bu koşullardaki fiilî ve hukukî engelleri kaldırmaktır. Bu alanda, yansız, adaletli düzenlemeler 
yapmazsak, hatta gelecek meclislerde, anayasa tartışmalarında, yine güçlüklerle karşılaşabiliriz. 

Bugün aslolan başka bir ihtiyaç ise, barış içinde üretimi mutlaka artırmak ve verimliliği sağ
layabilmektir. Böylece, ekmeği büyüterek, demokrasi içinde adaletli paylaşmaktır. Şimdi, ekmek 
bitti, demokrasi dağıtıyoruz ve milletin gündemini de bununla biraz işgal ediyor (RP sıralarından 
alkışlar) iktisaden güçsüz kişilerin, sınıfların çilelerini gözardı ediyoruz. Tabiî, ekmeği bir anda bü
yütmek mümkün olmadığı için, dağıtılacak demokrasinin, ekmeğin bölüşümündeki yanlışların zor
lanmaları, alıştığımız kolaylıkları bozar mı diye endişelerle yasaklamalara ağırlık veriliyor. Sendi
ka, sözleşme, siyaset yapma haklarında kısıtlamalar kaldırılmaksızın demokrasi nasıl dağıtılmış 
olacak; yani, bu değişiklikle demokrasiyi de dağıtamıyoruz; bunun da önüne engeller koyduk. Üni
versite mensuplarına, öğretim üyelerine, öğrencilere ve daha birçok insanımıza, bazı yasakları kal
dırma yönünü seçmedik. Buna, nasıl, demokratik gelişme diyeceğiz bilmiyorum; ama, bunun ba
şarı İması el bette ki mümkündür ve önümüzde yeni bir imkân olduğu için, bunun zamanı da geç
memiştir. 

İşte, 82 nci maddede de böyle bir sınırlama var. Birtakım sınırlamalar, milletvekilliğiyle bağ
daşmayan işler gibi gösterilirken, sendikacıların, seçimle gelen bu insanların yaptığı hizmetin de 
milletvekilliğiyle bağdaşmadığı gibi bir sınırlamaya tabi tutulmasını biz yerinde görmüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, 2 dakika ek süre verdim; öğleden sonra kullanmak üzere, öbür hakkınız 
baki. 

EMİN KUL (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade ederse, başımdan geçen bir hikâyeyi an
latayım: 

İşçiler ve onların seçtikleri insanlar, hazır seçilmiş insanlar -ki, bu bir anlamda partilerin için
de yapılan önseçim gibidir- imkân varsa, size katılsın, gelsin^ burada milletvekilliği yapsın; çünkü, 
onlar, seçimle gelmiş insanlardır; doğrudan doğruya bu niteliği elde etmiş insanlar değildir ve bu 
katılımın içinde bulunsunlar. 

Hoca, bir ziyafetten sonra, çok sevdiği erik hoşafı için midesinde yer ayırmış. Bakmış, ziyafe
tin sahibi hoşafı içiyor ve "oh, öldüm" diyor. Adamın önünde yarım tabak hoşaf kalmış; bunun 
üzerine Hoca, "ver, biraz da biz ölelim" demiş. Gelin, işçileri, sendikacıları siyasete katın. Eğer, ül
kenin imkânsızlıkları varsa, onlar da görsün. Siz, "biz öldük" diyorsunuz; ama, biz inanmıyoruz. 
Ben, bir sendikacı olarak, imkânların bu kadar dar olduğu kanaatinde değilim. Onları, ancak, siya
sete ve iktisadî karar mekanizmalarına katarsanız, katılımcı yollardan, bu mekanizmaları, onların 
etkilemesine açık tutarsanız ve onları, doğrudan siyasetin içine sokmakta böyle yasaklamalar altı
na almazsanız, kimin öldüğü, kimin ölmediği çok daha iyi anlaşılır; ülkenin huzuruna ve barışına 
hizmet edilir. 

Ben, bir gemi adamıydım Ve 1954 yılında Belçika'nın Anvvers Şehrinden çimento yüklü bir 
gemiyi Zonguldak liman inşaatına götürüyorduk... Gemi, hurda bir gemiydi. Bir ay İngiltere'de 
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kaldıktan sonra -Mümtaz Hocam çok daha iyi bilir? Manş'tan çıkıp Biskay Körfezine doğru seyre
derken- çok da ağır denizler var- ateşçilerimiz 50 kiloluk süngüyle kazanı fayrap etmeye, gelberiy
le kömürleri, külleri toplamaya çalışıyorlar. 

Kömür yakılan gemi, sitim gemisi ve çok zor ve ağır bir ateşçilik işi var; fakat, gemide çıkan 
yemekde sadece nohut, pırasa ve fasulye. Ateşçiler, ateş yakamaz hale geldiler ve güverte persone
liyle bir araya gelerek ve -Kaptanımız da emekli bir denizaltı albayı- "biz ateş yakmıyoruz" dedi
ler. Gemi giderek yoldan düştü, ağır denizlerde yuvarlanmaya başladı... Kaptan çaresiz... İkinci 
kaptan vasıtasıyla bize kumanyalığın anahtarını gönderdi. Gittik, kumanyalığı açtık baktık ki, ku-
manyalıkta hiçbir şey yok. Yani, biz, grev de yapsak, dirensek de, ne yaparsak yapalım, paylaşıla
cak bir şey kalmamış; ama, kumanyalığı açtık ve biz bunu gördük. İşte, siz, işçileri ve sendikacı
ları Yüce Meclise gelmeye, ekonomik kararların alındığı mekanizmalara katılmaya veya bu meka
nizmayı etkilemeye açık tutacak bir rejimi ve sistemi işletmezseniz, bu hoşafı içerken "Oh öldüm" 
diyenlere inanmak mümkün olmaz. Bu bakımdan, 82 nci maddedeki "sendikalar" kelimesinin çı
karılmasına dair teklifimiz var. Görüşlerimi bu noktada arz ediyor; Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

CHP Grubu adına Sayın Soysal; buyurun. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, sürenin uzatılmasını oylayalım mı? 

BAŞKAN - Affedersiniz efendim; benim önümdeki saat durmuş. 
Sayın Soysal'm konuşmasının ve benim bir ilave sözüm var, onun bitimine kadar müddetin 

uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Soysal. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 82 nci madde değişikliği üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin 

görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. 
Sayın Başkan, maddeler ilerledikçe, hayretim de artıyor; çünkü, mutabakat metniyle yapılmak 

istenen şeyler, o kadar, o derece geriye çekilmektedir ki, Komisyonda, niçin böyle bir tutuculuk, 
geriye çekme, yasaklama, engelleme havasının böylesine yoğun bir biçimde esmiş olmasına şaş
mamak mümkün değil. . 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Tiyatro oynatılıyor, tiyatro... 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Efendim, önümüzdeki 82 nci madde, bir askerî rejim ürü
nüdür ve askerî rejim, Parlamentoya kuşkuyla bakmıştır -birçok çevrelerin şimdi de yaptığı gibi-
ve bazen de, milletvekillerinin çeşitli işlerle uğraşmaları dolayısıyla bunu haklı çıkaracak durum
lar da olmuştur ve 1982 Anayasası, buna birtakım sınırlamalar getirmek istemiştir. Bu sınırlamala
rın bir kısmı haklıdır; nitekim, mutabakat metninde de bu sınırlamalar devam etmektedir; yani, 301 
üyenin imzasıyla gelen metinde, örneğin, milletvekillerinin kamu kurumlarıyla taahhüt işlerine gi-
rişemeyecekleri, temsilcilik yapamayacakları, bunların işleriyle ilgili hakemlik yapamayacakları 
gibi -mutabakat metnini açarsanız, görürsünüz, vakit kaybetmemek için okumuyorum- haklı görü
lecek sınırlamalar vardır; fakat, 82 nci maddenin, askerî rejim zamanında yapılmış olan biçiminde, 
çoğulculuğa ters düşen, ülkedeki çoğulcu yaşamı mümkün olduğu kadar Meclise de yansıtmak ya 
da Meclisteki görüşleri, ülkedeki çoğulculuk içinde de pekiştirmek yönünde getirilebilecek olan öz
gürlükler sınırlanmış ya da var olması gereken özgürlükler sınırlanmış, onu da yapamaz, bunu da 
yapamaz biçiminde -82 nci maddenin şimdi yürürlükte olan metnini okursanız- derneklerden, va-
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kıtlardan, sendikalardan; yani, çoğulcu toplumun çeşitli kuruluşlarından ibaret bir yasaklar silsile
sini görmektesiniz. 

Şimdi, Komisyon, bu metne dönmekle de kalmamış, yine, birtakım sözcüklerle oynayarak, da
ha da sınırlayıcı bir yaklaşımı, değiştirmek istediğimiz, daha özgürlükçü duruma getirmek istediği
miz Anayasa metnine koymaya kalkışmıştır. Örneğin, şimdiki maddedeki bütün sınırlamaları mu
hafaza etmekle kalmamış, orada, "...yönetim ve denetim kurullarında bulunamazlar" denilirken, 
burada, ".,.yönetim ve denetim görevlerinde bulunamazlar" denilmiştir. Belki, arada çok küçük bir 
nüans var; ama, zihniyeti yansıtması bakımından önemli; yani, bütün sözcüklere mikroskopla ba
kılmış, bunları, ferahlatmak, değiştirmek yerine, "acaba orada da bir kaçak var mı, onu da nasıl ka
patırız" diyerek üzerinde durulmuş. (CHP şıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, benim, görüşmelerin başından beri kınadığım; yanlış bulduğum, değişmesini is
tediğim zihniyet bu. Bakın, bu zihniyetin, çok önemli, çok ters bir sonucu oluyor; ya bu zihniyet 
dolayısıyla, burada, oylarımızla reddediyoruz; ki, reddediğimiz zaman da, ortaya çıkan durum şu 
oluyor: Bunları reddettiğimiz zaman, 1982'de yapılmış olan Anayasanın, şimdiye kadar "askerî re
jim zamanında yapılmıştır" diye eleştirdiğimiz Anayasanın biz burada onayını vermiş oluyoruz bu 
sonuç dolayısıyla; yani, bunları reddettiğimiz zaman, vaktiyle demokratik parlamentoda yapılma
mıştır diye eleştirdiğimiz Anayasa, bu kez, demokratik bir parlamentonun önüne geliyor ve bu Par
lamento o metni değiştirme iradesine sahip olmadığını ortaya koymuş oluyor. Ne oluyor; dolaylı 
bir biçimde "evet, o metin kalabilir" demiş oluyoruz, yani, meşruluk damgası vurmuş oluyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK ( Şanlıurfa )-Zaten, zihniyet o Hocam. 
MÜMTAZ SOYSAL ( Devamla) - Diyelim ki, bu değişiklikleri, şu biçimiyle oy verip kabul 

ettik; bu biçimiyle kabul ettiğimiz zaman da aynı sonuç ortaya çıkıyor; yani,, bir de kabul etmiş olu
yoruz. Öbüründe, değişmesini reddetmekle, onaylamış oluyoruz, bu kez, biraz daha pekiştirerek 
kabul etmiş oluyoruz. Ters olan, değişmesi gereken budur. Onun için, başından beri Komisyondan 
ricamız, tutucu bir yaklaşımla, yasaklayıcı bir yaklaşımla işi ele almamasıdır. 

Sayın Başkanım, vaktimiz olduğu için, bir iki dakikayla, bir filmi hatırlatmak istiyorum: Bel
ki görenleriniz çoktur, Kwai Köprüsü diye bir film vardı; Kvvai Köprüsünde, Japonlara esir düşmüş 
olan bir İngiliz istihkâm subayı, Japonların emriyle, ormandan kesilmiş ağaçlardan bir tren köprü
sü yapar; fakat, o tren köprüsünün -kendi yapıtı olduğu için- öylesine tutkunudur ki, arkadaşları, o 

. köprü üzerinden geçecek olan bir Japon trenini havaya uçurmak istedikleri zaman dahi, kendi ese
ridir diye ona dokundurmaz ve o köprünün ayakta kalmasına çalışır; ama, filmin ilginç yanı, zaten 
köprü ayakta kalmaz -ayrıntılarını unuttum, subay vurulur mu ne, bir şey olur- köprü yine havaya 
uçar. Yani, tersine bir tutum ilelebet ayakta kalmaz. 

Ben istiyorum ki, bu tutum, Sayın Kırca Meclisin iradesi karşısında zor durumlara düşmeden, 
Komisyon aşamasında, yapıcı bir biçime dönüşsün, özgürlükçü bir biçime dönüşsün ve önümüze 
gelmiş olan metin, bizi, 1982 Anayasasını demokratik bir mecliste onaylar duruma düşürmesin. Bu 
ricamı tekrar ediyorum. . 

Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, bir dakikanızı rica edeceğim... 
Bizim İçtüzüğümüz, televizyonsuz devirlerde hazırlanmıştır. Yalnız, İçtüzüğümüz, sayın üye

yi, konuşurken, balkonlara hitap etmesin diye, Meclise hitaba zorlar; ama, şimdi, bu görüntüler, bı
rakın balkonları, bütün yurt sathına gidiyor; bu görüntülerde, bazen, vatandaşın kafasında tamamen 
ters kalacak uyarılar da gidiyor; zaman zaman, bunları düzeltmek istiyorum. Bunu, sizin için isti
yorum, Meclisimiz için istiyorum; fakat, konuşmaların arasına da girmek istemiyorum. 
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Bugün, bir şeyi düzeltmek istiyorum : Bir camide, bir hastanede veya kendi evinde, islamî 

usullerle yıkanmış, kefenlenmiş ve tabuta konulmuş naş, ayyıldızlı arabayla Meclisin önüne gelir -
bunu, bilmeyen vatandaşlarıma tarif ediyorum- Ayyıldızlı Bayrağa sarılı tabut, önde bir Türk su
bayı ve 12 Mehmetçiğin omuzlarında, kendisini son defa selamlamak isteyen sayın milletvekilleri
nin önüne getirilir ve saygı duruşundan sonra, yine, önde subay, 12 Mehmetçiğin omuzlarındaki ta
butla giden naaşın arkasında sayın üyeler, 50-100 metre kadar yürüyerek, son görevlerini yaparlar. 
Cenaze, yine ayyıldızlı arabaya konulduktan sonra, cenazeye, kendi memleketlerimizde mezarları
mızda uyguladığımız usuller uygulanır. Cenaze uğurlandıktan sonra, Meclis önünde, onun aile ef
radına başsağlığı dilenir ve bu tören dağılır. 

Şimdi, yaşayanların, birbirlerine "sen Hıristiyansın, sen Müslümansın" demeleri, ayıptır, gü
nahtır; ama, lütfen, ölüleri bunlara karıştırmayalım. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Çalışma süresini aştığımız için, saat 14.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.05 

O 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

. .— 0-—_ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

İV. - 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, Battnan Milletvekili Adnan Ekmen ye 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Batı 
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 Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. 
Sayısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Geçen oturumda, 11 inci madde üzerinde, gruplar adına yapılan konuşmalar ta
mamlanmıştı; şimdi, kişisel konuşmalara geçiyoruz. 

Komisyon yerini aldı. 

Kişisel söz talebinde bulunanların isimlerini okuyorum: 
Sayın Uluç Gürkan, Sayın Emin Kul, Sayın Seyfi Şahin, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Esat Bü

tün, Sayın Abdüllatif Şener, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Hüseyin Balyalı. 

Sayın Uluç Gürkan?.. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Emin Kül; buyurun efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 82 nci maddedeki değişiklik üze

rinde, şahsım adına, görüşlerimi arz etmeden önce, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Grubumuz adına, 82 nci madde üzerinde konuşurken, Grubumuzun temel görüşlerini arz et
tim. 82 nci madde üzerinde yapılan değişikliklerin, geneli itibariyle, olumlu olduğunu ve büyük 
bir değişikliği içermediğini, eski 82 nci maddenin yazılış tarzının bazı kelimeler düzeltilerek, mad
denin başlangıcındaki "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri" deyiminin "milletvekilleri" haline 
dönüştürülerek ve madde metnindeki son cümlelerde bazı kuruluşlar ve bunların nitelikleri belirtil-
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dikten sonra, bunların temsilciliğinin yapılmayacağı şeklinde, yani, bu kuruluşlara hasren yapılan 
temsilcilik, hakemlik ve vekillik konusuna işaret edildiği, halbuki, eski haliyle 82 nci maddenin, 
hasren bir tasrihat yapılmadığı için bu hale getirildiği, bu düzeltmenin yapıldığı görülmüştür. 

Dolayısıyla, 82 nci madde üzerinde çok büyük bir değişiklik yok; ancak, biz, bir önerge vere
rek, 82 nci maddede yer alan sendikalar deyiminin tanımlamasının, 82 nci maddeden çıkarılması
nı teklif ettik. Çünkü, sendikacı arkadaşlar, işçidirler. İşçilerin, gerek mevzuatımız ve hukukumuz 
içinde gerekse fiilen siyasî partilerle ilişkileri, bunların siyaset hayatına katılmasını kolaylaştıracak 
bir çerçeve taşımamaktadır. İşçiler, üreten ve çalışan kişiler oldukları için, mesai saatleri içinde, 
ömürlerinin büyük bir bölümünü, büyük bir yorgunluk içinde üretime hasreden inşalardır. Dolayı
sıyla, onların boşta kalan zamanlarında siyasetle meşgul olmaları fevkalade kısıtlı ve zordur. 

Çoğu zaman fazla mesaide bulunan işçilerimiz de, 10 saat, 12 saat çalıştıktan sonra, yorgun 
argın evlerine, yuvalarına dönmekte ve siyasetle, partilerle ilişkilerini, beklenen ölçüde, kurama-
maktadırlar. Bu da, dünyada görülen bir gerçektir. Onun için, birtakım demokratik ülkelerde, siya
sî hayat tanzim edilirken gerek parti tüzüklerinde; yani, siyasî partilerin yapılanmasında gerekse si
yasî hayatı tanzim eden siyasî partiler yasası gibi, seçim yasası gibi yasalarda, işçilerin özel olarak 
otomatik temsiline, doğrudan temsiline yer veren yapılanmaları da görüyoruz/ Bu, özellikle birkı-
sım sosyaldemokrat partilerin tüzüklerinde, apaçık yer almış gerçekler olarak karşımızdadır. 

Eğer, bir önseçim müessesesi düşünülüyorsa; 40 bin kişilik, 100 bin kişilik, 150 bin kişilik bir 
sendikanın başkanı veyahut yöneticisi, zaten bu insanların oylarıyla seçilmiş, belli bir noktaya gel
miş kişilerdir ve bunların, emeklerinden başka satacak bir şeyleri de yoktur. Bir sendika lideri ne 
avukattır ne hukukçudur ne müteahhittir ne de -sanıldığı gibi- büyük bir birikime sahiptir. Yani, he
men hemen başka bir mesleği yoktur, sadece üretimle ilgili mesleği vardır; gelip, tekrar o mesleği
ni yapıp, hayatını kazanabilir. Onun için, bunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi oldukları 
zaman, sendikal hayattan tamamen koparılmaları ve yüzbinlerce kişinin oy vererek seçtiği insanla
rın seçildikleri mevkii terk ederek, ancak milletvekilliği yapabileceklerine dair engelleyici bir hük
mün, demokrasinin katılımcı yönü bakımından -önceden seçilmiş olmaları dikkate alınarak- millet
vekilliğiyle bağdaşmayacak işler içinde sayılmaması gerektiğini, bu önergemizde ileri sürerek 
"sendikalar" sözcüğünün madde metninden çıkarılmasını istedik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlamaya gayret edin efendim... 
EMİN KUL (Devamla) - Bu, bir hakkın teslimidir. Milletvekilliğiyle bağdaşmayacak işler 

mesabesinde görülmemelidir. Böylesine seçilmiş, ön elemelerden geçmiş ve demokratik katılı
ma hazır insanlar, bir seçime girip, milletvekili olmuşlarsa, nasıl, diğer milletvekili arkadaşları
mız, kendi meslekî görevlerini yürütmek durumunda ve onlardan yasaklı değillerse, onların da 
mesleği olan işçilik veya sendikacılık dolayısıyla bir yasaklamaya tabi tutulmaları, doğru görül
memelidir. 

Sayın Başkanım, bu görüşlerimi arz ettikten sonra, müsaadenizle, şunu da ilave etmek istiyo
rum: Basın mensubu arkadaşlarımla görüştüğüm zaman, konuştuğum zaman "tasmalı basın" söz
cüğünün ne demek olduğu hakkında bazı kırgınlıklar ifade ettiler. Öncelikle belirtmek isterim ki, 
bu niteleme, benim şahsî nitelemem değildir; çok yüksek tirajlı bir gazetemizin nitelemesidir. Ba
sın mensuplarının, muhabir arkadaşlarımın bizzat şahsını, böyle bir nitelemeden tenzih ederim. Bu, 
bir anlayışın nitelendirilmesidir, bir anlayışın tanımlanmasıdır. Dolayısıyla, basın mensubu arka
daşlarımın şahsının, bu nitelemeyle ilgisi yoktur. Kaldı ki -bunu heyecanla söylüyorum- birtakım 
basın kuruluşlarında, itibar edip, sabahları alıp okuduğumuz yayın organlarının birçoğunda ve Hür
riyet Gazetesinin nitelediği bu tür basın anlayışına sahip basın kuruluşlarında, işçi statüsünde ol-
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duklan halde, maalesef, sendikaya üye olan basın mensupları, muhabirler işten atılmıştır. Ö basın 
organları tarafından, hiçbir toplusözleşme yapılmamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayınız. 
EMİN KUL (Devamla) - O basın mensuplarının sendikal hakkı, toplusözleşme hakkı ve hür

riyeti ellerinden alınmış ve işten atılmak suretiyle cezalandırılmışlardır. Dolayısıyla, Hürriyet Ga
zetesinin "tasmalı basın" diye nitelendirdiği Hürriyet Gazetesinin birkısım basının çalışan insanla
rının sendikalı olması, o zihniyetteki patronlar tarafından yasaklanmıştır. 

Onun için, bir işçi olarak, bunu söylemekte ve bu nitelemeyi kullanmakla da hiçbir sakınca 
duymuyorum. Bu, şahıslarıyla ilgili değil, bir anlayışla ilgilidir. Kendilerini tenzih ederim. 

Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. • , . 
Sayın Seyfi Şahin?.. Yok. ...'..--
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Son konuşmacıdan 

evvel söz rica edeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Komisyonumuzda, sendika ve üst kuruluşu yönetici ve deneticileriyle, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları yönetici ve deneticilerinin bu sıfatlarının milletvekilliğiyle 
bağdaşıp bağdaşmaması hususunda çeşitli tereddütler olmuştur. Huzurunuza gelen metin, bu tered
dütlerin sonucudur. Şahsî kanaatim -bir oy açıklamasında da belirtilmiştir- bu kişilerin, bu sıfatla
rının, milletvekilliğiyle bağdaşması gerektiğine şahsen kaniim. Böylelikle, bilmiyorum Sayın 
Mümtaz Soysal, Kvvai Köprüsünden geçme hakkını bana tanır mı tanımaz mı bilmem. (CHP sıra
larından alkışlar [!]) 

FAİK ALTUN (Antalya) - Ama, kendisi yok hocam!.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Ee, işte, o, bakalım 

şimdi sırat köprüsünden geçebilecek mi; ben de onu düşünüyorum. Ona ne diyecek; onun için, öy
le düşünüyorum. Ben, Kvvai Köprüsünden geçtim; ama, o, sırat köprüsünden geçebilecek mi, gö
receğiz. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - 128 ile 51 inci maddeyi de değiştirirseniz; düşünürüz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Şimdi, Komisyon, bu 

konudaki temayülleri dikkatle takip etmiş, verilen önergeleri incelemiş ve gerekli tadilatı, Meclisin 
temayülü istikametinde yapabilmek için, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince, bu maddeyi, öner
gelerle birlikte, Komisyona iadesini istemiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Gaffar Yakın, buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, Tür

kiye Parlamentosunun bu kadar önemli, ciddî bir sivil anayasa çalışması yaptığı bu toplantılarda, 
başından beri bizlerle birlikte olan ve bir Genel Başkan'olarak çalışmalarımıza katılan Sayın Ece-
vit'e, bir milletvekili olarak, şükranlarımı arz etmek istiyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

Bu madde, bir milletvekilinin yapamayacağı işlerle ilgili, temel mantık ve yaklaşımları içer
mektedir; milletvekili ve bakanlık koltuğuna oturan insanlar ekonomik çıkar temin etmeme ve ka-
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mu görevini yaptığı sırada, kamunun imkânlarını şahsî çıkarları için kullanmama, kullandırmama 
temel mantığıyla hareket etmelidirler. Buna neden ihtiyaç vardır; çünkü, bugüne kadar, gerek Tür
kiye'de ve gerekse dünyada belirli mevki ve makamlara gelen insanların -tamamı değil ama- bu 
hakları istismar ettiği, hepimizin bildiği bir husustur. Bu, İtalya'da da vardır, Japonya'da da vardır, 
Türkiye'de de vardır. Neden ihtiyaç var; çünkü, devletin, kamunun, ekonominin hâlâ yüzde 75'ini 
kontrol ettiği bir ülkede yaşıyoruz. Bugün, devlet bankalarının bu kadar güçlü olduğu ve paranın 
büyük bir kesiminin devletin kontrolünde olduğu, ihalelerin devlet tarafından yönlendirildiği bir ül
kede, tabiî ki bu tip maddelere ihtiyaç vardır. 

Peki, siyasî iktidarlar, pastayı paylaştırma ve bölme konusunda bu kadar güçlü olduğu halde 
ve bu konuda düzenlenmiş bu kadar kanun ve maddelere rağmen, bu istismarlar önlenebilmiş mi
dir; yani, tek çare bu mudur; hayır. Çünkü, bu yasaklara rağmen, bütün dünyada da usulsüzlükler 
değişik şekillerde sürüp gitmektedir. 

Yasaklarla bir yere varabilmenin imkânı yoktur. Peki, çözüm nedir: Çözümün birincisi, dev
letin yeniden yapılanması ve ekonomiden mutlaka elini çekmesidir. Ekonomiyi, ticaret yapan in
sanlara bırakma mecburiyeti vardır. 

Diğer bir husus ise, bugün, Mecliste, Cumhurbaşkanından komisyon başkanına varıncaya ka
dar, tüm mevki ve makamları, her dönemde, iktidarı, çoğunluğu elinde tutan bir parti seçmekte ve 
Meclisi, istediği gibi yönlendirebilirle hakkına sahip olmaktadır. 

' O zaman, kuvvetlerin çatışması prensibi gelmedikçe, sistemin normal bir şekilde yerine otur
ma imkânı gözükmemektedir; hangi parti iktidarda olursa olsun... O zaman, netice itibariyle, Tür
kiye, bu sistem arayışlarında, mutlaka, kuvvetlerin karşılıklı olarak çeliştiği, çatıştığı başkanlık sis
temine doğru mecramı sürükleyecektir; bunun başka bir yolu da yoktur. O zaman da, milletvekil
leri, sadece, denetleme ve yasama görevini yapacaktır, pasta paylaşılması olmayacaktır. 

En önemlisi de, insan faktörünün kendisidir; yani, insana, Maslovv'un kategorisinden bakacak 
olursak, diyor ki: "İnsanoğlu, evvela kendi ihtiyaçlarını karşılamaya göre koşullandırılmıştır. Ya
ni; korunacaktır, karnını doyuracaktır, giyinme ihtiyaçlarını karşılayacaktır; ancak, bundan sonra in
sanda tekrar, bir sosyal tatmin ihtiyacı ve sosyal tatmin arama çalışmaları başlar ki, başkalarına yar
dımcı olabilme, beğenme takdir görebilme hislerini tatmin etmek için çalışmalarda bulunur. En son 
noktada varacağı husus ise, hiçbir karşılık beklemeksizin, insanlığa hizmet noktasına erişmektir." 

Şimdi, insan olarak hepimiz sormak zorundayız: Acaba, biz bu dünyada niçin varız; yani, mil
letvekili olmak için mi varız? Milletvekilliği netice itibariyle, belirli bir hizmet vasıtasından iba-, 
rettir. Zenginlik de, bir vasıtadan ibarettir, mevki ve makamlar da... O zaman, her birimizin, tek tek, 
sormamız gereken bir soru vardır: Bizim bu dünyadaki amacımız nedir; gayemiz nedir; ne yapmak 
için varız ve nereye gideceğiz? 

İnsan olarak, en faydalı olanımız, halka, insanlara en fazla hizmet edendir. Eğer, buna gerçek
ten inanıyorsak ve halka hizmeti, Hakka hizmet olarak görüyorsak, burada, dünya görüşümüz, kül
türümüz, inancımız, ahiret inancımız, vicdanımız gibi faktörler, mutlaka ve mutlaka, davranış biçi
mimize ve davranışlarımıza yansıyacaktır. 

İyiliğe iyilik etmek her kişinin harcı; ama, millet olarak biz, kötülüğe dahi iyilikle cevap ver
meyi, er kişinin harcı olarak gören bir kültüre sahibiz. O bakımdan, milletvekilliği makamına ka
dar yükselmiş insanlarımızın arzuladığı, sadece ve sadece, halka hizmet edebilmek ve bu âlemden 
geçtikten sonra da "Allah razı olsun; şu, şu, şu hizmetleri yaptılar, şu hizmetleri bitirdiler" dedirte
bilmektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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GAFFAR YAKIN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu arada, milletvekillerinin fert fert yapmış olduğu yanlış hareketleri, basınımızın veya bizle

rin milletvekillerine değil de, müesseseye, yani, Parlamentoya fatura etmesi de yanlış bir değerlen
dirmedir, yanlış bir tutumdur; bundan da uzakta durmak lazım. / ' 

Arz edeceğim son husus şudur: Bu teklifte, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
sendika yöneticiliğinin, milletvekilliğiyle beraber yapılamayacağı şartı getirilmektedir ki, bu, ben
ce, bugünkü demokratik anlayışla bağdaşmayan yanlış bir tutumdur. Demokrasinin gelmiş olduğu 
noktada, demokraside, milletvekilleri belirli lobilerin, belirli grupların, belirli kesimlerin menfaat-
larını, çıkarlarını, onların fikirlerini burada savunmak zorundadır. 

Şimdi, ziraat odalarından gelen bir sayın milletvekilinin, hâlâ, ziraat odalarında bulunmasının, 
oranın başkanı olmasının veya Türk Tabipler Birliğinin bir mensubu olarak, Eczacılar Birliğinin bir 
mensubu olarak veya bir sendikacı olarak; tabiplerin, eczacıların, veterinerlerin veya işçilerin hak
larını burada savunmanın, onların lobi gücü olarak çalışılmasının, çağdaş demokrasilerde, özellik
le yeri vardır. Bunun için, bu değişikliğin yapılmasını hep birlikte gerçekleştirirsek, faydalı bir kat
kıda bulunmuş olacağımızı düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yakın. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Şerif Ercan, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesi gereğince, 11 inci maddenin önergelerle birlikte Komisyona iadesini istemektedir. Bu is
temi, görüşülmeksizin yerine getiriyorum. 

Efendim, 12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
5. Milletvekilliğinin dUşmesi 
Madde 84. - İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin 
mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. 

82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ıs
rar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden ra
poru üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. 

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü ka
tılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit 
edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. 

Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin 
temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Res
mî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına mı efendim? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, madde üzerinde konuşmayacağım efen

dim; müsaade ederseniz, usulle ilgili bir arzım olacak. Yerimden ifade edebilirim. 
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BAŞKAN - Buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biraz önce, 11 inci maddeyi, Anayasa Komisyonu, 
önergelerle birlikte yeniden görüşmek üzere geri aldı. 11 inci madde Komisyonda değerlendirilip, 
bilahara Genel Kurula getirilerek açıklığa kavuşturulmadan, 12 nci maddeyi müzakere etmemiz ba
zı sakıncalar doğurabilecek kanaatindeyim. 

11 inci maddede milletvekilliğiyle bağdaşmayan işleri düzenliyoruz, 12 nci maddede de, mil
letvekilliğiyle bağdaşmayan işler yapanların hakkında uygulanacak müeyyideleri getiriyoruz. Bu 
duruma göre, 82 nci maddenin nasıl düzenleneceği konusunda Genel Kurulun iradesi belli olma
dan, bu maddeyi düzenlemekte sakıncalar olacaktır; çünkü, eğer milletvekilliğiyle bağdaşan işleri, 
geniş tutarsak; 84 üncü maddeyi başka türlü düzenlememiz lazım, dar tutarsak, başka türlü düzen
lememiz lazım. Bir önceki madde belirlenmediği için, burada Meclisin iradesini ortaya koyabilme
sinde bir güçlük olacaktır. Esasen, kanunların müzakeresinde de bir madde ile ilgili kesin sonuç 
belli olmadan öbür maddeye geçmek de usule uygun değil. Anayasa müzakerelerinde de, her ne ka
dar her bir madde ayrı bir hükmü ihtiva ediyorsa da, kanun usullerini uygulamamız lazım. 

Bu hususun Başkanlığınca düşünülmesini arz etmek üzere söz aldım. Bu konuda, eğer uygu
lamanız bu tarzda devam edecekse; pazartesi günü Danışma Kurulunda ve Başkanlık Divanında da 
bu usullerin gözden geçirilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, Komis

yonun bir mütalaası olacak efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, maddeler 
birbirleriyle irtibatlı olduğu zaman, kuşkusuz, Sayın Korkmazcan'ın mütalaası yerindedir. Yalnız, 
bir maddenin yazım şeklindeki değişikliğin, diğer bir maddenin yazım şekline tesir etmesi ihtima
li olmadığı zaman, bu, Sayın Korkmazcan'ın önerdiği usule riayette kesin bir zaruret olmadığı ka
naatindeyim". Şimdi, 84 üncü madde içinde, yeni 84 üncü maddenin üçüncü fıkrasında, "82. nci 
maddeye göre -yani, şimdi, geriye alınan maddeye göre, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev 
veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin miletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyo
nun bu durumu tespit eden raporu üzerine, Genel Kurul gizli oyla karar verir" denilmektedir. Bu, 
tamamıyla şeklî ve usulî bir fıkradır. Düşme sebeplerinin şu veya bu olması, bu şeklî ve usulî fık
ranın metninde bir değişiklik yaratmayacaktır. Biz, bir hususu düşme sebebi telakki ederiz, bir baş
ka hususu düşme sebebi telakki etmeyebiliriz, bunu değiştirebiliriz; fakat, hangi düşme sebebi, 82 
nci maddede yer alırsa alsın, düşme sebebinin ortaya çıktığı ahvalde, hangi usul takip edilecek, bu
rada bu husus değişmiyor; bu, aynı kalacaktır. 

Bu bakımdan, tabiatıyla, Başkanlık Divanı, bu hususu, Sayın Korkmazcan'ın önerisi istikame
tinde tetkik edebilir ve etmelidir. Kanaatimce, bu öneri, birbiriyle irtibatlı maddeler için de tama
mıyla yerindedir; fakat, şu anda, böyle bir irtibatı göremiyorum. Onun için, 84 üncü madde üzerin
deki müzakerelerin devam edebileceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, benim kanaatim şudur: Sizin itirazınızı, görüşmeler devam 
ederken, Komisyonun yapması lazım. Komisyon, bu itirazı yapmıyor. Aslında, biz 12 nci madde
yi görüştüğümüz zaman, pazartesi günü 11 inci maddeyi görüşecek Komisyonu bağlamış oluyoruz. 
12 nci maddeyi, burada, biz kabul ediyoruz; Komisyon, 11 inci maddeyi kendine göre ayarlayacak; 
orada sıkıntıyı duyacak Komisyondur. Komisyonun itirazı olmadığına göre maddeyi görüşebiliriz. 
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12 nci madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Ergüder; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Sayın Başkan, sayın üye
ler; bilhassa, sayın milletvekillerinin nazarı dikkatini celp ederim. Bu görüştüğümüz madde, bizim 
hayatımızla, bizim sanat ve mesleğimizle ilgili bir konu; maalesef, 19 uncu Dönem Parlamentonun 
başında sıkıntı yaratan bir meseledir bu. 

Evvela, misalle başlayayım; şöyle arz edeyim: Şu dakikada, İstanbul'da gençlerin eğitimiyle 
meşgul olan çok aziz bir arkadaşımız, aynı zamanda parlamenterdir ve Doğru Yolun İstanbul mil
letvekilidir. Kendileri, aylardan ve senelerden beri Parlamentoya gelmemektedir. Size, Parlamen
tomuzun gevşeyen bir cıvatasından bahsediyorum -bu, benim bir doktora tezim sanki- kendisi di
yor ki -çok sevdiğim bir arkadaşımdır, aleyhinde konuşmuyorum- "benim bu Parlamentodan umu
dum yok; gelmiyorum" 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Geçen gün geldi... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Müsaade buyurun... 
Açıyoruz kitapları, kurallar ne diyor; kurallardan bir tanesi diyor ki: Bir ay zarfında bir değer

li parlamenter Meclise beş birleşim gelmezse, müstafi addedilir. Diyoruz ki, beyefendi, niye teşrif 
etmiyorsun? "Gelmiyorum; hakkımda tayini muamele yapın" diyor. 

Bakın, Parlamento nelerle uğraşıyor Yarabbi! Zamanında, bir milletvekili, bir harp kararını ve
ya sulh kararını verebilecek durumda ekseriyeti temin eder; "tatbik" edin diyor. Bu ara, kendisi ar
tık çok üzüldü ve "istifa ettim" diye bir dilekçe verdi. Doğru Yol Partili sayın kardeşlerim, bunu 
bir mesele yaptı; arkadaşımızın istifasını muameleye koymadı ve reddetti. Şimdi, arkadaşımız İs
tanbul'da, İSTEK Vakfında talebelerle meşgul oluyor; geziyor, dolaşıyor; rozeti yakasında, taban
cası belinde, maaş çeki elinde... Bu, ne biçim parlamenterlik AllahaşkınaL 

Biz, insan aradığımız günlerde dolaşıyoruz. Bir kandil arıyoruz; bir insan, bir parlamenter bu
lalım da, 114'ü yahut 150'yi temin edelim. Bu duygularla, Anayasanın bu maddelerinin değişece- ' 
ğini duyunca fevkalade memnun oldum, inşallah, buraya inkılap hükümleri gelir dedim; fakat, ge
le gele ne oldu; koskoca dağ, yine bir fare doğurdu. 

Şimdi, bakın... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Işın Çelebi de istifa etti; onun da istifasını kabul etmedik. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Etseydin beyefendi; yani, biz, arkadaşlarımıza kı
yak mı çekiyoruz. Bizim görevimiz, buraya gelip millete faydalı olmak. Ne demek ; yani, birbiri
mize kıyak mı çekeceğiz?.. İstifa etmişse güle güle gider; başkası gelir. 

Şimdi, milletvekilini... . . • 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sizin de, İstanbul'da elinde tespihle dolaşan bir sürü mil

letvekiliniz var; onlardan niye bahsetmiyorsunuz?.. , 
< HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Bahsediyorum, bir dakika... 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Beş altı tanesini söyleyin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Beyefendi, müsaade buyurun. Bakın, sizin yüreği

nizi serinleteceğim; merak etmeyin. 

Bizde de var; üç aydır gelmiyor; doğru... 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Ee, önce onu söyle. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Size genelde söylüyorum. Lütfen, bakın, bu, çok 
büyük bir malzeme; bu, bizim hayatî meselemiz... 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz Anavatan Partisi olarak, 97 milletvekiliyle buradayız. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Daha çok sayı lazım. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Hayır, o ayrı, ayrı... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Ergüder gelmeyenleri teşhir için değil; bir milletvekiline verilme
miş hakkı anlatıyor; lütfen... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, yanlış beyan var, bizim Grubumuz tam efen
dim. 

BAŞKAN - Konu o değil efendim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Canım, bizde de iki ay gelmeyen var; açıkça ko
nuşmak lazım. Aman, rica ederim yani, burada, Parlamentonun menfaatlarını konuşuyorum, Ana
vatan Partisinin, Doğru Yol Partisinin veyahut da Cumhuriyet Halk Partisinin değil. Uygar olmak 
istiyorsanız, Batı'lı olmak istiyorsanız, evvela vidalan sıkıştırın bakalım... Burada öyle laflar söy
leniyor ki, benim tuhafıma gidiyor; adam demokrasiden bahsediyor; ama kendisi faşist!.. Ne biçim 
iş yarabbi bu? 

Şimdi, Komisyon, raporunda "kesin hüküm" diye bir müessese getirmiş. Diyor ki, "mahkeme 
kararıyla mahkûm olursa -olabilir, milletvekillerinin içinden de kötüler çıkabilir ki bu, normaldir-
bu mahkeme kararı Meclise bildirilir, Meclis Riyaset Divanı, hemen iptal kararı alır ve çıkarır mil
letvekilliğinden... "Gayet güzel bir şey; yani, mahkeme kararıyla ayrıca Genel Kurula falan gel
meye lüzum yok. 

Şimdi, Anayasanın 82 nci maddesine göre, üye, milletvekilliğiyle bağdaşmayan işlerle meşgul 
olursa konusunda size bir misal arz edeyim: Bendeniz serbest avukatım ve Kadıköy'de yazıhanem 
var; ama milletvekili olduğumdan beri bir tek dava almadım. Neden almadım; çünkü, milletvekili 
olarak bir davaya girmenin, taraflar bakımından sıkıntısı oluyor. Taraflar, hâkime, "tabiî, milletve
kili olduğu için karar verdiniz" diyor; ama, alakası yok... Kaldı ki, davalara girebilmem için, dev
let aleyhine dava almamam lazım; çünkü, kamudan sayılıyorum artık; devlet taahhütlerine girme
mem lazım. Alacağım davalar, tazminat davaları ve trafik davalarıdır ki, o da eksik olsun. Allah'a 
şükür, Hazinem, Meclisim, bana, yaşayacağım bir parayı veriyor. 

Şimdi, bendenizin avukatlık yapmaya başladığımı tasavvur ediniz; birtakım cinayet davaları 
alıyorum, esrar davaları alıyorum, devlet aleyhine davalar alıyorum ve mesleğimle bağdaşmayan 
işleri yapıyorum; daha sonra buraya geliyorum, hakkımda şikâyet oluyor... İşte, Sayın Komisyon 
Başkanımın ve arkadaşlarımın üzerinde duracağı konu... Bakın tasarı ne diyor; Anayasanın 82 nci 
maddesine göre, üyelikle bağdaşmayan işlerle meşgul olan bu arkadaşımı, komisyon, teklif eder, 
raporu üzerine Genel Kumlunda gizli oyla karar ister. Bu ne biçim hüküm ya Rabbî ya Resûlullah! 
Ben, milyarları, milyonları dışarıda vuracağım yahut doktor bey ameliyatlarını yapacak, paraları 
kazanacak, buraya gelecek; şikâyet; gizli oyla... Vallahi billahi, o gizli oy, beş yüz sene çıkmaz; 
imkânı yok çıkmaz. Arkadaşlık ve dostluk başlayacak; Genel Kurula girdiği zaman parti münase
betlerine başlayacak ve bu, reddolunacak. O halde, bu, bir hüküm değil, bir modern hüküm değil. 

Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler yapıyorsa, devlet ihalelerine giriyorsa, gümrük komis
yonculuğu yapıyorsa, para kazanıyorsa, ithalat, ihracat yapıyorsa ya.milletvekilliğini tercih edecek 
veyahut bırakacak, gidecek kardeşim. O halde, bu, bizim için fevkalade mühim bir mesele. Halen, 
istihbaratımıza, hatta, gazetelere intikal etmiş sözlere göre de, devlet ihalelerini alan milletvekille
rine rastlanıyor. Biliyorsunuz, bir karne meselesi çıktı; hatırlarsınız, Sayın Bakanım, genç, dürüst 
Bayındırlık Bakanım onu ne yaptı; "tayini muamele yaparım" dedi. Hem müteahhit hem karne hem 
de para kazanacak... Çok güzel bir şey! Bu iş temizlendi. 
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Şimdi, burada, ben, arzu ederim ki, Anayasa madde 82'ye göre milletvekilliğiyle bağdaşma

yan iş, Riyaset Divanına gelir. Riyaset Divanı, ilamı, kararı veya şikâyeti alır; tahkikatını yapar, iki 
tane uzmana havale eder, raporunu tanzim eder, sadece umumî heyete bilgi verir, sicilini keser. 
Yapsanıza böyle bir şeyi Parlamentonun daha iyi çalışması için. 

Bak, bugün günlerden cumartesi. İki gün evvel Meclis tıklım tıklım doluydu; nereye gitti mil
letvekilleri; weekend, haftasonu... (DYP sıralarından "biz buradayız" sesleri) Kim tutacak bunu? 
Efendim, milletvekili erdemli insandır, fazilet sahibidir, vazife ve salahiyetlerini bilir, görevini bi
lir... Bırak bu lafları allahaşkına; kim görevini biliyor? 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bilmesi lazım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Bilmesi lazım! İnşallah, ileride olacak. 
Onun için, bu 82 nci maddede tayin olunan sistem fevkalade yanlıştır. 
Şimdi, ademideyama gelelim. İşte ademi devamınmisalini -kötü söylemediğim için söylüyo

rum-arkadaşıma tekrar izah ederim... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Bana bir hayat hakkı daha verir misiniz beyefendi? 
BAŞKAN - Verdim efendim, 2 dakika daha. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Dalan Bey gelmiyor, burada üyeliği devam edi
yor!.. Şimdi, içimizde de, her partide, kendi partimde de var. 5 defa üst üste gelmiyor -sinirleniyo
rum, üzülüyorum- iki satır dilekçe yazıp da Başkanlığa -"özürsüz ve mazeretsiz" tabiri vardır ma
lumu âliniz-haber bile vermiyor, ya Rabbi; haber bile vermiyor!.. 

Bu duygularla yaşayan bir Parlâmentoda, reform ve inkılap kanunlarını nasıl çıkaracaksınız?! 
Nasıl çıkaracaksınız?!. İşte, ademi devam suretiyle, "özürsüz veya izinsiz" beş celse gelmeyene, 
Umumî Heyete sadece bilgi veririm kardeşim, Meclis Başkanı olarak tahkikatımı yaparım... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Kendiliğinden düşer. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Düştü!.. Kurban olayım sana; düştü. Bilgi veririm 

Meclise; Orhan Ergüder 7 gün üst üste gelmediğinden müstafi addedilmiştir; haydi güle güle yazı
hanene! Ben, böyle bir Parlamento istiyorum; bütün mesele burada. (Alkışlar) 

İstifayı da arz ettim. 
Şimdi, arkadaşlar, istirham ediyorum, burada, Parlamentoyu kurtarmak için, devam edenlerle 

devam etmeyenlere eşit muamele yapılmaması için, sosyal adalet için -hani çok çok söylüyorsu
nuz- hukukun üstünlüğü için, hak ve nasafet için, şu milletvekillerini, Parlamentoya gelmeyen mil
letvekillerini biraz sıkıştırın, ne olursunuz; aklı başına gelsin. Bir tanesi ademidevamdan bu Parlâ
mentodan ayrıldığı zaman, bütün ailesi nefret eder ondan; çünkü, bu şerefli salona gelmek için, ne 
kadar çok ıstırap çekiyoruz, ne kadar çok çalışıyoruz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Ergüder, onlar, kendi vicdanlarıyla baş başa... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Geldikten sonra, rozet buraya, son zamanlarda bir 
de -bayılıyorum böyle- o rahat telefon konuşmaları, tabanca arkaya, kimse bana karışamaz millet
vekiliyim!.. Yok böyle şey; bu bedava şey yok artık! Disiplinli ve ciddî bir parlamento, en güzel 
reformu da yapacak derecededir, 

Hepinizin gözlerinden öperim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın Ahmet Dökülmez, buyurun. 
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RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; gündemimizdeki Anayasa değişikliğine dair teklifin 12 maddesiyle mehaz 84 üncü 
maddedeki değişikliklerle ilgili olarak Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözleri
me başlarken, hepinizi hürmet ve saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, eski hükümle yeni hükmü karşılaştırdığımızda, şüphesiz birtakım fark
lar ortaya çıkıyor. Yeni hükümde 5 fıkra halinde ele alınan meseleler, eski hükümde 3 fıkra halin
de düzenlenmişti ve hepsine birden "üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verilir" diyordu; ye
nisinde ise, her konuyu ayrı bir fıkra haline getirmiş, kimisinde "gizli oy" demiş, kimisinde "oto-
matikman bilgi vermeyle düşer" demiş, kimisinde de başka bir usul öngörmüş. 

Birinci fıkrada, biraz önce konuşan değerli arkadaşımız da dile getirdi, "İstifa eden milletve
kilinin milletvekilliğinin düşmesi, Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır" diyor. Daha ön
cekine göre, şüphesiz, bir fark var; bu sefer salt çoğunluk demiyor; ancak, hukukun temel ilkesi, 
evrensel bir kural... Bir insan irade beyanını ortaya koyuyorsa ve "ben, milletvekilliğini yapmak is
temiyorum" diyorsa, siz, hâlâ "hayır, yapacaksınız" diye.ısrar ederseniz; bu, bir zorba düzenidir; 
bu, bir zulümdür, başka bir şey değildir; ama, dikkatinizi çektiyse, yine irade beyanı esas alınma
mış "Meclis Genel Kurulunca kararlaştırılır" denilmiş. Mecliste hâkim olan grupların menfaatına 
uygun düşerse, buna "evet" diyecekler, menfaatına uygun düşmezse de "hayır" diyecekler. Böyle 
düzen olur mu, böyle Anayasa olur mu, böyle Anayasa Komisyonu mantığına ne dersiniz?!. Ancak 
gülünür. 

İkinci fıkra, milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebepleriyle düşmesini ön
görüyor; bu açıdan bir itirazımız yok. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi kabul etme ve bu
nu sürdürmekte ısrar halinde, milletvekilliğinin düşmesinde yine Genel Kurulun gizli oyuna baş
vurulacak; böyle şey olur mu! Komisyon, önce keyfine göre bunu tespit edecek, komisyondaki hâ
kim gruplar kendi çıkarlarına göre tespit edecekler; ondan sonra da, tutacaklar, Genel Kurula geti
recekler. Bir başka husus da, bu iş, Genel Kurulda da gizli oyla olacak. 

"Özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletve
kilinin, milletvekilliğinin düşmesi konusunda da yine aynı şekilde salt çoğunlukla karar verilir" de
niliyor. Milletvekili, Meclis çalışmalarına devam etmiyorsa, bedavadan maaş almak istiyorsa, bu
nu alışkanlık haline getirmişse ve Meclis çalışmalarına katılmama sebebiyle milletvekilliğinin düş
mediği bir gelenek olarak hafızalara kaydedilmişse; siz, bu Meclisi çalıştıramazsınız; bu şekilde, 
Anayasa değişiklikleriyle de milleti kandırıyorum zannedersiniz. 

En son hüküm, isabetli bir hüküm. Daha önceki en son fıkrada "bir milletvekili söz ve eyle
miyle partisinin kapatılmasına sebebiyet vermişse, o suçtan ve sözden, eylemden hiçbir sorumlulu
ğu olmayan tüm milletvekillerinin milletvekilliğinin düşmesine karar veriliyor" deniliyor. Onun 
kaldırılması ve yeni fıkranın bu hale getirilmesi, bizce isabetli bir şey. 

Peki, "Dökülmez, Refah Partili arkadaşım, nedir sizin derdiniz de, bu anayasa değişiklikleri
ne 'hayır' diyorsunuz?" diyeceksiniz. Biz, anayasa değişikliklerine "hayır" demiyoruz. 1992'nin 
başından beri de, anayasa değişiklikleri konusunda, neredeyse, bu işin bayraktarlığını yapan bir. 
Grubuz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Menfi oy veriyorsunuz. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Ha, işte... İşte... 

Ben, bu anayasa değişiklikleriyle ilgili partilerarası komisyonda bir ara görev yaptım. O za
man -orada bulunan arkadaşlarım bilirler- aynen şu örneği verdim: Çocukken bir oyun oynardık; 
karşınızdakine "aç ağzını, yum gözünü" dersiniz; karşınızdaki gözünü yumunca, ağzına çirkin bir 
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şey atarsınız, onunla eğlenirsiniz. Siz, başlangıçta "gelin, partilerarası bir komisyon kurduk, bir uz
laşma yapacağız; uzlaşma anayasası yapacağız" diyerek bizi çağırıyorsunuz;,"bakın, bizim hassas 
olduğumuz şu şu konular var, bu konulan mutlaka ele alacaksınız; yoksa 'anayasa değişikliğine 
Refah Partisi de rıza gösterdi, o da taraftar' diye millete lanse edemezsiniz" diyoruz. O zamanlar 
-gayet iyi hatırlıyorum- "tabiî, bunu da ele alacağız; bu bir konsensüs olacak" diye defalarca söy
lenildi; ama, biz, neticede meselenin gideceği noktayı bildiğimiz için; başında da bunları.döndük 
döndük söyledik. Ne oldu neticede; birincide de böyle oldu, Anayasal33'ün çıkması öncesindeki 
meselelerde de böyle oldu, şimdi de böyle oldu. 

Bazı arkadaşlarımız -bizi o kadar saf zannediyorlar- diyorlar ki: "Efendim, bu mesele geçsin 
de, bundan sonra, oturup 24 üncü madde konusunda konuşacağız, tartışacağız." Çok beklersiniz... 

. ADİL AYDIN (Antalya) -Niye konuşacakmışız 24 üncü maddeyi!.. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Niye konuşacakmışız efendim!.. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - İşte, 24 üncü madde konusunda hassasiyet duyah kesim

leri, böylesine umursamazsanız; ikinci sınıf insan gibi görürseniz; arkanızda, arabanın bir stepnesi 
mesabesinde görürseniz, neticede yanıldığınız burada meydana çıkar. 

Efendim "anayasa değişikliği olsun da ne olursa olsun..." Neresinde bunun anayasa değişik
liği; neresinde sivil anayasa?.. 

1960 İhtilalinin Anayasasını hazırlayanlar, 12 Martta görev alanlar, 12 Eylül Anayasasının ha
zırlanmasında görev alanlar, şu anda da, aynı şekilde görev alıyorlar; aynı mantık ve zihniyetle de
ğişiklik çalışmalarını yönlendiriyorlar; ondan sonra, siz "darbe Anayasasından kurtulduk" diyecek
siniz; millet güler buna. Dün görüldü, maddelerin bir tanesinde, milletvekili sayısının 600'e çıka
rılması meselesinde, Refah Partisi çıkıp da, yiğitçe tavrını ortaya koyunca, o kanun teklifine açık
tan imza atanlar nasıl çark etti. (RP sıralarından alkışlar) 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Kimi kastediyorsunuz? -
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - İşte, neticede, referandumda da başınıza gelecek olanlar 

budur. . , .; • 
ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep)-Hadi canım sende! 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, birbirimizi aldatmayalım; 600 mil

letvekili meselesini millet çok iyi anlıyordu, çok iyi anlıyordu ve... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir).-Maddeye gel sayın milletvekili, ' 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Sayın Gökalp, dün, 9 uncu maddenin görüşmeleri sıra

sında, konuşmanızın başından sonuna kadar hep madde dışında konuştunuz; Başkan, sözünüzü bi
le kesmedi. Ben, sürem bittiğinde de sözümü keseceğim. 

600 milletvekili meselesini millet çok iyi anlıyordu, mecburen... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Milletvekili sayısını 250'ye indirelim o zaman! 
BAŞKAN - Efendim, 1 dakikanız kaldı; iyi kullanın. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Tamam Başkanım. 
Kapalı kapılar ardında kurduğunuz tuzaklardan vazgeçmek zorunda kaldınız... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - 18 inci dönem ANAP'ın teklifiydi o! 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Bizim söylediğimiz 24 üncü maddeydi. Diğer konularda, 

bizim ısrarımız olan konularda, milletin anlayamayacağı birtakım kavramların ve kelimelerin arka
sına sığınmak suretiyle, bu işleri götürürüz, arada geçiririz zannediyorsunuz; ama, yanılacaksınız... 
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MEHMET KAHRAMAN.(Diyarbakır)-Eskiden sizin teklifinizdi o! 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Yanlış hesap Bağdat'tan döner demiş atalarımız, bu he

sap da inşallah, milletten dönecek. Yiğitseniz korkmayın, referanduma gidin de boyunuzun ölçü
sünü alın. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Gerekirse gideriz. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum arkadaşlarım. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dökülmez. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun hocam. (CHP sıralarından al
kışlar) 

CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "yiğitçe" ya da "erkekçe" gibi sözler kullanmadan, yine, 

önümüzdeki konuya insanca bakmaya çalışacağım... 
YASIN HATİBOĞLU (Çorum) - Zaten, yiğit, insandan olur! 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - İnsanca baktığım zaman da zannediyorum, haksever bir in
san olarak, Sırat Köprüsünden geçmeme elverecek bir biçimde, Komisyonu, bu konuda destekliyo
rum. (CHP ve DYP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

ADİL AYDIN (Antalya) - Sırat Köprüsünden geçer gibi!.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Ama, Sırat Köprüsünden geçmek amacıyla değil, konuya, 

insanca ve hakseverce yaklaştığım için; öyle yaklaşınca, zaten, ister dua edin, ister etmeyin; yine, 
Sırat Köprüsünden geçersiniz! 

Sayın milletvekilleri, Komisyonun önünüze getirdiği metin, hem genel havası bakımından 301 
imzalı öneriye uygun hem de benim şimdiye kadar söylediklerime uygun bir biçimde; onun, bazı 
sakınöalarını gidermiş olan bir metindir. 

Birincisi, şimdiki'Anayasadaki, son derece insafsız hüküm değiştirilmiştir. Bunu, zannediyo
rum, demokrasimiz adına sevinçle karşılamak gerekir; çünkü, şimdi yürürlükte olan metne göre, 
Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmış olan bir partinin bütün milletvekilleri -o kapatılışa sebep 
vermiş olsunlar veya olmasınlar- partinin kapatılışı dolayısıyla milletvekilliğinden yoksun kılın
maktaydı; kılınmaktadır, şimdiki duruma göre. Komisyon ve ona sunulmuş olan öneri, bu sakınca
yı ortadan kaldırmaktadır. Bundan böyle, parti kapatıldığı zaman, sadece, davranışlarıyla, sözleriy
le o kapatılışa sebebiyet vermiş olan milletvekilleri, milletvekilliğinden yoksun bırakılacaktır; bu, 
olumlu bir yaklaşım. Aynı zamanda bu, bir yargı kararıdır. Yargı kararı olduğu için gerek öneride 
gerek Komisyonun getirdiği metinde, bunun, ayrıca bir onaya -Parlamento tarafından- gerek bırak^ 
maması, kendiliğinden yürürlüğe girmesi, daha doğrusu, Meclis Başkanlığının, bunu Genel Kuru: 

la sunmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi sağlanmıştır; bu birinci nokta. 

'. İkinci ve olumlu karşılanması gereken düzeltme, bazı arkadaşlarımızın eleştirdiği düzeltmedir. 
Örneğin, deniliyor ki, bir milletvekili, milletvekilliğinden istifa etmişse, onun istifasını, bir de Ge
nel Kurulun onayına sunmak yanlıştır, kişi iradesine ters düşer; ama unutuluyor ki, kişi iradesi ba
zen ve politikada da biraz sıkça bazı tazyikler altındadır ve milletvekillerinin istifaya zorlandığı du
rumlar olabilir ya da milletvekillerinin siyasal bir sonuç bırakmak üzere, örneğin, Millet Meclisi 
üye tamsayısında yüzde 5'i aşan boşluklar yaratmak üzere siyasal amaçlarla istifaya zorlandığı du
rumlar olabilir. 

M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) -Tehdit edilebilir. 
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• MÜMTAZ SOSYAL (Devamla) - Milletvekillerini bu durumlar karşısında koruyabilmek de, 

yine içinde yer aldığı camianın bir görevidir; yani Genel Kurulun bir görevidir. (ANAP şıraların
dan "doğru, doğru" sesleri) Genel Kurul, bu durumu, istifayı, gerçekten geçerli nedenlere dayanı
yor mu, yoksa böyle bir baskı sonucunda mı oluyor diye tartmak,'milletvekilini dinlemek ve ondan 
sonra karar vermek durumunda olursa, o milletvekili daha iyi korunmuş olur diye düşünüyorum. 

Aynı ş.ey, milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler yapması durumunda da sözko-
nusu olabilir. Birtakım suçlamalarla ya da yanıltmalarla, milletvekili, kendisini o duruma düşmüş 
görebilir. Bunu sadece Başkanlığın bir saptamasına bırakmak yanlış olabilir. Milletvekili, o duru
ma niçin girdiğini, niçin bazı yasak sayılan şeyleri yapar durumda gözüktüğünü Genel Kurul önün
de açıklayabilmen, kendisinin durumunu ortaya koyabilmeli ve bunun takdirini Genel Kurula bıra-
kabilmelidir. O bakımdan da, bu hüküm, yerinde bir hükümdür. Aynı şey, izinsiz, olarak belli sa
yıda birleşime katılmamış milletvekilleri için de söz konusudur; çünkü, böyle durumlar, belki, mil
letvekilinin, Başkanlığa, Meclisin yönetimine iyice anlatamadığı zorunluluklar dolayısıyla ortaya 
çıkmış olabilir. Bü zorunlulukların ve koşulların, burada izah edilmesi, milletvekilinin kendi duru
munu bir çeşit açıklayabilmesi gerekir; bu da bir güvencedir. O bakımdan, bu hükmü de yerinde 
görüyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, şuna değinmek istiyorum: Kendimizi de bir komp
leksten kurtarmamız gerekir. Meclisin çalışmıyor gözükmesi ya da zaman zaman ekranlarda öyle 
gösterilmesi, aslında, Meclisin kimliğiyle, kişiliğiyle sandığınız kadar çelişir bir durum değildir. 
Hatta, bazı sistemlerde, parlamentoların gerçek görevlerini daha iyi yapabilmeleri için; yani, halk
la bütünleşebilmeleri, seçim çevrelerini daha iyi dinleyebilmeleri ya da gerekli hazırlıkları yapabil
meleri için, bizde olduğunun tersine, çalışma süreleri değil, tatil süreleri geniş tutulmuştur. Örne
ğin, Fransız Anayasasında, Parlamento, bir yılda, aşağı yukarı beş aydan daha fazla toplanamaz di
ye hüküm vardır. Oysa, bizde, biraz askeri rejimlerin etkisiyle, Meclisin tatil süresini sınırlamak ve 
onu, çok çalışan, ödevini çok iyi yapan bir öğrenci durumuna sokmak gibi bir eğilim vardır. Şu ka
dar süreden fazla tatil yapamaz denildiği zaman, bu, mutlaka çok çalışan bir Meclis değildir; çok 
çalışan bir Meclis olmayabilir. Meclisin iyi, çalışması önemlidir ve bu da, ancak, hepimizi daha ras
yonel çalışan bir Meclis durumuna getirebilecek olan, rasyonel İçtüzük değişiklikleriyle sağlanabi
lir. Onun için, Meclisin, bazen çok az sayıda milletvekilinin Genel Kurulda hazır bulunmasıyla ça
lışır gözükmesi bile, bir kompleks yaratmamalıdır. Meclis, bu görüntülerin ötesinde, komisyonla
rıyla, şu veya bu uluslararası forumda varlık gösteren heyetleriyle, ekranlar ötesinde de çalışır du
rumdadır. Onun için, ekran kompleksinden kendinizi kurtarmanız gerekir. Bu açıdan bakıldığında, 
Meclisin, bu çeşit yaptırımlarla çalışır duruma getirilmesinden daha çok, Mecliste çalışma bilinci
nin, doğru çalışma, iyi çalışma bilincinin ayakta tutulması önemlidir. Bu bakımdan, kısaca, getiril
miş olan metni uygun bulduğumuzu belirterek, bu yönde olumlu oy kullanacağımızı da söylüyo
rum. 

Teşekkür ederim. (CHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Sayın Çelebi, size söz vermeyeceğim; ama, bir izahı yapmak mecburiyetini hissettim- Sayın 

Ergüder, Sayın Dalan'in aleyhine bir konuyu getirmedi; ben, dikkatle dinledim. Sayın Ergüder di
yor ki: "Bir sayın milletvdkili, ben bu görevi yapmayacağım, dışarıda bir eğitim görevi yapacağım, 
bunu daha uygun görüyorum; ama, 84 üncü maddeyle, siz, bu arkadaşı devamsızlığa zorluyorsu
nuz." Tam bu noktada, Burdur Milletvekili -sizin de bahsettiğiniz- Sayın Sayın "Sayın Çelebi'nin 
de istifasını kabul etmedik" dedi. Yani, her ikinizde de devamsızlık konusu yok. Bunu düzeltiyo
rum. 
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Bu düzeltmeme rağmen söz talebinde bulunuyor musunuz? 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Hayır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, kişisel konuşmalara geçeceğim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, son konuşmadan önce söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Atilla Mutman, buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Başkanımız Sayın 
Bülent Ecevit, 84 üncü maddeyle ilgili olarak, Demokratik Sol Partinin görüşlerini sık sık dile ge
tirmişlerdir; ancak, Demokratik Sol Partinin, 84 üncü maddeye genel bakışını, Genel Kurula bir da
ha arz edeceğim. 

Bu maddeye göre, bir parti, Anayasa Mahkemesince kapatılırsa, kapatma nedeninden sorum
lu olmayan ve haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan partili milletvekillerinin milletve
killiği sona eriyor. Aynı Anayasa maddesi, yanı sıra, zamanında sakıncalı tutumu fark edip istifa 
etmiş milletvekilini de cezalandırıyor. Dahası, partisinden istifa eden milletvekili, başka bir parti
ye üye olamayınca, bir daha milletvekili seçilmesi çok zorlaşıyor; bu engel, ancak, hilei şer ile; ya
ni, Anayasa delinerek aşılabiliyor. 

Milletvekilini, partisinden istifa etse de etmese de, suçu olsa da olmasa da, cezalandıran böy
lesine adaletsiz bir Anayasa hükmüne, başka hiçbir ülkede rastlanamamaktadır. Bu maddenin, uy
gulamayla gözler önüne serilen sakıncaları yüzünden, Türkiye, dünyada, ağır bir saygınlık kaybı
na uğramıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki boşluklar da, yine, bu adaletsiz ve garip Anaya
sa maddesi yüzünden, kritik sayıya ulaşmıştır. Türkiye, demokrasinin henüz tam anlamıyla işlerlik 
kazanmadığı, güneydoğu ağırlıklı bir araseçime zorlanmıştı. Gariplik bu kadarla da kalmamıştı; 
partileri kapatıldığı için, milletvekillikleri düşen milletvekilleri, isterlerse, araseçimlerde, bağımsız 
olarak veya bir başka partiden aday olabileceklerdi ve kazanırlarsa, Büyük Millet Meclisine, âde
ta, meydan okur gibi, geri gelebileceklerdi; aday olmayı göze alamazlarsa veya olup da seçilemez-
lerse, o zaman da, devlet baskısı nedeniyle veya tutukevinden seçim kampanyasına katılamadıkla
rı için aday olamadıklarını veya seçim kazanamadıklarını ileri süreceklerdi; bu da dünyaya, Türki
ye'deki rejimin yeni bir ayıbı gibi gösterilecekti. O nedenle, Demokratik Sol Parti olarak, Anaya
sanın ara seçime ilişkin 78 inci maddesinin de Komisyonda değiştirilmesini önermiştik, fakat o ko
nuda bir adım atılmadı. O önerimizle, nispi temsil uygulanan ülkelerin çoğunda ara seçim yapılma
dığı, ancak boşalan milletvekillerinin yedeklerle veya ilgili partilerin yetkili organları tarafından 
doldurulduğunu açıklamıştık; ama, hâlâ iş işten geçmiş değildir. Anayasanın 78 inci maddesinin, 
ikinci tur görüşmeler öncesinde, teklif olarak hazırlanıp, Anayasa Komisyonunda ele alınıp, 84 ün
cü maddeyle birlikte değiştirilmesi sağlanabilir. Ancak bu şekilde, güneydoğu açısından, çok elve
rişsiz ortamda, güneydoğu ağırlıklı bir ara seçim zorunluğu ortadan kalkacağı gibi, 84 üncü mad
denin değişmesiyle, Türkiye'nin dünyada uğradığı ağır saygınlık kaybı da giderilmiş olacaktır. 

Bu arada, 84 üncü maddede, Demokratik Sol Parti olarak önergemiz bulunmaktadır; istifa 
eden milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin Genel Kurulda oylarna yapılmadan 
düşmesine ilişkindir. 

Önergede konuşma yapmak üzere, saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Anayasanın 84 üncü maddesinin mevcut metni, temsilî demokrasinin bellibaşlı ku
rallarına aykırı bir maddedir. Daha önce bir fırsatla arz ettiğini gibi, demokrasinin ve temsilî de
mokrasinin, demokratik rejim şekilleri içinde, bir felsefesi vardır. Bu felsefenin ne olduğunu ana
yasaya yazmak mümkün değildir; bunlar, büyük müelliflerin kitaplarında, büyük mahkemelerin iç
tihatlarında yer alır. 

Şimdi, bu ilkelerden bir tanesi, milletvekilinin, emredici vekâletle çalışmadığıdır. Bu hüküm, 
bizim Anayasamızda da vardır; milletvekili kendisini seçenlerin veya kendisini seçen seçim çevre
sinin emredici vekâleti altında çalışmaz; nereden seçilmiş olursa olsun, hangi partinin namzeti ola
rak seçilmiş olursa olsun, milletin bütününün temsilcisi kabul edilir. 

Şimdi, bu esastan hareket ettiğimiz zaman, bir milletvekilinin, mensup olduğu partinin bağla
yıcı kararlarıyla disiplin açısından bağlı olması da, aslında gönüllü bir harekettir; çünkü, hiçbir ana
yasa kuralı, uygar bir temsilî demokraside, o milletvekilinin, eğer partisinin tutumunu ve bağlayı
cı kararlarını beğenmiyorsa, partisinden ayrılmasına veya bağlayıcı kararlarına aykırı hareket ede
rek, partisinin kendisini partiden kesin olarak ihraç etme durumu yaratmasına mâni. değildir. Hal
buki, bugün meri 84 üncü maddede, bir milletvekili partisinden istifa edip bir başka partiye geçer
se, üyeliğinin düşmesine, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar vermeye, Meclis mecbur tutul
maktadır. Bir kere< sadece bu ifade bile bir çelişki taşıyor. Oylamanın sonucu ne olduğu belli ol
mayacağına göre ve Meclis, böyle karar verilir denilen bir hükmün emredici vasfı altında bulundu
ğuna göre, nasıl olacaktır bu; bunu da anlamak mümkün değil. 

Bunları zekâmız aşmıştır. Partiden istifa edilir, bir parti kurulur, o partinin kurucular heyeti, 
bir başka partiye iltihaka karar verir ve iltihak edilir. Bunu, Meclis tatbikatında geçerli olarak ka
bul ediyoruz; ama, aslında, bu maddeyi lafzıyla uygulamaya kalksak, bu da geçerli değildir; ama, 
bu tatbikatı kınadığımı sanmayınız; şunun için kınamıyorum; çünkü, böylelikle, temsilî demokra
sinin elifbası olan bir kuralı, hiç değilse, Meclisimiz, uygulayabilir bir hale gelmiştir; ancak, tabi
atıyla, bu meşhut hilei şer'iyeye rağmen, hilei şer'iyeye sebebiyet verdiği için dahu bu acaip kural
ların buradan kaldırılması lazımdır; nitekim, kaldırılmaktadır. 

Bir diğer problem, istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi... Şimdi, burada, Sa
yın Mümtaz Soysal'la ne de olsa aynı ocaktan geldiğimiz için,.yine de, bazı temel noktalarda, çok 
temel noktalarda mutabık olabiliyoruz. İstifa denilen hadise, bir irade beyanıdır. İrâde beyanının hi
le veya ikrahla_ayıplı olmaması lazımdır ve bunun incelenebilmesi lazımdır ve bu, Genel Kurulda 
doğrudan doğruya incelenemeyeceği için, işin ciddiyeti açısından, Başkanlık Divanı gibi bir heyet
tê  incelenmesi mecburiyeti getirilmiştir. 

İkincisi, Medenî Kanunumuz "hakkın gayrı ızrar eden suiistimalini kanun himaye etmez" der. 
Eğer, istifası için, gerçekten geçerli sebepler olmaksızın, gayrı -burada "gayr" dediğimiz, doğrudan 
doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisidir ve de demokratik parlamenter rejimdir- ızrar 
edici bir hareketle, o maksatla bir nevi hilei şer'iyyeye tevessül edercesine, istifa hakkını kullan
mışsa, elbette ki, kendi kendisinin ızrar edilmesini önlemek de, Meclisin vazifesidir; bunu yapmak
la, rejimin ızrar edilmesini önlemiş olacaktır. 

Şimdi, tabiatıyla, şunu da belirtmem lazımdır ki, bu unsurlar bir istifada mevcut değilse, Mec
lis, elbette ki bu istifayı kabul etmelidir; ama, burada Meclisin dirayetine, hak ve hukuk anlayışına 
güvenmek lazımdır. Zaten bu anlayışın meydana çıkabilmesini kolaylaştırmak içindir ki, 226 oy 
aranmasından da bu işlemde vazgeçilmiştir. 

Meri 84 üncü maddenin en yanlış taraflarından bir tanesi, kazaî kararları dahi Meclisin onayı
na sunmaktır. Kısıtlanma, bir kazaî kararla olur. Milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan 
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bir suçtan kesin hüküm giymesi de bir kazaî kararla olur. Burada ne yapılıyor; bu kazaî kararlar da
hi, Meclisin 226 oyla onayına tabi tutuluyor. Bunu, kuvvetler ayrılığının en basit tatbikatıyla dahi 
bağdaştırmak mümkün değildir. Ben, gerçekten, bazen, bu Anayasa nasıl yazılmış diye şaşıyorum. 
Bazıları da "bu Anayasayı sen yazdın diyorlar; emin olunuz ki, benim kalemime düşseydi, bu ka
dar kötü bir üslupla ve bu kadar çelişkiler içinde bir metin çıkmazdı. Bineanalcyh, bunu da değiş
tirmek lazımdır. Kuvvetler ayrılığı vardır, yargının kesin bir hükmünü Meclisin onaylayıp onayla
maması söz konusu dahi olamaz. 

Komisyonda ileri sürülen bir fikir: Bu konularda da Anayasa Mahkemesine müracaat imkânı
nın tanmmasıydı; o zaman, kesin hüküm vermiş bidayet mahkemesinin veya çoğu zaman, bidayet 
mahkemesinin kararını onaylamış olan Yargıtayın üzerine Anayasa Mahkemesini çıkarmış olaca
ğız ki-, bu da, yine, demokrasinin icaplarından birinin ihlali olur; çünkü, anayasal yargı ile normal 
yargı birbirinden ayrıdır ve bu ayrılığa riayet etmek lazımdır. 

Geriye ne kalıyor; iki husus kalıyor; bir tanesi "...özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde 
toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine..." Burada da 
Meclis Başkanlık Divanı, tespit açısından işin içine sokulmuştur; yalnız, Genel Kurul üye tamsayı
sının salt çoğunluğunun oyu aranmıştır. Bunun sebebi şudur: Arkadaşlar, geçen günlerde de bir ve
sileyle anlattığım gibi, bir milletvekilinin vazifesi sadece Meclis salonunda geçmez, komisyonlar
da bulunmak, iyi bir yoklama tertibi yapılırsa, elbette ki, izinsiz veya özürsüz çalışmama kapsamı
na girmez; komisyonda çalışır, Genel Kurulda bulunmayabilir, bugün, bu bile mümkün değildir; 
ama, mesela, siyasî partilerimizin idarecileri vardır, eğer, bu hükmü lafzıyla tatbik etsek, şu Mec
liste temsil edilen siyasî parti liderlerinin hiçbirinin bu hükümden kurtulması mümkün değildir, bu-
ria imkân var mıdır... 

Burada, herkes bir görev yapıyor, bu görevin icapları var. Bu görevin icapları, bazı devamsız
lıkları gerektirdiği zaman, bunu, Meclisin takdirine bağlamak ve bu takdiri de partizan fikirlerin or
taya çıkmasını önleyecek kadar yüksek bir çoğunlukla yapmak lazımdır. 

Tabiatıyla, meclisler -yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, başka Meclisler de- bu gi
bi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Devam edebilir mi

yim efendim; ihtarınızı idrak ettim.v 

BAŞKAN - Makine yaptı efendim, ben yapmadım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Robotsal çalışıyor bi-' 
zim Başkanlık Divanı!.. 

Teşekkür ederim; çok güzel efendim. 
Böyle olduğuna göre, bu hükmü fazla mübalağa etmemek lazımdır; Meclis içinde birtakım 

mücamele kaideleri vardır. Bü mücamele kaidelerini Anayasa kaidesi yahut kanun, içtüzük kaide
si haline getirmek de mümkün değildir. Zaten, hiçbir müessese, belirli mücamele kaideleri olma
dan çalışamaz; bu mücamele kaidelerinin gerektirdiği feraset içinde, Meclis, bu kararları verecek. 

Son konu, fevkalade önemli bir konudur: Objektif mesuliyet, borçlar hukukunda bile fevkala
de istisnaî hallerde tanınır. Objektif mesuliyet, hiçbir zaman esas olmaz; hatta, ceza hukukunda ob
jektif mesuliyet yoktur. Bugünkü Anayasada bir objektif mesuliyet hali var, oda şu: Bir parti hak
kında temelli kapatma davası açılmış, o temelli kapatma davasının açıldığı tarihte, o partiye men
sup bazı milletvekilleri Mecliste oturuyor ve bu parti, Anayasa Mahkemesince temelli olarak kapa
tılıyor; ama, o partinin, temelli kapatma davasının açıldığı tarihte Mecliste bulunan milletvekille-
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rinden, bu kapatmada hiçbir dahli olmayan insanlar bile, kendiliğinden, otomatik olarak ihraç edi
liyor. Bunu, hukuk kurallarıyla izah etmek mümkün değil; ne biz izah edebiliyoruz ne de dünya 
izah edebiliyor. Açık söyleyeyim, bu, bizim bir ayıbımızdır, bu ayıbı kaldırmak lazımdır; Komis
yon metni bunu da gerçekleştirmektedir. Bu konuda gösterilen genel anlayıştan ötürü, Komisyon, 
bundan sonraki çalışmalarında büyük cesaret bulacaktır; bu cesaret kaynağımız, şüphesiz, Genel 
Kuruldur; bunun için çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Sayın Emin Kul?.. 
EMÎN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, söz hakkımı Cengiz Bulut'a devrediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Cengiz Bulut, buyurun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bana da, Refah 

Partili arkadaşlara yaptığınız gibi -yerimden kalktığım andan buraya gelinceye kadar 27 saniye 
geçti- aynı uygulamayı yapıyorsunuz; demek ki, yoldaki inkıtalar maç süresine aynı şekilde ilave 
ediliyor... j . ' 

BAŞKAN - Peki, sonradan verdiğim ilave süreleri niçin hiç teşekkürle karşılamıyorsunuz da, 
11 saniyeyi söz konusu ediyorsunuz?!. Bunu söylerken, zaten, 22 saniye kaybettiniz... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Aslında, biz, Sayın Başkanımızı severiz, bize müsamahasını 
da biliyoruz; ama, takılmadan da edemiyoruz; Sevdiğimiz saydığımız bir Başkanımızdır. 

BAŞKAN - Şimdi de rüşvet veriyor. 
CENGİZ BULUT (Devamla) -Kusura bakmayın; ama, benim şahsî kanaatim, biz, burada bo

şa kürek çekiyoruz gibi geliyor. Çünkü, bu anayasa değişikliğinde meselenin candamarı olan 
önemli maddelerin hepsi reddolunmuş; memurla ilgili mesele gitmiş, öğrenciyle ilgili mesele git
miş ve memlekette okuma yazma bilen herkese siyaseti yasaklayan, profesöre siyaseti yasaklayan, 
mühendise siyaseti yasaklayan, doktora siyaseti yasaklayan, avukata siyaseti yasaklayan; yani, bu 
memlekette okuma yazma bilen hemen herkese yasak getiren 68 inci maddeyi de reddolunmuş. Ge
riye ne kalmış; ıvır zıvırla, teferruatla uğraşıyoruz. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Avukata siyaset yasak mı? 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Memurun, greviyle ilgili, toplusözleşmesiyle ilgili meselesi de 

reddolunmuş. ' 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Buradaki milletvekillerinin yarısı memurluktan gelme. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ne yapıyoruz burada; geliyoruz, şu anda milleti hiç ilgilendir

meyen; şu anda perişan olan işçiye, şu anda sıkıntılar içinde yüzen emekliye, şu anda sıkıntılar için
de olan memura ve şu anda traktörüne mazot alamayan köylüye bu Anayasada herhangi bir mesaj 
yok, çiftçiye herhangi bir mesaj yok, küçük esnafa herhangi bir mesaj yok. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bakınız, bugün Türkiye'de birçok problem çözüm bekliyor. 
Herkes, bu Anayasada değişiklik yapacak olan 21 madde içindeki 4-5 maddeyi bekliyordu; ama, 
bütün milletin beklediği 18 yaşındaki gençliğin yalnız oy kullanma değil, bir siyasî partiye üye ola
bilmesini yasaklayan maddeyi biz buradan geçiremedikten sonra ve biraz evvel bahsettiğim gibi, 
grevle ilgili, toplusözleşmeyle ilgili ve okumuşlara yasak getiren o maddeyi geçiremedikten sonra, 
biz, burada neyi tartışıyoruz, neyi konuşuyoruz... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - O zaman niye çıktın! 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Bırakalım, hiç olmazsa şu gündemi değiştirelim, şu yorganı 

kaldıralım, altındaki sıkıntıları görelim ve onların üzerine gidelim. Bakınız, bu 84 üncü madde ne 
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diyor "istifa eden milletvekili..." İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliğinin mutlaka düşmesi ge
rekiyor; ama, Meclis, şu anda kritik noktaya gelmiş; 1 milletvekilinin istifa etmesiyle bu memleket 
her an için seçime gidebilir; milyarlarca, trilyonlarca masraf da olabilir. Bir milletvekilinin, zevkiy-
le "efendim, ben istifa ettim; ben çekiliyorum; ben yokum" demesi gibi bir meseleye buradada bir 
çözüm getirilmesi gerekiryordu; çünkü, istifa eden bir milletveklini Mecliste zorla tutamıyoruz; 
ama, istifa eden kişinin de -Başbakan kim olursa olsun, hükümet kim olura olursa olsun- onun önü
ne gelip de, şantaj yapmasına izin vermeyecek bir sistemi getirmemiz lazım. 

Bu maddenin, dördüncü fıkrası da aynı; özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplantı
lara gelmeyen insanların, eğer, milletvekilliğini düşürmeyeceksek, gelin, maaşlarını keselim; ma
aşla ilgili hiçbir şey yok. Burada, işi, gene oylamaya getiriyorsunuz. Madem ki Anayasa yapıyor
sunuz, madem ki Meclis karar verecek, buyurun, altı aydan beri, bir yıldan beri bu Meclise gelme
yen adamın milletvekilliğini yarın düşürelim; düşürmeyecekseniz, o zaman niye yapıyoruz bu Ana
yasayı; kim için yapıyoruz bu Anayasayı?!. Ne var bu Anayasada?.. İşte, gelmiyor adam "yokum" 
diyor, "bu Mecliste bir şey yok" diyor, "umut yok" diyor, "gelmeyeceğim" diyor, kendi işini takip 
ediyor, gelmiyor adam. Hadi düşürsenize... Ama, yazıyorsunuz buraya... Madem yapmayacaksınız, 
yazmayın. Milleti boşu boşuna kandırmayalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CENGİZ BULUT (Devamla) - 1 dakikanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN - Veriyorum efendim. Yalnız, adam değil; sayın üye!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan, halk dilinde konuşuyoruz, kahve dilinde konu

şuyoruz kusura bakmayın. (DYP sıralarından "burası kahve" değil sesleri) 
Burada, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir mil

letvekilinin üyeliğinin düşmesinin oylamaya tâbi tutulması bence yanlıştır; karar alındığı andan iti
baren bu kişinin üyeliğinin derhal düşmesi gerekir. Ahlak, namus, dürüstlük, hırsızlık konusunun 
burada oylanacak tarafı yok; hırsızsa hırsızdır, ahlaksızsa ahlaksızdır, yaramazsa yaramazdır; bu
nun neyini tartışacağız, neyini konuşacağız. Yargı organlarının onlar hakkında vereceği kararı bi
zim burada tartışmamız, bence yanlış olur. Ben, 84 üncü maddeyi eksik görüyorum. Zaten, bu Ana
yasanın neresi tam ki; her tarafı eksik... Bir getiriyorlar bir çekiyorlar, bir getiriyorlar bir çekiyor
lar; demek ki, yemek hazır değil; ustalar acemi, aşçılar acemi; yemeği pişirmeden sofraya getiri
yorlar; bakıyoruz tuzu eksik, bakıyoruz yağı eksik, bakıyoruz şekeri eksik; eksik bir yemeği önü
müze getiriyorlar, ekmeği yemeğe banıyoruz, tuzu yok, usta geri çekiyor, aşçıbaşı geri çekiyor; tek
rar getiriyor, bakıyoruz, acı, şekerini koymamış; geri çekiyor... Anayasayı iyi hazırlayın, Anaya
sayı bitirin, getirin, milleti boşu boşuna meşgul etmeyin. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Cengiz Bulut, sözünüzü kesmedim; ama, bir noktayı, adınıza düzeltiyorum, 

herhalde siz de kabulleneceksiniz: "Geriye Anayasanın ıvır zıvır maddeleri kaldı" dediniz. Yüce 
Meclisin yaptığı anayasaların, başka meclislerin yapıp da halkoyundan geçmiş anayasaların hiçbir 
maddesi ıvır zıvır olmaz; önemlisi, daha az önemlisi olabilir, yanlış anlaşılanı olur; onları düzelti
yoruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sürçülisan oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 12 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Maddeyle ilgili sual sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ben size sual sorma hakkı vermeden evvel, arkadaşlarımdan bir ricada bulunmak 

istiyorum. 

- 577 -



T.B.M.M. B:129 24 .6 .1995 0 : 2 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. Bu önergeleri kontrol ediyorum; şu ana kadar mad

de üzerinde verilmiş 4 önerge vardı; 3 'ü birbirinin aynı gibi görünüyor ise de, farklı olduğu için ay
rı oylatacak idim; ama, şu anda 9 önerge daha geldi. Ben, şimdi, size mi söz vereyim, önergeleri 
mi işleme koyayım... Arkadaşlarımızın biraz dikkatli olması lazım; son dakikada 9 önerge birden 
gelirse, bu önergeleri benim kontrol etme imkânım olmuyor. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sadece 4 önergeyi işleme koyun 
BAŞKAN - Hayır; bir defaya mahsus olmak üzere, hepsini işleme koyacağım; ama, bundan 

sonra olmaz. , 

Sayın Şemsek, buyurun, sualinizi sorun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) r- Sayın Başkanım, Başkanlığınız aracılığıyla öğrenmek is

tediğim husus şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, daha önce, bu madde gereğince kapatıl
mış olan bir siyasî partinin milletvekillerinin milletvekillikleri düşürülmüştür. Bu madde bu deği
şik şekliyle çıktığı zaman, bu milletvekillerinin milletvekillikleri iade edilmiş olacak mıdır? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Başka sual sormak isteyen?.. Yok. 
Sual sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Komisyon... 

, ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu milletve
killerinin bir kısmının, Anayasa Mahkemesince, partinin kapatılmasında dahli bulundukları için 
milletvekillikleri düşürülmüştür; diğer bir kısmının milletvekillikleri ise, partinin kapatılma davası 
açıldığı anda, milletvekili oldukları için düşürülmüştür. 

Bu, Anayasa Mahkemesince verilmiş bir tedbir kararıdır. Tedbir kararı, o zamanki Anayasa 
hükümlerine, yani, şu anda da meri bulunan Anayasa hükümlerine göre alınmış ve hükmünü ifade 
etmiştir ve,bu kişiler, yargıya teslim edilmişlerdir. Yargıya teslim edilen kişileri, yargının elinden 
almak mümkün değildir. Bu tarz, tedbir kararlarının verilmesine amil olan hükümlerde değişiklik, 
makable şamil tesirler uyandırmaz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 12 nci maddesiyle değiştirilen Anayasanın 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bülent Ecevit 

Zonguldak 
Atilla Mutman 

İzmir 
Nami Çağan 

İstanbul 
İstamihan Talay 

İçel 
Ender Karagül 

Uşak 

H.Uluç Gürkan 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Erdal Kesebir 
Edirne 

Veli Aksoy 
İzmir 

Hüsamettin Özkan 
İstanbul . 
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MADDE 12.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. Milletvekilliğinin düşmesi 

Madde 84.- İstifa eden milletvekilinin milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lık Divanınca tespit edildikten sonra düşer. 

Gerekçe: 

Yürürlükteki Anayasa, istifa eden milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin 
düşmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararına bağlıyor. Milletvekilinin isti
fa hakkını elinden alan bu madde, Anayasa Komisyonunun teklifinde de yer almaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, bu husustaki iradesinin Başkanlığa bil
dirilmesiyle sona erer." 

Ahmet Dökülmez Mustafa Ünaldı 
Kahramanmaraş Konya 
Salih Kapusuz Abit Kıvrak 

Kayseri ' Konya 
Ali Oğuz Bahaddin Elçi 
İstanbul Bayburt • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarih ve 2709 nolu Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 12 nci mad
desiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının "istifa eden milletvekilinin milletvekilli
ğinin düşmesi, istifanın verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde istifasını geri almaması halinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulununun bilgisine sunulmasıyla düşer" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
Van Konya 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
Şanlıurfa Kayseri 

Hüseyin Erdal . Ömer Faruk Ekinci 
Yozgat Ankara 

Ahmet Dökülmez Ahmet Derin 
Kahramanmaraş Kütahya 

Ahmet Remzi Hatip Ahmet Arıkan 
Konya , Sivas 

Bahaddin Elçi Musa Demirci 
Bayburt Sivas 

Kâzım Âtaoğlu Hüsamettin Korkutata 
Bingöl Bingöl 
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Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Kcmalettin Göktaş 

Trabzon 
İsmail Coşar 

Çankırı 

24 .6 .1995 
: Ahmet Feyzi Inceöz 

Tokat 
: Zeki Ergezen 

Bitlis 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1982 tarih ve 2709 nolu Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının Başlangıç Metni ve Bazı.Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 12 nci mad
desiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "bu husustaki kesin mahkeme kararının" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda incelendikten sonra hazırlanacak raporun, Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla olur" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
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 12 nci 
maddesiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının "raporu" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla düşer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
Van Konya 
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İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

24 .6 .1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Abit Kıvrak 

Konya 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Abdullah Gül 

Kayseri 

0 : 2 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7. 11. 1982 Tarihli ve 2709 Numaralı'Türkiye Cumhuriye

ti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 12 
nci maddesiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının "Genel Kurul" ibaresinden son
ra gelmek üzere "açık oyla karar verir" ibaresinin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Zeki Ünal 
Karaman 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Abit Kıvrak 
, Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 
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Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
Zeki Erğezen 

Bitlis 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

24 .6 .1995 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Abdullah Gül 

Kayseri 

0 : 2 

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

yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 12 nci 
maddesiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin son fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. , 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş , 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Mustafa (İnaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.1.1/1982 Tarih ve 2709 Nolu Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 12 nci 
maddesiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Divanca tespit edildikten sonra" 
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ibaresinden sonra gelmek üzere "milletvekilinin istifa ettiği Genel Kurulun bilgisine sunulur ye 
milletvekilliğinden düşer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Mehmet elkatmış 

Nevşehir 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Mustafa (İnaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya. 

Abit Kıvrak 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

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 12 
rici maddesiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "yetkili komisyon" ibaresinin 
kaldırılarak, yerine "Anayasa Komisyonu" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
Van . Konya 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 
, Şanlıurfa .Kayseri 

Hüseyin Erdal Ömer Faruk Ekinci 
Yozgat Ankara 

Ahmet Dökülmez Ahmet Derin 
Kahramanmaraş Kütahya 
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Ahmet Arıkan 

Sivas 
Hasan Dikci 

Kahramanmaraş 
Musa Demirci 

Sivas 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
AJımet Feyzi İnceöz 

Tokat 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

24.6.1995 
Abit Kıvrak 

Konya 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Zeki Ünal 
Karaman 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Abdullah Gül 
Kayseri 

0 : 2 

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 12 
nci maddesiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "bu husustaki kesin mahkeme ka
rarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının karar vermesi üzerine, durumun Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasıyla düşer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
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Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

24.6.1995 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Abdullah Gül 

Kayseri 

0 : 2 

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 12 
nci maddesiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının "Meclis çalışmalarına özürsüz 
veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilli
ği durumunun, Meclis Başkanlık Divanı tespiti ve Genel Kurulda açıklamasıyla düşmüş olur" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Mustafa Ünal di 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Abdullah Gül 
Kayseri 

BAŞKAN - Geliş sırasına göre okuttuğum önergeleri, şimdi, aykırılık derecesine göre okutup, 
oylayacağım. 
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Burada; birbirine benzer ve aynı kişiler tarafından verilmiş önergeler vardır; onları, toplu ola

rak oylarınıza sunacağım. 
Okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, bu husustaki iradesinin Başkanlığa bil

dirilmesiyle sona erer." ' 
Ahmet Dökülmez 
(Kahramanmaraş) 

' , • • , . • ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katilıyor musunuz ? 

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

BAŞKAN-Sayın Dökülmez, buyurun. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Önergem 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce konuşan arkadaşlarımı dinlediğimde,'öyle bir tablo ortaya serildi ki, sanki, millet
vekili, ilkokul çocuğu... Bu hatayı yapabilir; korkabilir, belli bazı tazyiklere maruz kalabilir, güç 
durumda kalabilir, istifa dilekçesi verebilir; biz bunu tekrar düşünelim diyorsunuz. Böyle şey olur 
mu arkadaşlar?!.. Milletvekili, halkın oyu ile seçilen insan, birkısım süzgeçlerden geçerek gelen in
san, akİı başında insan. Eğer, istifa dilekçesi veriyorsa sonuçlarına katlanır. 

Onun ötesinde, birkısım arkadaşlarımız dedi ki, "efendim, demokrasi tehlikeye girebilir." Ni
ye demokrasi tehlikeye girsin... Eğer, geçen bunca sene zarfında siz, bu demokrasiyi, birtakım 
sağlıklı kurallara oturtamadıysanız, o zaman, kabahat, o milletvekilinin değil, sizin. 

Yine, ayrı bir husus; bazı arkadaşlarım söyledi; "efendim, Parlamentoyu seçime sürükleyebi
lir..." Seçimden niye bu kadarkorkuyorsunuz? Seçim olursa ne olur? Birkısım Batı ülkelerinde ol
duğu gibi, her şeyi otomatik sisteme bağlayın* vatandaş, sıradan bir işini yapıyormuş gibi kartları
nı sokmak suretiyle gelsin, seçimde oyunu kullansın. Hatta, bunun ötesinde, her meseleyi dönüp 
dönüp millete sorun; bu alışkanlığı edindirin. Seçimden korkmanın hiçbir yararı olduğunu sanmı
yorum. 

, Ayrı bir husus daha, daha önce gördük burada: Bir arkadaşımız belediye başkanı adayı olmuş. 
Milletvekilliği üzerindeyken, tüm kamuoyunun, halkın, herkesin ve Meclisin bildiği bir ortamda, 
tutmuş, aday olmuş ve kazanmış. Milletvekilliğini düşürmek için, Mecliste binbir türlü sıkıntılar 
çekildi. Bazı arkadaşlar "hayır efendim, biz, senin belediye başkanlığını kabul etmeyeceğiz, ille de, 
milletvekili olarak kalacaksın" diye dayattı. Aynı Meclis, yarın birgün, önümüze çıkacak birtakım 
meselelerde de, bu türlü kararlar verirse ne yapacaksınız?.. Onun için, önergemizin daha sağlıklı 
bir yol açacağı düşüncesindeyiz. , 

İstifa dilekçesini verdikten sonra, birkaç gün düşünme imkânı olsun diyorsanız, benim öner
gemden sonra döndüncü sırada okunan önerge, bir aylık düşünme fırsatı veriyor, onu destekleyin. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, ' 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi 

84 üncü maddenin son fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN - Söz talebi yok. 

. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..'. Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

84 üncü maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 
Madde 84.- İstifa eden milletvekilinin milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lık Divanınca tespit edildikten sonra düşer. 

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

Başkan. • 
ATİLLA MUTMAN (izmir) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Mutman, buyurun. 
ATİLLA MUTMAN (izmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddede, özellikle bu 

fıkrada, istifa eden millletvekilinin üyeliğinin düşmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda karara bağlanmasını pek doğru bir hareket olarak görmüyoruz; onun için, bu önergeyi ver
miş bulunuyoruz. Biraz evvel değerli arkadaşımızın değindiği ve geçen sene Parlamentoda yaşan
mış o sıkıntılı durumu bertaraf etmenin yolu da, bu maddenin, özellikle bu fıkranın değişmesinde 
yatıyor. ..'.•' 

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

edilmemiştir. 
Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının, birbirine çok benzeyen üç önergesi vardır; okutup, 

birlikte oylayacağım. 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ye Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . ' ' . 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 tarih ve 2709 nolu Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 12 nci mad
desiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Divanca tespit edildikten sonra" ibare
sinden sonra gelmek üzere "milletvekilinin istifa ettiği, Genel Kurulun bilgisine sunulur ve millet
vekilliğinden düşer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Üç önerge de eski Anayasadaki gibi, "Meclisin ıttılaına sunulur" mahiyettindedir. 
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Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN - Sayın Erbaş, konuşmak istiyor musunuz? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 84 üncü maddenin de

ğişiklik metninde "İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır" deniliyor. Yani, GenelKurulda oylamaya sunulacak; eğer, . 
reddedilirse, o milletvekili, milletvekilliğine yine devam etmiş olacak. 

Bizim, önergemizde istemiş olduğumuz konu şudur: Bunun geçerli olup olmadığını, yine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tespit edecek; ancak, milletvekilinin istifası, sadece, 
Genel Kurulun bilgisine sunulacak. Yani, ayrıca bir oylamaya gerek kalmadan, mademki o insanın 
istifası geçerlidir, bir daha, Genel Kurul kabul etti, etmedi, salt oyla kabul etti gibi işlemlerin hiç
birine gerek kalmadan istifası gerçekleşmiş bu işlemler tamamlanmış olacak; bu arkadaşımızın is
tifası da, o andan itibaren, kabul edilmiş sayılacak ve milletvekilliği ile ilişiği kesilecek. 

Bundan önceki oylamalarda da görüldü ki, hiçbir arkadaşımız, diğer bir arkadaşın istifasını ka
bul etmek istemiyor, bu değerli Meclisten dışarı çıkmasını istemiyor. O açıdan, devamlı ret oyu ve
riliyor ve istifa eden arkadaşın bu tek taraflı irade beyanı da geçersiz sayılmış oluyor. Kişilerin tek 
taraflı irade beyanlarının geçersiz sayılmasının, hakikaten uygun olmadığı görüşündeyiz. Önerge
mizin, Meclise devam konusunun da, istifanın her an verilip, geri çekilmesi gibi birtakım uygula
maların da önlenmesi açısından yararlı olacağı görüşündeyiz. 

Önergemizin desteklenmesini talep ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. . 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Erbaş, bir başka önergenizde de, beş birleşime gelmeyen milletvekilinin, Genel Kurula 

sunulmasını istiyoruz. Genel Kurula sunulması zaten teklifte vardır. 

Bunu da işleme koymuyorum. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Tamam efendim, 
BAŞKAN - Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının diğer önergesini okutuyorum: 
Van Milletvekili Fcthullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
"İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesi, istifanın verildiği tarihten itibaren bir 

ay içerisinde, istifasını geri almaması halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun bil
gisine sunulması ile düşer." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

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

dim. 
BAŞKAN - Sayın Bahaddin Elçi, buyurun efendim. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; değişiklik önergemiz 

üzerinde açıklama yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Bilindiği gibi, milletvekilliği, halkla, seçtikleri arasında zımnen bir sözleşmedir; yani, bir nevi 

vekâlet sözleşmesidir. Halkın, milletin, nasıl ki, istemediği bir vekilini sonradan azletmeye hakkı 
varsa, bu sözleşmenin tabiî gereği olarak, öbür taraftan da, seçilen vekilin istifaya hakkı olmalıdır. 

Ayrıca, istifa, tek taraflı irade beyanıyla hüküm ifade etmesi gereken bir olaydır. O halde, is
tifanın, özellikle milletvekilinin istifasının önünü tıkayacak mekanizmanın bulunması son derece 
mahzurludur; Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına gölge düşürecek spekülasyonlara ne
den olabilecektir. Bunu hepimiz yaşıyor ve biliyoruz. 

O halde ne yapılması gerekir; istifa eden milletvekilinin istifasının önünü açmak lazım, kolay
laştırmak lazım. Olabilir; fevren, tehevvüren, kızmak suretiyle, herhangi bir nedenle, bir milletve
kili istifasını sunabilir... 

ADİL AYDIN (Antalya) - Müslüman adam kızar mı?!. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Yeri gelince, tabiî... 
Olabilir ki, aradan, bir ay geçtikten sonra -bir mehil hakkı var- istifasından geri dönebilir. Biz, 

önergemizle, bir aylık bir bekleme süresinin verilmesini ve istifasını kendi iradesiyle geri almama
sı halinde, durumun, Başkanlık Divanınca tespit edilerek, Genel Kurulun bilgisine sunulması sure
tiyle, istifasına hükmedileceği teklifini getirmiş bulunuyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
"Bu husustaki kesin mahkeme kararının" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin Anayasa ve Adalet Komisyonlarında incelendikten sonra hazırlanacak raporun, 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla olur" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Erbaş, buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklif metninde "Millet

vekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu hususdaki kesin mahkeme ka
rarının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" denilmektedir. 

Milletvekilliği, mahkemenin kesin hüküm bildirmesiyle düştüğüne göre, bu kesin hükmün ne 
olduğunu Genel Kurul pek inceleyemeyecektir. Onun için, kesin hükmün, Büyük Millet Meclisin
de bulunan Adalet Komisyonu veyahut da Adalet ve Anayasa Komisyonlarının birlikte oluşturduk
ları komisyonda incelendikten sonra Genel Kurulun bilgisine sunulması daha geçerli olacaktır ye 
Genel Kurulun bilgilendirilmesi açısından da çok münasip olacaktır. Bu açıdan, önergemizin des
teklenmesini istirham ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Üçüncü fıkrasındaki "yetkili komisyon" ibaresinin kaldırılarak, yerine "Anayasa Komisyonu" 

ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Konuşmak istiyor musunuz efendim? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Milleti bıktırdınız... 
İRFETTİN AKAR (Muğla) - Ne konuşacaksınız kardeşim?! 

; OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Konuşmak için sizden mi izin alacağız!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Size yakışmıyor... 

BAŞKAN - Neyse, çok konuşan bir arkadaşımız değil; bu defa oldu; dinleyin. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sabrınızı taşırdığımızın 

farkındayız. . - • ' ' , ' 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Milletin sabrı taştı, milletin... / 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değil... 
Siz istiyorsunuz ki, konuşmayalım; ama, mesele şu... , 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Konuş, konuş!.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Burası Türkiye,Büyük Millet Meclisi; konuş, 
- FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Yeni bir komisyon icat edilecek... Ne komisyonu olacak 

bu komisyon; adı ne bu komisyonun... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Yetkili komisyon... 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Devamlı aynı şeyleri konuşuyorsunuz... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Siz, herhalde, değişiklik metnini iyi okumadınız, incele
mediniz. O açıdan, aynı şeyleri konuştuğumuzu söylüyorsunuz. Bu husustaki komisyon... Yeni bir 
komisyon icat edecek Meclis; "yetkili komisyon" diyor; hangi komisyon olduğunu belirtmiyor. 
Onun için, biz, burada, yetkili komisyon olarak Anayasa Komisyonunu görüyoruz ve "yetkili ko
misyon" yerine "Anayasa Komisyonunun" konulmasını teklif ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda, ayrıca, bir de yeni bir komisyon icat edecek; ko
misyon başkanına bir araba verecek, sekreter verecek, oda verecek... Yani, Millet Meclisinin bu ka
dar külfete girmesine gerek yok; bu komisyonun ismini, anayasa konusunda en yüksek söz sahibi 
olan Anayasa Komisyonu olarak tespit edelim ve bu şekilde bağlayalım. Bütün teklifimiz bu; ya
ni, değerli kardeşlerimizin sıkılmalarının... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Tabiî, yetkili komisyon olarak bakacak olan Anayasa 
Komisyonu... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Ama, öyle yazmamış "yetkili komisyon" demiş. Anaya
sa Komisyonu yazması lazımdı. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Yetkili komisyon, Anayasa Komisyonu. Bunu anlaya-
madınsa, ayıp vallahi!.. 

' FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Evet, değerli kardeşlerim bu konuyu anlamıyorlar. Ben 
anlatmaya çalıştım. Yeni bir araba, yeni bir odadan vazgeçmenizi istirham ediyor; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından alkışlar [!]) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Erbaş "Meclisin oyuna sunulur" şeklindeki önergeniz reddedilmişti. Bir başka önerge

niz var; bu önergenizde de "açık oya sunulur" diyorsunuz; ancak, öbür önergeniz, yani oylama ta
lebi reddedildiği için, bunu işleme koymuyorum. 

Böylece, 12 nci madde üzerinde verilen önergelerin müzakeresi tamamlanmıştır. 

Kabul edilen önerge yoktur. 

12 nci maddeyi gizli oylamaya sunuyorum... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Sayın Başkan, bir arzım var; müsaade eder misiniz... 
Efendim, zamanı daha ekonomik kullanmak açısından, tasnif yapıldığı sırada, diğer maddele

rin görüşmelerine devam bakımından bir mâni olduğunu düşünmüyorum. Yüce Başkanlık, bu ko
nuda, bir kere daha tezekkür eder de, böyle bir kolaylığı Yüce Meclise tanır ise, zamanı daha eko
nomik kullanmış oluruz diye düşünüyorum efendim. 

BAŞKAN - Efendim, onu, bu hafta üç kere düşündük; arkadaşlar, maddeler birbirine bağlı de
diler; ama, bir kere daha... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Efendim, bu görüşmeler, birinci görüşmelerdir; birinci 
görüşmeler bağlayıcı değildir; daha çok, yön verici ve eğilim belirleyici görüşmelerdir. O nedenle, 
bu maddelerin birbirlerine bağlantısı konusunda tasnif açısından bir problem olmadığını zannedi
yorum. Bir kere daha tezekkürde fayda umuyorum efendim. 

BAŞKAN - Hay hay efendim; teşekkür ederim. 
Oylamaya başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın bakanlar, bir diğer sayın bakana vekâleten oy 
kullanıyorlar. Vekâleten oy kullanmak doğru değil. Biz, şu anda, bunu önemsemediğimiz için iti
raz etmiyoruz; ama, bunun tartışılması lazım; yani, vekâlet ile gizli oy birbiriyle bağdaşmıyor. Bu
nun için, buna böyle bir nokta koyalım; ama, daha sonra bunu tartışalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hay hay efendim, daha evvel tartışılmış; ama, bir kere daha tartışılmasında fay-
,da görürüm. 

Sayın milletvekilleri, oylarını kullanmamış arkadaşlar varsa, oylarını kullanmaya devam ede
bilirler; yalnız, yapılan bir isteği de yerine getirmek için, bir konuda sizden tekrar bir onay almak 
istiyorum. 

Şu and kadar, Anayasanın daha uzun olan maddeleri geçti ve maddeler üzerinde genel politi
ka da konuşuldu; şimdi, müzakereler rayına girdi. Sırada, daha kısa maddeler var. Eğer, oyların tas
nifi yapılırken bir başka maddeye geçersem, iki gün sonra, Anayasa maddelerinin müzakeresini bi
tirmiş oluruz. 

Bu hususu iki defa getirdim, reddettiniz; fakat, bakın, bir/şey ortaya çıktı. Komisyon bir mad
deyi geri alıyor; aldığı halde müzakerelere devam ediyoruz. Öyleyse, tasnif yapılırken, "efendim, 
neticeyi görmeden sonraki maddeyi niye konuşuyoruz" demek, bu hususla hiç bağdaşmıyor. Müsa
ade ederseniz, tasnif anında diğer maddelere geçeyim. Böylece, müzakereleri iki gün içerisinde bitir
miş oluruz; tamam mı efendim? (DYP, ANAP ve CHP sıralarından "tamam, uygundur" sesleri) 

Teşekkür ederim. 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili kaldı mı? 

- 5 9 1 -



T.B.M.M. B:129 2 4 . 6 . 1 9 9 5 0 : 2 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Kararı oylasaydınız Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim "evet" dediniz artık... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Oylamaya gerek yok. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Olmaz, Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Efendim, kararı oyluyorum... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) - Maddeleri oylamayalım Sayın Başkan; kabul edelim, 
gidelim o zaman (!) 

BAŞKAN - Efendim, bunun ne sıkıntısı var; bakın, üyeler 1 saat 25 dakika açıkta bekliyor
lar... (RP sıralarından gürültüler) 

".:'. Oyunu kullanmayan başka sayın üye kaldı mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir; kutuları kaldırın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Oy kullanmadım Sayın Başkan. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, oy kullanmadım, kullanabilir miyim? 
BAŞKAN - Efendim, oy toplama muamelesi bittiği gibi, kutuyu da açtık. Hemen yakında bir 

oylama daha var Sayın Elkatmış; yetişemediğiniz de zapta geçti. 
Sayın milletvekilleri, 13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. -7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 85 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
6. İptal istemi 
Madde 85. - Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 

üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, 
Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili ve
ya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde ke
sin karara bağlar. Aksi takdirde, Meclis karan yürürlüğe girmez. 

BAŞKAN - Gruplar adına, şu ana kadar söz talebi olmamıştır; eğer, yoksa, kişisel söz vere
ceğim. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, Grubum adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Elkatmış; buyurun. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Anayasa değişikliği teklifi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz maalesef son yıllarda en zor günlerini yaşamaktadır. Sayın Baş
bakan ve birkısım bakanlar dışında hiç kimse, ülkede işlerin iyi gittiğini söylememektedir, aksine 
işlerin gittikçe de kötüleştiğini çetrefilleştigini söylemektedirler. İşte bütün bu işleri çözmek bu 
Meclisin görevi iken, maalesef, Meclis, sadece -sanki bütün işleri çözecekmiş gibi- Anayasa deği
şikliği teklifini müzakere etmektedir ve işler, sadece Anayasa değişikliği üzerine kilitlenmiş, en-
dekslenmiş durumdadır. 
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Değerli arkadaşlar, bugün gerçekten de biz burada böyle bir değişiklik üzerinde birbirimizi kı

rarken, gerilimi artırırken ve neticede hiçbir şey çıkmaz iken, etrafımızda çok şeyler oluyor. Bakı
nız, Yunanistan, karasularını 12 mile çıkardı. Biz ne yapabildik; sadece, Meclis olarak, bir bildiri 
yayınlamakla yetindik. Bunları burada görüşmemiz gerekir. Etrafımızda sıcak harp var. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Suriye'den bahset. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Arkadaşımızın dediği gibi, Suriye meselesi var, terör 

meselesi var ve bütün bu meseleleri, problemleri çözmek, bunlara çözüm üretmek, tedbirlerini, ça
relerini bulmak bizim görevimiz iken, Meclis, sanki bu görevini unutmuş, sadece, demokratikleş
me adına, Anayasa değişikliğiyle uğraşır hale girmiştir. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, komisyon yok, Divan Üyeleri yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, komisyon yok, Hükümet yok; hiç kimse yok. 

BAŞKAN - Komisyon burada. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yok efendim; Hükümet de yok. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İşte, gördünüz mü acelenin mahzurlarını!.. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, işler o kadar kötüleşmiştir ki... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Komisyon yok, Divan yok; görüşme yapıyoruz. Divan yok. 

BAŞKAN - Efendim, Divan neden yok; ben buradayım, Divan fazlasıyla var. Burada iki ar
kadaşımız var. 

CEV AT AYHAN (Sakarya)-Usule uygun değil. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - O ayrı; onlar tasnif yapıyorlar. Onlar, orada oturacaklar. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Otur yerine yahu! 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Yanlış usul çıkarıyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Usulün hiç yanlışı yok; usul, gayet yerinde; bu usulle zaman kazanıyoruz. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Divan yok... ^ 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hani, Hükümet nerede?.. 
BAŞKAN - Efendim, buyurun, konuşmanıza devam edin. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memurlar ve işçi

ler sokaklara döküldüler; haklı olarak birtakım istekleri var; bunların giderilmesi, bunlara çare bu
lunması lazım gelirken, maalesef, bunlara da hiçbir çare bulunamamaktadır ve işçiler, çaresiz, so
kaklarda beklemektedirler. Bunlar ne istiyorlar; maaşlarındaki adaletsizliğin düzeltilmesini, maaş
larının yükseltilmesini, insanca yaşama hakkının kendilerine verilmesini, toplusözleşme ve grev 
hakkını da tanıyan sendikal hakkın verilmesini istiyorlar. Zaten, bu Hükümetin, gerek hükümet 
programında gerekse ortaklık protokolünde, bu konuda, işçilere, açık taahhüdü de vardı; ama, ma
alesef, birkaç gün evvel, bu konudaki değişiklik reddedildi. 

12 milyon işsiz, iş ve aş istiyor; bunların da dertlerine bir çare bulma yoluna gidilmiyor. 800 
binin üzerindeki gencimiz, yarın üniversite imtihanına girecek; bundan evvel de, birkaç yüz bin ta
nesi, zaten bu imtihanı kaybetti; yani,l milyon 200 bin-1 milyon 300 bin gencimizden, sadece 200-
300 bini, belki, üniversiteye girebilecek; diğerleri ise, boşta kalacak; yani, 1 milyon genç açıkta ka
lacak. Bunlara da bir çare bulmamız gerekirken, biz, yine, burada, Anayasa değişikliğiyle oyalan
maya çalışıyoruz ve 21 maddeden ibaret değişiklik teklifinin de birçok maddesi, zaten reddedilmiş 
durumda; diğerleri ise, Komisyonca geri çekilmekte; ne olacağı, akıbeti de bilinmemektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, demokratikleşme ve sivil anayasa yapma adı altında, maalesef, kamu

oyu kandırılmaktadır, oyalanmaktadır ve sanki, Anayasanın bazı maddeleri değiştirilirse, yani mil
letvekili sayısı 600'e çıkarılırsa, milletvekillerinin maaş ve sair özlük hakları anayasal garanti altı
na alınırsa, Meclis 1 Eylül yerine 1 Ekimde açılırsa, milletin bütün dertleri halledilecekmiş gibi 
gösteriliyor ve topluma böyle bir ümit veriliyor, toplum oyalanıyor. Bu, gayet tehlikeli bir durum
dur. ; 

' Değerli arkadaşlarım, bu Meclis tarafından, Anayasada yapılacak bu sınırlı değişiklikle, ne ül
ke demokratikleşir ne sivil anayasa yapılmış olur ne de ülkemizin ve milletimizin meseleleri halle
dilmiş olur. Bir kere, yanlışlık şûrada: Bundan önceki, gerek 1961 gerekse 1982 Anayasamızı as
kerler mi yaptı; hayır. Bu Anayasaları siviller yapmadı mı, hatta, bu Anayasaları, birtakım ilim, fi
kir ve siyaset adamları kaleme almadılar mı, bu Anayasalar, Kurucu Meclis, Danışma Meclisi gibi 
birtakım meclislerde görüşülmedi mi, müzakere edilmedi mi, bu Anayasalar, hatta, halkın oyuna 
sunulup; sözümona halkın desteği de sağlanmadı mı ve hatta ve hatta, bütün bu Anayasalar ve şim
di uğraştığımız bu değişiklikler, aynı kişi tarafından kaleme alınmadı mı? 

Değerli arkadaşlar, önemli olan şudur: Anayasanın değiştirilmesiyle demokratik olunmaz ve 
demokratikleşilmez. Önemli olan, Anayasa, milletin ihtiyaçlarına cevap veriyor mu, vermiyor mu; 
elbette ki, vermiyor ve bunda, hepimiz mutabıkız. O halde, ihtiyaca göre bir değişildik yapılması 
gerekir. Hatta ve hatta, yazılı bir anayasanın varlığı da gerekmez. 

Bakınız, ingiltere'nin yazılı bir anayasası yoktur. İngiltere'de, anayasa ve yasalar, teamüller
dir; ülke, teamüllere, örf ve âdetlere göre yönetilir; ama, ingiltere, bugün, dünyanın en demokrat ve 
demokratik ülkelerinin başında gelir; üstelik, krallıkla yönetilmesine rağmen. 

Bunlarla neyi anlatmak istiyorum: Ülkemizin demokratik bir ülke olması için, bizlerin de de
mokrat olabilmesi için, öncelikle, kafalarımızın demokrat olması gerekir, birbirimize karşı hoşgö
rülü olmamız ve birbirimizi sevmemiz, birbirimizi anlayışla karşılamamız ve birbirimize tahammül 
etmemiz gerekir. 

Sivil bir anayasa yapmak istiyorsak, öncelikle, Anayasanın 118 inci maddesindeki Milî Gü
venlik Kurulunun yeri ve görevlerinin yeniden kaleme alınması gerekir. Meclis kararları dahi yar
gı denetimine tabi iken, Yüksek Askerî Şûra kararlarının da yargı denetimine alınması gerekir; si
vil anayasa böyle yapılır. Yetki kanunlarıyla, kanun hükmünde kararnamelerle Meclisin devre dışı 
bırakılmasını, âdeta by-pass edilmesini önleyici hükümlerin konulması gerekir. Demokrasinin vaz
geçilmez unsuru olan kuvvetler ayrılığı prensibinin tam olarak gerçekleşmesi için, Anayasada de
ğişmesi gereken asıl hükümlerin ve bu arada inanç özgürlüğünü kısıtlayan antidemokratik hüküm
lerin değişmesi gerekir. Demokrasiyi katleden, ihtilalcilerin yargılanmalarını önleyen maddelerin 
tamamen kaldırılıp, hatta onların şimdi yargılanmalarını sağlayacak hükümler getirilmelidir. Ana
yasa değişikliği için bütün partiler arasında bir mutabakat sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu Anayasa değişikliği, demokratikleşme ve sivil bir anayasa yapmak için 
değil, sırf Anayasayı değiştiriyor gözükmek ve halkı oyalamak, hatta kandırmak ve gündemi de
ğiştirmek için getirilmiştir. Büyük bir kısmı da zaten Komisyonca geri çekilmiş, bir kısmı da Mec
lis tarafından reddedilmiştir. Kaldı ki, anayasalar, uygulanmak için yapılır; en iyi anayasa ve en iyi 
kanunlar, uygulanmadıktan veya kötü uygulandıktan sonra, ne işe yararlar! 

Anayasanın 78 inci maddesi, milletvekilliğinde boşalma olması halinde ara seçimin yapılma
sını emrediyor. Bugün 22 milletvekilliği boş; çok illerin, özellikle yeni kurulan Ardahan, İğdır, Ki
lis, Yalova ve Karabük gibi illerin milletvekilleri yok; bu iller Mecliste temsil edilmiyor. Gerçek
ten demokratikleşmeden bahsediyorsak, derhal erken seçim, hiç değilse ara seçim yapılmalıdır. Bu 
da yapılmıyor; ama demokrasiden her gün bahsediliyor. 

. - 5 9 4 - ^ 



T.B.M.M. B:129 24 .6 .1995 0 : 2 
Meclis, yetki kanunlarıyla devre dışı bırakılmıştır. Mahallî idarelerin yetkileri ellerinden alını

yor; halkın seçtiği mahallî idareciler her türlü baskıya tabi tutuluyor; kuvvetler ayrılığı sistemi ra
fa kaldırılıyor. Bunu yapanlar, yaptıkları işleri demokrasi adına yaptıklarını söylüyorlar ve karşı
mızda demokrat kesiliyorlar; böyle demokratlık ve böyle demokrasi olmaz. Bugün, demokrasi adı
na yapılan, bir komedidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan, istifa eden milletvekillerinin bu istifalarının Genel Kurulun kabulüne bağlı olması hükmü de, 
bana göre antidemokratiktir. Milletvekilliğinden istifa eden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Elkatmış, ben size 13 üncü madde üzerinde söz verdim; bu da, iptal iste
miydi. Siz vakit bulamadınız galiba (!) o konuya giremediniz; 2 dakika,,onun üzerinde görüşmek 
üzere süre veriyorum. ' , 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Başkan, unutttu, okuyor... 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Biz, öyle, elimize verileni okumayız. 

Milletvekili, istifa dilekçesini, bizzat kendisinin Meclis Başkanına vermesiyle istifa etmiş sa
yılmalıdır. Bir insana, zorla milletvekilliği yaptırılabilir mi! 85 inci maddede yapılan bu değişiklik
te, yeni olarak getirilen pek bir şey yok. Maddenin son cümlesinde, yasama dokunulmazlığı kaldı
rılan veya milletvekilliğinin düşmesine Meclisçe karar verilen üyelerin, bu Meclis kararı aleyhine, 
Anayasa Mahkemesine itiraz etmeleri durumunda, Anayasa Mahkemesince 15 gün içinde karar ve
rileceği; aksi takdirde, Meclis kararının yürürlüğe girmeyeceği belirtilmiştir; bu hüküm doğru de
ğildir; çünkü, esas olan, Meclisin kararıdır. İtiraz üzerine, Anayasa Mahkemesi, konu hakkında 
müspet veya menfi bir karar vermelidir. Şayet, bu süre az görülüyorsa, süre artırılmalıdır; ama, 
mahkeme mutlaka bir karar vermelidir. Aksi halde, böyle bir durumun varlığı halinde, ileride çe
şitli spekülasyonlar yapılır, Meclisin kararı havada kalır, hiçe sayılmış olur. Bu hükmün değiştiri-. 
Ieceğini ümit ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. . 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Uluç Giirkan?.. Vazgeçti. 
Sayın Esat Bütün?.. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Şendiller'e devrediyorum. 
BAŞKAN - Söz hakkınızı Sayın Ökkeş Şendiller'e veriyorsunuz. 
Buyurun Sayın Şcndiller. 

, ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa de
ğişiklikleriyle ilgili görüşmelerin başlaması ve şu ana kadar gelmesi, 12 Eylül Anayasası bakımın
dan ve 19 uncu Dönem açısından fevkalade önemlidir; ancak, şu ana kadar geldiği nokta itibariy
le, şunu anlamakta güçlük çekiyoruz: Meydanlarda, Anayasa konusunda da çok farklı şeyler söy
lendi. Bir sivil anayasanın hazırlanması, 12 Eylül Anayasasının toptan değişmesi hepimizin arzu
sudur; ancak, bir çivi sökmek bakımından da olsa, demokratik bir adım atmak bakımından da olsa» 
bu değişikliklerin gelmesini, yine, sevindirici buluyoruz; fakat, anayasanın -ister 1961 Anayasası 
olsun ister 1982 Anayasası olsun- yürürlükte olduğu dönem içerisinde de -başka bir anayasa olma
dığına göre- anayasaya ve hukuka bağlı kalınması gerekir; fakat, Türkiye'de, yürürlükte olan yasa
lar ve anayasa her noktada deliniyor. Özellikle, kamu çalışanlarıyla ilgili sendikalar kurulmuş, ta-
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belalar asılmış, konfederasyonlara gidilmiş, memurlar sokakta, kamu çalışanları sokakta; ama, 
Anayasada engel devam ediyor ye gelen değişikliklerde, yine, onları hukukî bir statüye afacak 
maddeler yer almamaktadır. 

O halde, o sendikalar ne olacak, kamu çalışanlarının durumu ne olacak; bu, devletimizi, Hü
kümetimizi ciddî manada sıkıntıya sokacaktır. Sayın Başkan bunun maddeyle ilgisi yoktur diyebi
lir; ama, ben bir noktayı arz etmek için söylüyorum; lütfen, 19 uncu Dönem Parlamentosu olarak, 
anayasa değişikliğini, milletin beklediği maddeleri de dahil ederek, ciddî bir şekilde ele alalım; bir 
konsensüs sağlansın, bir beraberlik sağlansın. Ciddî bir çalışma devam ediyor; hiç olmazsa, ikinci 
oylamada, bütün parti gruplarınca, asgarî bir müşterek etrafında bir araya gelinerek, Parlamento
nun, hiç olmazsa şu mevcut değişiklikleri yapması hususunda gayret edilmesini bekliyoruz. 

Maddeyle ilgili konuya gelince, kısa bir açıklamayla düşüncelerimizi ifade etmek istiyoruz. 

Bir kere, 13 üncü maddede, 85 inci maddeyle ilgili çok fazla bit" değişiklik getirilmemiş. Mev
cut Anayasadaki maddede "Meclisin aldığı karar, 15 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi tarafın
dan karara bağlanır" denildiği halde, bana göre, maddenin, getirilen şimdiki şekli daha yanlıştır. 
Orada "Anayasa Mahkemesi 15 gün içerisinde bir karar vermezse, o zaman Meclisin kararı geçer
siz sayılacak" deniliyor. Bunu, önceki maddedeki şeklinden daha antidemokratik bir anlayış olarak 
değerlendiriyoruz; çünkü, Parlamento, her türlü kurumun üzerindedir. Anayasa Mahkemesi de bir 
anayasal kuruluştur, ona bir itirazımız yoktur; ama, o zaman, Yüce Meclisin verdiği karar boşluk
ta kalacaktır; yani, Anayasa Mahkemesi, 15 gün içerisinde bir karar vermezse, o zaman, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu karar, âdeta boşlukta kalacaktır; bunun da, demokratik sis
tem bakımından fevkalade yanlış olacağına inanıyoruz. 

Anayasa Mahkemesinin, kuruluşu ve icraatı zaten farklıdır. Anayasa Mahkemesinin, Parla
mentoyla ilişkili X)larak, Anayasada yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani, Ana
yasa Mahkemesi Başkanı, memur mudur, bürokrat mıdır veya bu mahkeme, Parlamentonun üze
rinde bir kurum mudur? ^ 

Türkiye'de bir bürokrat... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla)- Türkiye'de, bir bürokrat konuştuğu zaman, yer yerinden 

oynuyor; ama, mevcut şartlar içerisinde, Anayasa Mahkemesi, hem Meclisin yerine konuşuyor hem 
Hükümetin yerine konuşuyor hem Parlamentonun yerine konuşuyor; özellikle, bunun da, iyi değer
lendirilmesi gerektiğine inanıyoruz; ancak, maddeyi, fevkalade yanlış buluyoruz. Demokratik sis
tem bakımından, Parlamentonun verdiği kararı, Anayasa Mahkemesi Başkanı veya Anayasa Mah
kemesi çıkar da, ben görüşmüyorum bunu keyfiyet olarak derse, o zaman, Parlamentonun verdiği 
kararın bir itibarı kalmayacaktır; bu da, demokratik sistem bakımından, bize göre zararlıdır. 

Bu görüşlerimizi arz ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Sayın Gaffar Yakın; buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu değiştirmekte olduğu

muz madde, daha çok, 84 üncü maddeyle doğrudan ilişkili bir madde. 84 üncü maddede, bir, ken
di isteğiyle istifa edenler, parti değiştirenler veya Meclis çalışmalarına özürsüz olarak katılmayan
lar ile birde, herhangi bir eylemden, bir suçtan dolayı hüküm giyen -milletvekilliğiyle bağdaşmayan 
suçlardan hüküm giyen- iki tür insanla ilgili Anayasa Mahkemesine başvurma hakkıyla ilgilidir. 
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Bu maddelerin birinci kısmı, yani, kendi isteğiyle istifa edenler veya parti değiştirenler ile her

hangi bir suç işleyen veya milletvekilliğine yakışmayan suçlan işleyen insanların durumlarının 
farklı olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Bu maddelere niçin gereksinim duyuldu; 1970'li ve 80'li yıllara kadar devam eden Meclis içe
risinde siyasî partiler arasındaki transferler ve olayları hatırlayacak olursak, 84 üncü madde, bir ih
tiyaçtan ortaya konulmuştur. 

Peki "yasak" demekle veya "yasak kardeşim, buradan geçilmez" demekle -tıpkı kışlalarda ol
duğu gibi- sosyal yaşantımızda olayları önleyebiliyor muyuz? Gerçekçi politikalar, gerçekçi ka
nunlar yapmak mecburiyetimiz vardır. Yasakçı kafalarla bir yere gidilemediğini, son yıllarda, ya
şadığımız yıllarda gördük.. 

84 üncü madde, sözde, milletvekillerinin parti değiştirmesini engelliyordu; peki, şu anda, 
Meclisimizin içerisinde, acaba, kaç tane, parti değiştiren milletvekilimiz var! 

Ne oldu; millet olarak, çok zeki bir milletiz; anahtar teslimi, günübirlik partiler kuruldu, ku
rultaylar yapıldı; anahtar teslimi partiden başka partilere geçmeleri hep birlikte yaşadık; yani, Ana
yasamıza, şu maddeyi yazmakla, onların, gerçek yaşantıda olmadığını hep birlikte gördük. 

84 üncü madeyle bağlantılı olarak, kendi isteğiyle istifa eden milletvekillerinin, istifasının 
Mecliste tekrar onaylanmasına gerek yok. Bir insana, bu kadar şerefli bir görevi zorla yaptıramaz
sınız; onun için, bunların ayrılması gerekiyor. 

İkincisi, eğer, istifa hadisesi Mecliste onaylanmaya devam edilecek olursa -bazı milletvekille
rinin, maalesef, istifa şovlarını da burada hep birlikte yaşadık; yani, nasıl olsa benim istifam kabul 
edilmeyecek nasıl olsa, bugün bile, bir milletvekilinin istifasıyla ara seçimin gerekeceği bir Mec
liste istifam kabul edilmeyecek, nasıl olsa 226 bulunmayacak diye- istifa şovlarının önü de kesil
memiş olur. 

Peki, doğrusu nedir; doğrusu şudur sayın milletvekilleri: Kanunları yaparken, acaba, biz nere
yi açık bırakırsak, insanlarımız oradan girerler, istismar ederler diye değil, yasakçı bir kafayla de
ğil, doğru olanları, insanlarımıza güvenilerek, aksi ispat edilmedikçe, tüm insanlarımızın dürüst, 
namuslu insanlar olduğu düşünülerek kanunların yapılması lazım. Maalesef, Türkiye'de, kanun ya
parken veya bürokraside işlerimizi görürken, bakışımız, bürokrat bakışı ve devlet bakışıyla; insan
larımız -üzülerek söylüyorum- acaba nereden kanunun bir boşluğunu bulur da yararlanır, bu kanun 

• nereden delinir tarzındaki bir yaklaşımla hareket edilmektedir ki, bu, hem şahıslarımıza hem de sis
temimize zarar vermektedir. Yani, Türkiye Cumhuriyeti olarak, gelin, bütün insanlarımızı, huku
ken aksi ispat edilinceye kadar, hepsinin aynı oranda dürüst, namuslu, şerefli, devletini ve milleti
ni seven insanlar olduğunu kabul eden bir zihneyetle kanunlarımızı yapalım ve insanlarımıza da 
zorla milletvekilliği yaptırmayalım. 

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN-Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 13 üncü maddesiyle değiştirilen 85 inci maddesinin son 
fıkrasının son cümlesindeki "onbeş gün" lük sürenin "otuz gün" olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünal di İbrahim Halil Çelik 

.Van Konya Şanlıurfa 
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Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ahmet Derin 

Kütahya' 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

Ömer Ekinci 

Ankara 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

, Mehmet El katmış 
.Nevşehir 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon • 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Âbit Kıvrak 

Konya 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

İsmail Coşar 

Çankırı 
Abdullah Gül 

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

kanım. 
BAŞKAN - Konuşmak istiyormusunuz Sayın Erbaş? İstemiyorsunuz. 

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

Sayın Erbaş, iki önergeniz daha var; önergenizin birinde diyorsunuz ki: "Maddenin son satı
rındaki 'Meclis kararı yürürlüğe girmez' kısmını çıkarın." Siz de bakınız, söylediğiniz kısmı çıka
rırsanız "aksi takdirde" deniliyor ve orada madde kesilmiş oluyor ; yani, bir yanlış yazılma oldu di
ye onu işleme koymuyorum. 

Diğer önergenizde "Anayasa Mahkemesi duruşma yaparak karar verir" diyorsunuz; bir mah
keme duruşma yapar. Bu ibare buraya girdiği zaman, benim kanaatimce haşiv bir cümle sokmuş 
oluyoruz; o nedenle işleme koymadım. Bu önergeleri geri almış olun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Biz "aksi takdirde, Meclis kararı yürürlüğe girmez" ibaresinin 
. çıkarılmasını istiyoruz. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir önergemiz geliyor. 

Biz de katılabiliriz... 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, biz teklif ettiğimiz zaman yeterli olmu

yor; DYP Grubu teklif ettiği zaman, siz, ona uyuyorsunuz. 
BAŞKAN - Hangisi yeterli oluyor efendim?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Taraf tutmak açıkça görülüyor; size yakışmıyor. 

BAŞKAN - Başka bir önerge gelmemiştir ve ben, Sayın Erbaş'a, önergenizi geri alın diyo
rum;' eğer, direniyorsa, düzeltin diyeceğim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, düzeltiyorum "aksi takdirde" ibaresini ilave ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bakın... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - "Aksi takdirde, Meclis kararı yürürlüğe girmez" ibaresini, çı

karıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Öyle değil efendim, bakın, önergenizde diyorsunuz ki "Meclis kararı yürürlüğe 

girmez." O ibareyi çıkarınca, orada "aksi takdirde" ifadesi kalıyor. 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Onu da çıkarıyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bu konularda mütalaa 
beyan etmeye yetkiliyiz ve bununla görevliyiz. 

Bu önergelerin suretleri, Komisyonun önünde yoktur; Komisyon, nasıl fikir beyan edecek. 
BAŞKAN - Sayın Kırca, önergeler, son dakikada benim elime geldi. Söylemek istediğim şu: 

Bu haliyle önergede bir yanlışlık yapılmış; önergenizi düzeltecekseniz vereceğim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Tamam efendim, düzeltelim. 
BAŞKAN - Cümle havada kalıyor; aksi takdirde... Gerisi yok. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan "aksi takdirde Meclis kararı yürürlüğe gir
mez" şeklinde olacak. 

BAŞKAN - Efendim, bir önerge gelecek onu oylayacağım; ben burada önerge yaratamam ki. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, doğru dürüst yazsınlar önergeyi!.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, burası, ilkokul mu!.. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, bir mahkeme, duruşma yapmadan karar veremeyeceği için, bu, ha

şiv oluyor; o önergenizi size iade ediyorum. 

Şimdi, düzeltilmiş olarak gelen Sayın Erbaş'ın önergesini okutuyorum... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Önergeyi tavzih ediyoruz, Sayın Başkan; biz de bir önerge 

verdik. 
BAŞKAN- Önergeyi okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• Görüşülmekte olan kanun teklifinin 13 üncü maddesiyle değiştirilen 85 inci maddesinin son 
fıkrasının son cümlesi olan "Aksi takdirde Meclis kararı yürürlüğe girmez" ibaresinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van" 
Salih Kapusuz 

Kayseri 

Abit Kıvrak 
• Konya 

Mehmet El katmış 
Nevşehir 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ömer Ekinci 

Ankara 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Abdullah Gül 

Kayseri 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın İhsan Saraçlar'ın da, aynı mahiyette bir önergesi gelmiştir; iki öner
geyi birlikte işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN .KIRCA (İstanbul) - Efendim, Komisyon, 

bu önergelere katılıyor ve bu önergeler kabul edildikten sonra "bağlar" kelimesinden sonraki nok
talı virgülün nokta olması gereğine işaret ediyor. 

BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
ler kabul edilmiştir. . 

Şimdi, önce, kabul edilen bu önergenin gizli oylamasını yapacağım. 
Sayın milletvekilleri, 12 nci maddenin gizli oylamasına 322 sayın üye katılmış; 243 kabul, 77 

ret, 2 çekinser oy kullanılmıştır; bu maddede de, anayasal sayıya ulaşılamamıştır. 
Önce, kabul edilen önergeyi, sonra 13 üncü maddeyi, gizli oylamaya tabi tutacağım. 

Önergenin gizli oylamasına başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üyeler oylarını kullansınlar. 

Sayın Ziya Halis, kullandığınız oy, kendi oyunuz muydu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ZİYA HALİS (Sivas) - Evet. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Gizli oy vekâletle oluyor mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim "olur" dedik. Vaktiyle bü yol açılmış; fakat, bir kere daha Divana götü

receğim. ' 
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Bize kullandırmıyorsunuz efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, Anayasada gizlilik ilkesi esastır. Zatı âliniz 
de çok iyi biliyorsunuz, bir bakanın vekâleten oy kullanması Anayasanın gizlilik ilkesini ihlal olur. 
Bu hususu, zabıtlara geçsin diye ifade ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce izah etmiştim, buradaki gizliliği ben şöyle anlı
yorum: Bu gizlilik bana aittir; yani, Anayasa diyor ki, genel başkanından korkma, parti disiplinin
den korkma, onun için, İşte, sana gizli oy kullanman için hücre getirdim, oyunu orada at. Ha, ben 
diyorum ki, kimseden korkmam, işte, oyumu göstererek atıyorum; bu ayrı. Ben, bunu kullanmıyor
sam, bana getirdiği hürriyeti kullanmıyorsam; o ayrı. 

Şimdi, Anayasanın 96 ncı maddesi "Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilir. 
Ancak bir bakan, kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir" diyor. 

İşte, gizliliği öyle anladığım için böyle yorumladım; ama, buna karşılık, yine, Divana götüre
ceğim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) . 
BAŞKAN - Sayın-milletvekillcri, 13 üncü maddeyle ilgili önergenin gizli oylamasına 292 sa

yın üye katılmış; 252 kabul, 37 ret, 3 çekinser oy kullanılmıştır; önerge Anayasada öngörülen sa
yıda oya ulaşamamış ve kabul edilmemiştir. . 

Şimdi, 13 üncü maddeyi gizli oyunuza sunacağım. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, milletvekili sayısı gittikçe düşü

yor, oylamaya geçilemez. , 
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BAŞKAN - Efendim, böyle bir önerge verileceği tahmin edilmediği için bu sayı düştü; çün

kü, kimse, arada önergenin oylanacağını düşünmedi, ona göre kendini ayarladı; şimdiki oylamada, 
herhalde, sayı yükselecek. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Efendim, oylarda, hep düşme var. 

BAŞKAN - Efendim, Divan üyeleri yerini alsın, gruplar görevini yapsın... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Efendim, 30 kişi az iştirak oldu; siz de bizi zorluyorsu
nuz çıkaralım diye; buradaki", arkadaşlar iştirak etmez olur mu... Bıraktı, gitti arkadaşlar... 

BAŞKAN - Efendim, tabiî, bir haftadan beri herkes devam ediyor; onu da kabullenin yani... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - O halde ara verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, bu oylamadan sonra vaktimiz dolacaktır; 14 üncü maddenin 
görüşülmesine saat 20.30'dan sonra devam edeceğiz. 

13 üncü maddenin oylamasına başlıyoruz efendim: 

(Oylar toplandı) . 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Kutular kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 13 üncü maddenin gizli oylamasına 291 sayın üye katılmış 

olup; 227 kabul, 61 ret, 3 çekinser oy kullanılmıştır. 
Böylece, 13 üncü madde de anayasal oyu alamamış oluyor. 

Çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman kaldığı için, 20.30'da toplanmak üzere, oturu
mu kapatır; rum. 

Kapanma Saati: 18.52 

_ . © . _ 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER : Işılay SAYGIN (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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 Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. 
Sayısı : 861) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: ' 
MADDE 14. -7,11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
7. Ödenek, yolluk ve sosyal haklar 
Madde 86. - Milletvekekillerinin ödenek ve yollukları ile emeklilikleri, milletvekili olmayan 

bakanların emeklilikleri, eski milletvekillerinin ve eski bakanların emeklilikleri, milletvekilleriyle 
milletvekili olmayan bakanların görevleri sona erdikten sonraki tazminatları ve yukarıda sözü ge
çenlerin sosyal hakları, hizmetin özelliği dikkate alınarak özel bir kanunla düzenlenir. Milletvekili 
ödeneğinin aylık tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarı; yolluğu da ödenek 
miktarının yarısını aşamaz. 

Milletvekillerine ödenen ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik kuruluşları tarafın
dan bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Dumankaya; buyurun efen

dim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; uzun bir müddettir, gece gündüz çalışarak bir anayasa değişikliği yapmaya çalışıyoruz. 
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Esasında, bana göre, lüzumsuz bir maddeye geldik; çünkü, milletvekillerimize, basınımızda, 

halkımız arasında daima kötü gözle bakılıyor. Halbuki, milletvekili, milletin arasında, başarılı ol
muş kişilerden seçiliyor. Elbette, bu milletvekilleri arasında iyileri olduğu gibi, kötüleri de olabilir; 
ama... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yanlış o, yanlış... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Yanlış konuşmuyorum; çünkü, kötü düşünenler de ola
bilir. Bunun dışında, cemiyetin her kesiminde bu kötüler vardır, bunu söylemek istiyorum; eleşti
rilerin yanlış olduğunu söylemek istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Milletvekili, seçilmiş insandır, kötüsü olmaz; yanlış konuşuyor
sun. 

BAŞKAN - Sayın Sayın, eleştirileri söylüyor efendim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Milletvekili, daima, halkın önderi olmalıdır, halkın ar
kasında kalmamalıdır. - . 

O nedenle, bugün, asgarî ücretin 3 milyon lira olduğu bir dönemde, milletvekilinin, sosyal 
haklardan daha fazla faydalanması yanlıştır. Bu maddenin yanlış bir madde olduğunu söylemek is
tiyorum. • . 

AHMET SAYIN (Burdur) - Kendi kendini inkâr ediyorsun. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben, bu maddeye, şahsım adına kırmızı oy vereceğim. 
Bunu belirttikten sonra... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Köşeyi döndükten sonra... 

' HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Sayın, oradan laf atacağınıza, halkın arasına gi
rin... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ben, her zaman halkın arasındayım. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakın, halk, pazarlarda çürük domates topluyor; halk, 

aç duruyor; halk, kirasını veremiyor; halk, çocuklarına kitap alamıyor; halk, çocuğuna elbise ala
mıyor... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Otel ayısına diyor ki... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, gece gündüz bizi bekleyen polislere 200 bin li
ra kira yardımı parası veriyorsunuz. Anavatan Partisi döneminde, bu 200 bin lira yardım, kiraları
nın yarısıydı. 

Bugün 4-5 milyon lira kira ödeyen bu polisler, kira için yine 200 bin lira alıyorlar. O nedenle, 
siz, ne kadar laf atarsanız atın, bu madde, toplumun kabul etmediği bir maddedir. Toplumun kabul 
etmediği bir maddeyi bizlerin kabul etmesi mümkün değildir, sizlerin de kabul etmesi mümkün de
ğildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz de istismar etmeyin; Allah var. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Sayın, devamlı laf atıyorsun; elbette Allah vardır; 

sen, çok maaş alacaksın diye Allah yok olmaz. Ben bunu söylemek istiyorum. . 
AHMET SAYIN (Burdur) - Senden farklı almıyorum ben 
HALİT DUMANKAYA (Dpvamla) - Elbette ki benden farklı almayacaksın; ama, şunu belirt

mek istiyorum ki... 
AHMET SAYIN (Burdur) -Senin ne yaptığını herkes biliyor. 
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BAŞKAN - Sayın Sayın, rica ediyorum... 
Sayın Dumankaya, siz konuşmanıza devam edin efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Sayın, ben, şunu belirtmek istiyorum. Benim gi

bi, ticarî hayattan gelip de, burada, devamlı, sizin, döneminizde yaptığınız yolsuzlukları haykıran, 
az milletvekili,bulursun. O nedenle, hiç öyle laf atmayın. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ben ne yolsuzluğu yaptım, onu söyle. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, siz devam edin efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sizin... Bu ekibin... 
Değerli arkadaşlarım, devamlı laf atmakla bir yere varamayız. 
Bu maddeyle, milletvekillerine fazla sosyal haklar verirsek burada tepki alınır. Bugün millet 

açtır, milletin çoğu açtır. Ö nedenle, bu maddeye olumsuz oy vereceğiz, olumsuz oy vermeliyiz, 
buradan bu geçmemelidir; onu belirtmek istiyorum. Eğer, bunun aksini söyleyecekseniz, sizin 
Grup Başkanvekiliniz veya kim konuşacaksa, gelir buraya çıkar onu konuşursunuz. Siz de doğru
ları söylersiniz. Benim söylediğim belki hoşunuza gitmeyebilir, hoşunuza gidecekleri söylersiniz. 
Ben, kendi görüşümü belirtiyorum. Oradan laf atmakla bir yere varamayız. Türkiye'nin gerçekleri 
vardır, Türkiye'de sosyal patlama olacaktır, Türkiye'de millet açtır, vatandaş açtır, onu söylemek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, milletvekiline çok fazla hücum vardır demek istiyorum. Milletvekili ge
ce gündüz çalışırken "çalışmadı" diyen basın vardır diyorum. Milletvekilleri bir taarruz altında ise, 
Meclis Başkanının, bunların haklarını müdafaa etmesi lazım diyorum; ama, bunun yanında, mille
tin vekili olarak, bizim, ne fazla yemeye hakkımız vardır ne fazla uyumaya hakkımız vardır ne gül
meye hakkımız vardır ne de eğlenmeye hakkımız vardır; bunu, söylemek istiyorum. Çünkü, millet, 
bize zorla oy vermedi; biz, gittik, millete, "seni Mecliste temsil edeceğiz" dedik; "senin hakkını 
müdafaa edeceğiz" dedik. Ne olursa olsun, bu maddeyi kabul ettiğimiz zaman, toplum, bizi hoş 
karşılamayacaktır; bunu, demek istiyorum. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Remzi Hatip; buyurun efendim. (RP sıraların

dan alkışlar) • 
Sayın Gruplar, maddenin, ne getirip ne götürdüğünü, burada izah etmeniz lazım. Sayın Du-

mankaya'nın bu konuşmasından sonra, Meclis, itham altında kalıyor. Bunu düzeltmek bana düş-: 
mez. ' 

Y. FEVZİ ARICI (İçel) - Sayın Başkan, böyle bir milletvekilinin konuşmasından dolayı taac
cüp ediyorum; utanıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ayıptır!.. Günahtır!.. 
BAŞKAN - Lütfen... Lütfen, bir dakika efendim... 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; görüşülmekte olan teklifin 14 üncü maddesini teşkil eden, Anayasanın 86 ncı madde
sinde, milletvekili maaşlarıyla ilgili değişiklik getiren madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına 
görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Bu teklif, Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatan Partisine mensup toplam 
301 muhterem milletvekilinin imzasıyla huzurunuza gelmiştir. Buradaki imzalar, teklifin bütün 
maddelerini içermektedir. Dolayısıyla, bu teklifte imzası bulunan arkadaşlarımızın, teklifin aley
hinde konuşurken oldukça ölçülü davranmalarında büyük fayda vardır. (RP sıralarından alkışlar) 
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Bunu kaydettikten sonra, durumu, şu şekilde izah etmek istiyorum: Bugün.Türkiye Devleti, 

bütçesinin hemen hemen tümünü iç ve dış borçlara ayırsa, mevcut borçların ancak dörtte birini öde
yebilmesi mümkündür. Faizi mürekkeple yürüyen nemasını da aynen ödemek mecburiyeti olacak
tır. Büyük bir tehlike karşısındayız. Bunu, Hükümet, İktidar, lisan ile telaffuz etmese bile, haliyle, 
ulgulamalarıyla ortaya koymaktadır. 

Tasarruf tedbirleriyle, tüm yatırımlar ve carî harcamalar durdurulmuşken; hiçbir yatırım için, 
hizmet için can suyu mahiyetinde bile bir para ayrılamazken; işçiye sıfır zam telaffuz edilirken, 220 
bin lirayla, 1994 yılında memurlar avutulurken; çırak çıkarılırken, tarım ürünleri fiyatları henüz ve
rilmişken; et ve süt mamullerine olan primler, Para Kredi Kurulunun kararıyla ortadan kaldırılmış
ken ve son ara seçimlerde bu kadar sıkıntıya rağmen, tasarruf tedbirleri de bir tarafa bırakılarak ya
pılan harcamalar, bir gösteri mahiyetinde olmasına rağmen, İktidar bocalamaktadır. 

Bu İktidar, altı defa vergi kanunu çıkarmıştır; altı defa, bu milletin zahmetini artırmıştır. Ver
giler, faizin kör kuyusunda kaybolmaktadır. O halde, devlet olarak yapılacak ve bu devletin önün
deki motor vazifesini gören Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirilecek en mühim iş, bu 
milletin fakrü zaruretten kurtulması, refahının artırılması için gereken tedbirleri buraya getirmek 
olmalıdır; ama, üzülerek görüyoruz ki, dört yıl sonra, bu İktidarın, şu dönemde, önümüze, Avrupa 
Birliğine girmek hevesiyle getirdiği Martinez Anayasasında, belki de onların tavsiyesiyle milletve
kili emeklilerinin de durumunu düzeltin diye bir işaret olmamasına rağmen, bu madde getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Geçim sıkıntısı, ağır vergiler, zam, enflasyon ve faiz altında inleyen esnafın, işçinin, çiftçinin, 
memurun ekonomik durumunu düzeltecek hiçbir madde buraya gelmemiştir; ne tüccarın ne sana
yicinin ne de ihracatçının önünü açacak hiçbir tedbire, bu Anayasa değişikliğinde yer verilmemiş
tir; işçi, memur, Bağ-Kur emeklilerinin feci durumunu düzeltecek bir maddeye, burada rastlanma
maktadır. Bütün bunlar olurken, tüm bu kesimlerin sıkıntıları teminat altına alınmazken, bir bakı
yoruz ki; 1- milletvekillerinin emeklilikleri; 2- milletvekili olmayan bakanların emeklilikleri; 3- es
ki milletvekili ve eski bakanların emeklilikleri; 4- milletvekillerinin ve milletvekili olmayan bakan
ların görevleri sona erdikten sonra alacakları tazminatlar ve bütün bunların istihkakı olacak olan 
sosyal yardımlar... İlk defa Anayasaya böyle bir madde konuyor ve de bunların hepsi, Anayasa te- . 
minatı altına alınmak isteniyor. 

Önümüze gelen bu anayasa değişikliğinden beklenen nedir: Sivil Anayasa, demokratikleşme, 
katılımcı demokrasi, demokratik haklar, vesaire... Halk dilinde "kıyak emeklilik" denilen statüyü, 
millete rağmen, milletin büyük tepkisine rağmen, Anayasaya oturtmak ve bundan sonra yapılacak 
olan düzenlemelerin, Anayasa Mahkemesi tarafından bozulmasını engellemek için, ihtimal dahilin
deki bir önlemeyi seddetmek için, böyle bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir. 

1986'dan bu yana, bu konuda yapılan düzenlemeler, kamuoyu tarafından kabul görmemiştir. 
İlk üç düzenleme, Anavatan Partisi tarafından yapılmıştır. Bu meseleyle ilgili olarak, bu İktidar da, 
ayağının tozuyla, Aralık 1992'de, sonra 1994'te, daha sonra da 1995'te olmak üzere üç ayrı kanun 
çıkarmış. Bunlar nasıl çıkmış; doğrudan doğruya bu mevzuu düzenlemek için çıkmamış; birincisi, 
hâkimlerin makam tazminatlarıyla ilgili bir kanun teklifinin arasına sıkıştırılmış; ikincisi, olimpi
yat şampiyonlarına maaş bağlanması için getirilen kanuna, milletvekillerinin durumu, oraya sıkış
tırılmış; üçüncüsü de, emniyet mensuplarının stajda geçen hizmetlerinin de fiilî hizmetten sayılma
sı için getirilen bir kanunun arasına sıkıştırılmıştır. Böylece, bir âdet meydana getirilmiş. Bu sefer 
de Anayasa, demokratikleşme, insan hakları falan derken, onun arasına milletvekillerinin bu mese
lesi getirilip sıkıştırılmış. Buraya da, eski Anayasa hükmü, carî olan Anayasanın 86 ncı hükmü ay
nen muhafaza edilirken- adeta bir parantez açılmış, demin arz ettiğim şekilde, milletvekillerinin ye 
dışarıdan atanan bakanların emeklilik hakları derç edilmiştir. 
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Gerekçede "görevin gerektirdiği giderler, değişen koşullara göre hesap edilecektir" deniliyor. 

Teklifte ise" hizmetin özelliği dikkate alınarak, özel bir kanunla düzenlenecek" deniliyor. Gerekçe 
ve teklifteki Mgörevin gerektirdiği" ve "hizmetin özelliği" ifadelerinin, bilfiil hizmet devresi olan 
milletvekilliğinin yaşandığı döneme ait olması gerekirken, bakıyoruz ki, bu birinci fıkranın sonu
na, en yüksek devlet memuru aylığıyla sınırlandırılan maaşı delmek mümkün olmadığından, bu se
fer, yüzde 80'i emekli olan milletvekillerinin emekli maaşları üzerindeki sınırlamayı kaldıran bir 
düzenleme getirilmektedir; binaenaleyh, bundan sonra, "işte, şu emekli maaşın; milletvekili maaşı
nın azlığından veya mevcudiyetinden şikâyet etme" denilmek istenmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, böylece, milletvekilliği sona erince, hizmetin bitmesi sebebiyle, 
maddede "hizmetin özelliği dikkate alınarak" denilmesi, bir saptırma, Fransızca bir tabirle "mot 
eroises" kanuna karşı hiledir veya bir hileyi meşru hale getirmektir. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, bu kıyak emeklilik kanunlarını niye bozdu; 
hak, nasafet ve adalet kaidelerine aykırıdır diye bozdu. Siz ise, bu çarpıklığı Anayasaya dahil edi
yorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Kamuoyu, kıyak emekliliği asla onaylamadı. Kamuoyunun tepkisine 
rağmen, bunu, Anayasaya koymakla ve de bu teklifin son maddelerinde, bunun referanduma git
mesi halinde oylanacağını betahsis oraya işaret etmekle, işte, siz, seçmenin tasvip edeceğini mi 
zannediyorsunuz. Yalnız bu madde dolayısıyla, bütün anayasa teklifinizi reddetme imkânı.ve ihti
mali vardır. (RP sıralarından alkışlar) 

Siz, şimdi, bu ret oyunu alınca, evdeki bulgurdan da olacaksınız; hem önümüzdeki seçimler
de tasfiye göreceksiniz hem de umduğunuzdan mahrum kalacaksınız. . 

Değerli.Başkanım, sayın milletvekilleri; bunu, milletvekilliğini kaybedenlere ve kaybetme ih
timali çok yüksek olanları göz önüne alınarak getirilen bir kıyak olarak görüyoruz. Demek istiyo
rum ki, Meclise bir daha seçilemeyeceğini gören bu üç partinin milletvekillerinin durumunu garan
ti altına almak için, yasama yetkisi, hazır ellerinden çıkmadan, hele, böyle bir anayasa değişikliği, 
Avrupa'ya gösteriş için ortaya konmuş olmasından istifade ederek, özel tazminatlar ve sosyal hak
lar getirilmek istenmektedir. Bütün bunlar, millet tarafından ibretle seyredilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Refah Partisi olarak biz, başlangıçtan beri, milletvekili ödenekleri
nin fazla olduğunu iddia etmekteyiz ve kanun teklifi verdik. 1993'ün 15 Ocağ'ında verdiğimiz bu 
teklif ikibuçuk senedir, Plan ve Bütçe Komisyonunda beklemektedir. Müracaatımız var; doğrudan 
gündeme alınmasını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, biz, gerek Komisyondaki karşı oylarımızla gerek bu kıyak emeklilik ka
nunlarının müzakeresi sırasında gerekse Grup Başkanvekillerimizin, Genel Başkanvekillerimizin 
beyanatlarıyla, başlangıçtan beri, bu konunun karşısına çıktık ve bunu milletimize duyurmaya ça
lıştık. 

SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) - Almayın maaşı; niye alıyorsunuz? 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bütün milletvekillerinin yaşadığı gibi, biz de hangi 

kahveye gitsek, milletvekillerinin maaşı konusuyla karşı karşıya geldik. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Siz de, anlatın... ' 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - "Onu, gidin, bu işi çıkaranlara sorun" diye millete söy

ledik. Bundan sonra da böyle yapacağız. Referanduma gittiğinizde, bunu, uzun uzun anlatacağız. 
SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale)-Alma maaşı, niye alıyorsun? 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Şimdi, eğer, bu maddeyi kabul ederseniz, kendi azil ve 

düşme kararnamenizi imza etmiş olacaksınız. Sırf, bu kıyak emeklilik sebebiyle milletin şamarını 
yiyeceksiniz. . 
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Hepinizi hürmetle selamlıyor ve bu maddeye ret oyu vermenizi temenni ediyorum. (RP sıra

larından alkışlar) 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, Anayasa maddesi buraya gelmeden, grup
ların imza attığını duymuştum, acaba yanlış mıydı? 

BAŞKAN - Kişiler de atmış efendim, sadece gruplar değil, 301 imzalı bu... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu)-Öyle mi efendim. 
BAŞKAN - Bakın efendim, elinizdeki basılı teklifte var. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, sizin teyidiniz beni ferahlattı. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kerimoğlu. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Türkiye'de, son günlerde, son yıllarda, mikrofonu her eline geçiren, fırsatı her eline geçiren, 
alabildiğince, milletvekillerini çok ağır bir ithamla konuşuyor. Aslında, milletvekili olarak, bu söz
lere yanıt vermek bana düşmez. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Düşer... Düşer... Söyle... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Meclis Başkanımız, bugünlerde başka işlerle uğraştı
ğı için, milletvekilleri, gerçekten çok zor durumda kaldı. 

„Şimdi, hele hele, burada, bazı gerçekleri bile bile... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - İmza ata ata... > 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- ...imza ata ata, dört yıldır beraber milletvekilliği yap

tığımız halde, konuşan bu milletvekilleri -mademki milletvekillerinin maaşları çok- kaç kuruşunu 
nereye bağışladı, merak ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Cebellezi... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ama, alıştık ya ucuz politikaya; ama, bir şeyleri çağı
rıyoruz ya sürekli... Ben; birçok insanı tenzih ediyorum; ancak, akşam sabah Meclise ve milletve
killerine ağız dolusu söz söyleyenleri, bir milyar liraya yakın maaş alan televizyon yorumcularını, 
köşe yazarlarını, bu toplum biliyor. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Aylık mı?.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Evet, aylık. 

Burada bir şey söylemek istiyorum: Elbette ki, asgarî ücretin bu kadar düşük olduğu bir ülke
de, burada, anayasa çalışmalarının içerisinde, memurumuz sendika hakkı alsın, siyasal katılım yük
selsin, paylaşımı güçlendirelim, azı, çoğaltalım gayretleri sürerken, bir tek şey için söz almak zo
runda kaldım. Çok değerli bir milletvekili arkadaşım -kendisinin çalışkanlığını da biliyorum- kal
kıp, sırf şu kameralarda şov olsun diye, kamuoyunda Parlamentoya ve milletvekillerine saldıranla
rın ağzıyla, bir kıyak emekliliktir tutturdu gitti. Ben sormak istiyorum sevgili milletvekilleri: İçi
nizde, 25 yıl fiilî hizmetini doldurmadan emekli olan bir milletvekilimiz var mı? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Dumankaya. 
MEHMET ALP (Kars) - ANAP döneminde vardı... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ben, hâlâ emekli olamadım; çünkü, 25 yılımı dpldu-

ramadım, daha iki senem var . 
Değerli arkadaşlarım, elbette ki, insanların sözleri ile eylemleri birbirine uymalıdır. Açıkyü-

reklilikle söylüyorum, yani, asgarî ücretin 3 milyon lira olduğu bir ülkede, bu maaş fazla olabilir; 
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ama, o eleştiriyi getiren arkadaşlarımızın, eğer, gerçekten, o noktada samimîlerse, fazla buldukları 
o maaşlarını nereye ödediklerini merak ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bravo!.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Yani, başkaları bu Parlamentoya saldırıyorsa, bu Par
lamentoyu küçük düşürmeye çalışıyorsa, hiç değilse milletvekilleri, şov fırsatını eline geçirdiği za
man, hiç değilse kendi kendilerine haksızlık etmemek zorundadır. Ben, o eleştirilerin arkasında ne
lerin geldiğini görüyorum. (DYP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sevgili milletvekilleri; Komisyonca hazırlanıp buraya getirilen anayasa 
metninde -daha evvelki metinlerde, biliyorsunuz milletvekili aylığıyla ilgili ikide bir yasal düzen
leme zorunluluğu ortaya çıkıyordu- grupların önerisiyle, o eleştiren arkadaşlarımızın da katkılarıy
la -muhalefet şerhi görmüyoruz- yapılan şey; bu kargaşanın ortadan kaldırılmasıdır. Belki, Sevgili 
Dumankaya'nın ihtiyacı olmayabilir; ama, birçok arkadaşımızın çektiği sıkıntıları, biz biliyoruz. 

Ben, bir tek şey söylüyorum; elbette ki, bu maaşın, Türkiye'nin koşulları açısından fazla oldu
ğunu düşünüyorum; burada da verilen yasal düzenleme yetkisidir; ama, insaf ölçüsünü aşmadan 
eleştirilerimizi getirelim diyorum. 

Saygılar ve sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim . 

Sayın Kerimoğlu, Meclis Başkanının bu konuda bir kusuru olduğu kanaatinde değilim; çünkü, 
eğer, Meclis Başkanının bir kusuru varsa, bizlerin de kusuru vardır. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Kusurluyuz... Anlatılmadı bu. 
BAŞKAN - Hatta, basının da bir kusuru olduğunu zannetmiyorum. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Kusur kimin?.. 
BAŞKAN - Kusur burada! Kusuru seyretmediniz mi !.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Seyrettik... 
BAŞKAN - Yani, kendi kendisini yeren bir kurulun arkasından dört satır yazı yazılırsa, ya

zana mı kızacaksınız ? . 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Hayır. 
BAŞKAN -Şimdi, önümüzde bir madde var. Evvela, bu madde, yeni olarak ne getiriyor, ne 

getirmiyor, neresi fazla, neresi az; siz burada kendi konunuzla ilgili tahrik etmeye kalkarsanız, bir 
başka kimse söz söylediği zaman ona kızmaya hakkınız yoktur. 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahısları adına, Sayın Bülent Ecevit; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; milletvekillerine, eski 
milletvekillerine, eski milletvekilleri ile milletvekili olmayan eski bakanlara yapılacak ödemeler, 
bu maddeyle düzenleniyor. 

Ancak, şu 21 maddelik anayasa değişiklikleri paketinin aylardan beri açıklanan amacı, bildi
ğim kadar, demokrasimizin bazı eksikliklerini gidermekti. Demokrasinin eksikliklerini gidermeye 
yönelik bir anayasa değişikliği paketi içinde milletvekillerinin, emekli milletvekillerinin, milletve
kili olmayan bakanların, eski bakanların özlük haklarıyla, gelirleriyle ilgili bir maddenin niçin yer 
aldığını anlayamıyorum. 

Öte yandan, bu madde, son derece karışık bir üslupla kaleme alınmış. Âdeta, bundan birkaç 
ay önce Meclisten geçen milletvekili emeklileriyle ilgili yasa kadar, içinden çıkılmaz halde bir me-
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tinle karşı karşıyayız. Ben, şahsen, bu metni anlamakta çok güçlük çektim.Haydi diyelim benim ak
lım ermiyor; ama, burada, Demokratik Sol Partiden 9 değerli milletvekili arkadaşım daha var, 
onlar da bu metnin içinden çıkamadılar. 

Bu arada, anayasa değişikliği önerisine, kimlerin yararlanacağı, nasıl yararlanacağı belli olma
yan bir tazminat hükmü de ayrıca eklenmiş bulunuyor. Ben, bunu, eski milletvekillerine de, halen 
milletvekili olanlara da uygulanacak, onların da yararlanacağı bir tazminat gibi anladığımı Anaya
sa Komisyonunda dile getirdim. Buna hiçbir itiraz gelmedi. Bu da, benim kuşkularımı büsbütün ar
tırdı. İlk bakışta, sanki milletvekili olmayan eski bakanlara veya eski milletvekillerine verilecek bir 
tazminatmış gibi görünüyor; ama, bunun altında başka bir maksadın da yattığı izlenimini edindik. 
Zaten gerekçe, bu belirsizliği ve kuşkuyu büsbütün artıracak niteliktedir. 

Öngörülen tazminatın ölçütü belirlenmiyor, tavanı belirlenmiyor. Anayasa değişikliği öneri
sinde, gerçek amacın, neden böyle bir tazminat ödenmesi gereği duyulduğunun açıklanmadığı da 
bellidir. Öte yandan, milletvekillerinin ve eski milletvekillerinin gelirleriyle ilgili maddede bir özel 
kanundan söz ediliyor. Neden Anayasada değinilen başka kanunlar özel değil de, milletvekillerinin 
özlük haklarına ilişkin bir kanuna özel kanun denildiğini de anlayamamış durumdayız. 

Öte yandan, hizmetin özelliği göz önünde tutularak bu olanakların sağlanacağı belirtilmiştir; 
ancak, hizmetin özelliğinin nereden kaynaklandığı da belli değil. Elbette, her hizmetin kendine gö
re birtakım özellikleri vardır. 

Değerli arkadaşlarım -hep belirtiğim gibi- eskiden, milletvekilleri, kendi aylıklarını kendileri 
belirlerlerdi ve bu da, her aylık artışında milletvekillerine ve Büyük Millet Meclisine, kamuoyun
dan ağır tepkiler gelmesine yol açardı. Bu sakıncayı gidermek üzere, sonradan, ödenek ve yolluk
lara kesin, belirgin bir ölçüt getirildi ve ondan sonra, bu, bir tartışma konusu olmaktan çıktı; fakat, 
şimdi, yararı yıllardır denenmiş olan bu olumlu uygulamadan ayrılıyoruz. Bu durumda, korkarım 
ki, ne zaman milletvekili aylıklarına veya tazminatlarına bir ilave, bir zam yapılacak olursa, yine, 
kamuoyunda, bütün milletvekillerimizi rahatsız edici birtakım tartışmalar yer alacaktır. Hele, kamu 
görevlilerini, devlet memurlarını, kendi gelirleriyle ilgili herhangi bir karara katılma hakkı, şu ana
yasa değişiklikleri görüşmeleri sırasında reddedilmişken, milletvekillerine, kendi aylıklarını, kendi 
tazminatlarını, hiçbir ölçüte, hiçbir kıstasa bağlanmaksızın, kendilerinin belirleme hakkının tanın
ması, kamuoyunda büsbütün tepkiler uyandırabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 
Bu konuda, son zamanlarda, Anayasa, zaten, fiilen delinmişti; şimdi, bu duruma, bir anayasal 

kılıf giydirilmek isteniyor. Hukukta temel kural, yasaların anayasaya uygunluğudur; fakat, burada, 
anayasa yasaya uydurulmak isteniyor. Eğer, metin, bu şekliyle yürürlüğe girerse, hem kamuoyun
da hem de hukukçular arasında, sürekli, tartışma konusu olacaktır. Hukukçular arasında diyorum; 
çünkü, bu metinden ne kastedildiğini anlamak mümkün değildir. Onun için, benim ricam, Komis
yonun, bu maddeyi geri almasıdır ve geri alınacak bu maddede, milletvekillerine, emekli milletve
killerine, eski bakanlara yapılacak ödemeler kesin bir çözüme bağlanmalıdır. Ben, milletvekilleri
ne yapılan ödemeler azdır çoktur tartışmasına girmiyorum; ama, adaletli ölçüler içerisinde, hakça 
ölçüler içerisinde ne verilecekse, bu, kesin, belirgin bir ölçüte bağlanmalıdır; milletvekillerinin ih
tiyarına dayanacak özel kanunlara bırakılmamalıdır. Aksi halde, Büyük Millet Meclisi, çok onur 
kırıcı eleştirilere hedef olur. Onun için, bu maddenin geri alınmasını diliyorum. 

Sayın Coşkun Kırca, çok iyi bir diplomattır ve çok usta bir yazardır. İsterse, içinden çıkılmaz 
bir metni kaleme alabileceği gibi, çok iyi anlaşılan bir metin de ortaya çıkarabilir. 
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Sayın Kırcâ'nın, bu maddeyi Komisyona geri alarak, ikinci maharetini ortaya koymasını ve 

daha iyi anlaşılır bir madde metniyle Meclis huzuruna gelmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; evvela, Sayın Ecevit'in bana vaki iltifatlarına yürekten teşekkür ederim. 

Yalnız, bu iltifatlar, beni, aynı zamanda, huzurunuza gelen bu metnin tarihçesi hakkında bazı 
kısa izahlar vermeye sevk edecektir. Bu metinde yer alan bütün unsurlar, partilerarası anayasa de
ğişikliği teklifinde de yer almaktadır; ödenek, yolluk, emeklilik ve tazminat... Alt Komisyon -ki, 
ben, şu anda da o Alt Komisyonun Başkanıyım; çünkü, Alt Komisyon henüz ömrünü doldurmadı-
bu meseleye, tıpkı Sayın Ecevit'in istediği gibi bir çözüm getirdi ve bütün bu unsurları, ayrıntıla
rıyla ve herhangi bir şekilde anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamayacak kanunlar çıkarılma
sına medar olacak şekilde ve her çeşit polemiği durdurabilecek bir metin kaleme aldı. Bu metin, 
yanlış olduğu mülahazasıyla değil, fazla uzun bulunduğu mülahazasıyla, Anayasa Komisyonunda 
itibar görmedi. Yalnız, Anayasa Komisyonu -bu noktada, bilhassa, üzerinde durmak istiyorum; Sa
yın Ecevit'in o konuda söylediklerini tam anlayamadım- bu metne, partilerarası metinde olmayan 
bir cümle ekledi... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Şov yaptı, şov! 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - O da -bugünkü ana
yasa metninden aynen alınmıştır- şudur: "Ödeneğin aylık tutarı, en yüksek devlet memurunun al
makta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz." Bu, konmuş; bu, mevcut. De
mek ki, burada, mevcut muhtelif istihkak unsurları arasında ödenek ve yolluk, belirli bir sınıra bağ
lanmış; eskisi gibi, hiç farkı yok. Geriye, emeklilik, tazminat, vesair sosyal haklar, özellikle sağlık 
hakları kalıyor. 

Şimdi, benim de bu konuda bir oy açıklamam var. Evvelemirde şunu belirtmek isterim ki -bu
nu daha evvel de belirttim- bu hususlar kanunla tanzim edilirken, Meclisin iradesinin bağlı olaca
ğı.herhangi bir anayasa kuralının mevcut olmadığını düşünmemek lazımdır. Bu anayasa kuralı, as
lında, çok önemli bir anayasa kuralıdır ve Anayasanın 10 uncu maddesinin ikinci kısmında yer alır; 
o da, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz ilkesidir. Parlamenterler de bu 
zümrelerden biridir ve Anayasa Komisyonu Sözcüsü olarak şunu açıkça beyan etmekle yükümlü
yüm ki, milletvekillerine de, emeklilikleri, tazminatları ve sosyal hakları açısından herhangi bir im
tiyaz tanınamaz, kanunla da tanınamaz. (DSP sıralarından alkışlar) Tanınırsa, Anayasa Mahkeme
sinin görevi, bu kanunu iptal etmektir. ' 

Şimdi, şunu da açıkça belirteyim ki, Sayın Ecevit kadar, ben de, naçiz bir hukukçu olarak, as
la, onun iltifatlarına nail olabilecek seviyeye gelmiş olabileceğimi düşünmüyorum; çünkü, naçiz 
kulunuz, kendi fikirlerini bile, devamlı, kendi içinde göreceli bir tenkide tabiî tutar; mutlak haki
katte varabilmek iddiasında değilim; ben, kendi kendini daima eleştiren, onun için de vicdanda hiç
bir zaman rahat olmayan bir adamım aslında. Ben de anlamıyorum, ne demek "hizmetin özelliği 
dikkate alınarak özel bir kanunla düzenlenir", ben de anlamıyorum... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Dışarıdan atanan bakanlar içindir herhalde... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Dışarıdan atanan ba

kanların malî istihkaklarının milletvekillerininkı kadar, onlarla aynı olacağı veya milletvekili ola
rak atanan bakanların istihkaklarının aynı olacağı, zaten Anayasanın bir maddesinde yazılıdır. 
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Binaenaleyh "madde böyle yazılmıştır, madde kısa yazılmıştır, bu da çeşitli suiistimal yolları

nı açar" diye düşünmemek lazımdır; çünkü, bu maddeyle birlikte, Anayasada yürürlükte kalan, iş
te, o biraz evvel zikrettiğim "hiçbir kişiye, aileye, zümreye; yani, parlamenterlere veya başka bir 
sınıfa imtiyaz tanınamaz" hükmü mevcut kalacaktır. 

Şimdi, Komisyon, bu maddeyi geri alacaktır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Daha önce cinler mi koydu onu oraya da, şimdi geri 
alacaksınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ne demek cinler mi koydu! Ayıp be!... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Ben, ciddî ciddî bir
takım laflar ediyorum. Elbette ki Komisyon koymuş. Benim, Komisyonun bu metnine bir açıkla
mam var; bu konuları, polemik içinde görüşmek yerine, ciddiyet içinde görüşürsek, belki çok daha 
isabetli bir hareket içinde oluruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bundan daha iyi ciddiyet mi olacak; milletin önünde 
konuşuyorsunuz, Danışma Meclisi değil burası! 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Anlamayanlara değil, anlayanlara söyleyin yeter. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Şimdi, Komisyon, bu : 

maddeyi geri alacaktır ve önümüzde de birçok takrir vardır; bu takrirlerde de dikkate alınması ge
reken önemli unsurlar mevcuttur. 

Tabiatıyla, şunu da belirtmek isterim ki, Komisyonun önündeki tercih şu dur: Ya, yine kısa bir 
madde yazıp, burada zikredilen bütün malî istihkak unsurlarının, hiçbir zümreye imtiyaz tanınama-
yacağı yolundaki ilkeyle sınırlı olduğuna bağlı kalmak veyahut teferruatlı bir metin hazırlamak. 

Şunu da belirtmek istiyorum, efkârıumumiyenin önünde: Bugün, eski milletvekillerine bir taz
minat veriliyor. Bu tazminat nasıl finanse ediliyor; -kamuoyunun bilmediği şeylerden biri budur-
sizlerin ödeneklerinizden kesilen miktarlarla finanse ediliyor. Eğer, bu finansman, halkın verdiği 
vergilerden toplanan gelirlerden bütçe yoluyla sarf edilseydi, o zaman, gerçekten, milletvekillerine 
bir imtiyaz verildiği iddia edilebilirdi; ama, şimdiki halde, eski milletvekillerimizin istifade ettik
leri tazminatı, sizler finanse ediyorsunuz, yani kendimiz finanse ediyoruz. 

Şimdi, bütün bu hususlar, polemikleri önlemek için, Alt Komisyon metninde mevcuttu. Onun 
için, bu meseleyi istismar edenler, özellikle basında ve televizyonlarda istismar edenler, meseleye 
ciddiyetle bakan kişiler değillerdir. Bir parlamento, kusur da hata da işleyebilir; bir parlamento, bi
raz evvelbahsettiğim prensiplere aykırı bir kanun çıkarma yoluna da gitmiş olabilir; ama, bu ya
pıldı diye, bir parlamentoyu, bütün bir sistemi, bütün bir rejimi tehdit altına alabilecek ölçüde ten
kit etmek için herhangi bir sebep mevcut değildir; çünkü, Türkiye'de, Anayasa Mahkemesi vardır 
ve Anayasa Mahkemesi bunun için kurulmuştur. 

Şimdi, meseleleri belirli bir şekilde sınırlayarak, Anayasanın bütünlüğü içinde mülahaza etme
miz ve ancak bu şekilde mülahaza edersek, Parlamentoyu yersiz hücumlardan koruyabileceğimizi 
görmek lazımdır. 

Sayın Komisyon Başkanı, maddenin Komisyona iade yazısını Başkanlığa vermiş bulunuyor; 
maddeyi Komisyona alacağız. Bu meseleyi, ilgililerin de iştirakiyle -Sayın Ecevit'i oraya bilhassa 
bekleriz- halledeceğiz. 

Çok teşekkür ederim. (DYP, CHP, ANAP, MHP, DSP ve BBP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Sayın Esat Bütün?.. 
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Ökkeş Şendiller konuşacak efendim. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Komisyon geri çekti maddeyi... 
BAŞKAN - Efendim, müzakereyi bitirmedik; bitirince, maddeyi, önergelerle beraber verece

ğim Komisyona. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bundan sonra sual sorabileceksiniz. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sataşmadan dolayı... 

BAŞKAN - Yok, sataşma değil efendim; Komisyona sual soracağım dediniz, size o hakkı ve
receğim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - O, ayrı bir şey... Dumankaya'nın... 
BAŞKAN - Değil efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Hayır efendim.;. Zabıtları getirtin... 
BAŞKAN - Öbür hakkı veriyorum. 
Sayın Şendiller, buyurun. 

ÖKKEŞ ŞENDİNLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
başlarken hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Bizim, üzerinde ciddiyetle durduğumuz bu konunun, anayasa değişikliğinde bu şekilde gelme
sini, gerçekten, gönlümüz arzu etmiyordu; ancak, baştan beri, anayasa değişiklikleri konusunda 
gördüğümüz bir durumu hazmetmiş değiliz. Bu değişiklik teklifleri buraya nasıl geliyor; defaatle 
buradan izah edildi. Komisyonlardan nasıl geçiyor, buraya kadar nasıl geldi; bunlar izah edildi. Bir 
kuşun kanadıyla mı geliyor buraya! Ayrıca, konu, karşılıklı olarak; yani, değişiklik ve Anayasada
ki mevcut hali muyakesc edildiğinde, burada, Sayın Coşkun Kırca'nın ve Sayın Bülent Eccvit'in 
ifade ettiği gibi, tazminat ve özel kanun meselesi var. Bu konuyu, teknik yetkili Değerli Komisyon 
Sözcüsü de izah ettiler, bu konuya girmeyeceğim; ancak, bir konu sürekli istismar ediliyor. Bura
da, defaale Meclis Başkanlığından talep ettik, biz yine ısrarla üzerinde duruyoruz; Allah aşkına, şu
raya çıkılsın, milletvekillerinin özlük hakları, yollukları, aldığı -verdiği, neyi varsa, izah edilsin de; 
şu, köşeden köşeye dolarla transfer edilenlerin dilinden Parlamentoyu kurtarın! (BBP, DYP, CHP, 
ANAP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) Yazık!.. Millet içine çıkamıyoruz; ama, olay, bu teklif
le yeniden gündeme geldi... 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) - Sen dolar mı alıyorsun? 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Ben, konuyu köşesinden köşesine dolarla transfer olanla

ra söylüyorum; o adres bclIidir.(BBP sıralarından alkışlar) Ben, 22 yıllık hizmeti olan bir insanım; 
kıyak mıdır, normal midir, şurada konuşan insanlar da dahil, gelin, beni nasıl emekli yapıyorsanız, 
yapın, alacağım paraların hepsini size vereyim... Nasıl emekli olunuyor; kanun ortada; hep beraber 
biliyoruz. Niçin illâ kıyak emekli diyorsunuz?.. Ancak, kıyak emekli maaşını veya normal emekli 
maaşını alıp buradan millete şov yapanları da kınıyorum! Önce, maaşları almayın bakalım; göre
lim! (BBP ve MHP sıralarından alkışlar) Ayıp denen bir şey var! Ben, emekli değilim, benim Ge
nel Başkanım da emekli değil; emekli de olamıyoruz; 25 yılı doldurmadan, 43 yaşını yaşamadan 
emekli olamıyoruz. Türkiye'de herkes bu şekilde emekli oluyor. Bunun dışında bir emeklilik yolu 
varsa, söyleyin, biz de emekli olalım; ama, yazık ediyorsunuz. Bakın, Komisyonda başka, önerge 
hazırlanırken başka, teklif getirirken başka, kürsüde konuşurken başka konuşanlar; bu Parlamento
ya bir şey getirmez!.-. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Nerede Dumankaya?.. 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Gizli oylamada göreceğiz. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Şimdi, yük, bizde mi kaldı?.. Şu, bizim "arka bahçe" de

diğimiz arka bahçe mi getirdi bu teklifi buraya?.. Biz mi buraya getirdik?.. (BBP sıralarından al
kışlar) 

, Değerli milletvekilleri, eğer bir şeyi savunacaksak, hakikaten, hep beraber savunalım, doğru
nun yanında yer alalım; ama, seçmene selam göndereceğim diye... Yahu, hem emekli maaşını alı
yorlar -kıyak mıdır normal midir, anlamıyorum- hem de buraya çıkıp, bu işin şovunu yapıyorlar; 
bu doğru değil; bu Parlamentoya yazık oluyor. 

Değerli milletvekilleri, biz, genç milletvekilleri olarak buna üzülüyoruz; devlete hizmetimiz 
de var; ama, hakikaten üzülüyoruz. Ben, burada, bütçe görüşmelerinde de söyledim; bizim, başka... 

SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) - Yaşlılar da üzülüyor. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Yaşlılara saygım var; özür diliyorum; ben, yaşlı veya genç 
ayırımı yapmıyorum. 

Değerli milletvekilleri, belki, birkısım arkadaşlarımızın geliri olabilir helalinden, Allah daha 
çok versin; ben, bir şey demiyorum; ama, bizler, sadece milletvekili maaşıyla geçinen insanlarız. 
Az veriliyor, çok veriliyor demiyoruz; devlet, bize, verebileceğini veriyor; ama, bir de yükümüze 
bakın... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Onu konuşan yok... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Burada, çok milletvekili arkadaşım da aynı sıkıntıyı yaşı

yor; biz, elimizde reçete, yeşil kartla gönderilen hastaların ilacını almak için kapı kapı dolaşıyoruz 
bu memlekette. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Ondan bahseden yok... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Sabah namazı kalkıp, terminale, seçmenlerimizi karşıla

maya gidiyoruz; vazifemiz; ama, bu milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Biraz daha süre verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Verdim efendim; 2 dakika daha verdim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Biz, bundan sıkıntı duymuyoruz. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Şimdi, benim evimde hasta yatıyor; ben misafirhanede ka

lıyorum. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Biz, bunu, bile bile yapıyoruz; bundan mustarip de deği

liz; ama, sokaktan geçerken, bir vatandaşın dönüp istihzayla bakmasından da yerin dibine batıyo
ruz. Bunu, köşesinden köşesine dolarla transfer olanların yaptığı kadar, birkısım milletvekili arka
daşlarımız da, maalesef, şov yapmak için yapıyorlar; ayıp! (BBP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, biz, 12 Eylülün olağanüstü şartlarında hazırlanan Anayasanın sivil bir 
şekle dönüşmesi için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız; bugüne kadar yaptık, yapacağız da. 

Ayrıca, ben, şahsımla ilgili bir şey söyleyeyim: 12 Eylül Anayasasına ret oyu verdiğim için 
karakolda beş gün sorgulanan bir insan olarak, ben, bu Anayasayı tenkit ediyorum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Bravo! 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Ama, belki beklediğimizden az geldi, daha çok gelmesi 

lazım, tümünün değişmesi lazım; ancak, şu ana kadar gelen maddelere de destek olduk, eksik ol-
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duğu halde destek olduk. Ben, şuna inanıyorum, şahsım adına söylüyorum; bir maddeyi değiştir
meyi bile kâr sayıyorum, demokrasi açısından kâr sayıyorum; ancak, polemiklere düşmemek ve 
şov yapmamak için, eğer, bu maddeyi bu şekilde getirirseniz kırmızı oy vereceğiz; onu da ifade edi
yorum. v 

Bizim, gruplardan ve Komisyondan ricamız şu: Madde geri çekilsin; bizi sıkıntıya sokmaya
cak, Parlamentoyu sıkıntıya sokmayacak şekle getirin... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sıkıntıya sokan ne?.. . 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - ...hep beraber destek olalım diyor; hepinize saygı sunuyo
rum ve teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Sayın, Komisyona bir sualim var dediniz; onun için söz veriyorum; sorunuz efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkanım, bir kere, bana sataşıldı; sataşmadan dolayı söz 
istiyorum. İzin verirseniz... 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeceğim... Efendim, Grubunuz, sataşmadan dolayı söz iste
miyor; ben, size sual için söz verdim; sorunuz efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ben, şahsım için, sataşmadan dolayı söz istedim. 

BAŞKAN - Efendim, Komisyona soracaksınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Hayır efendim.... Ben, sataşmadan dolayı söz istiyorum Sayın 
Başkanım. .... •' 

BAŞKAN - Benim aracılığımla soracaksınız değil mi?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Hayır efendim... İzin verirseniz Sayın Başkanım... ANAP'ın Sa- , 
ym Sözcüsüne "yanlış konuşuyorsun" dediğim zaman, beni ve Grubumu hırsızlıkla itham etti. 
(DYP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) Zabıtları okuyun... Lütfen... v 

Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, sual... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sual olayı, ayrı bir olay... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, yanlış söylenen bir cümle varsa, Başkanlı

ğınız, bunu Meclisin bütünlüğünü bozacak bir kavga haline getirmeye mani olsun. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Neyi sormak istiyorsa sorsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, size sualiniz için... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Kürsüden sorsun... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Suali için söz verdim; ağzını tıkayayım mı!.. 
Lütfen sorun efendim... 

. AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim, sualinizi... Lütfen... Rica ediyorum... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Lütfen efendim... Sual değil... Ben bir itham altındayım Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN - Efendim, grup sözcünüz çıkar, söz verin der. Ben, size, sualiniz için söz verdim. 
(ANAP sıralarından "Grup adına konuşsun" sesleri) 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkanım, iki kelime bir şey söyleyeceğim; başka bir şey 

söylemeyeceğim; izin verir misiniz... 
BAŞKAN - Efendim, sataşmadan dolayı söz vermiyorum. Sualinizi sormanızı istiyorum. 
Buyurun efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sormuyorum Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Efendim, önce sualinizi sorun da; ondan sonrasını düşüneyim. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sual ayrı bir olay Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, ben, itham altındayım, itham ediliyorum. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Ahmet Bey haklıdır!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkanım, milletvekili olarak, itham altındayken, burada 

bir kelime bile edemiyorsam, ben, bu Mecliste de oturmak istemiyorum! (ANAP sıralarından "Gel, 
gel, burada otur" sesleri, alkışlar[!]) 

Sayın Başkanım, itham ediliyorum; hırsızlıkla suçlanıyorum. (Gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Ahmet Sayın, beni bir dakika dinler misiniz... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Dinliyorum efendim. 
BAŞKAN - Siz, bana, önce "Komisyondan bir sualim var" dediniz... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Beni, lütfen dinleyin. • 
Ben de diyorum ki, sualinizi sorun; ondan sonra ikinci olarak ne söylemek istiyorsanız, sizi yi

ne dinleyeceğim. Sualinizi sorun. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sualimi kürsüden soracağım efendim. 
BAŞKAN - Efendim, o âdet değil. Biliyorsunuz, sual oradan sorulmaz. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkanım, lütfen, bakın, ben, terbiyesiz bir milletvekili de

ğilim. Terbiyesiz bir milletvekili değilim. Bakın, itham edildim. İki kelime bir şey söyleyeceğim. 
İzin vermiyor musunuz?..(Gürültüler) 

BAŞKAN - Bakın, size ne diyorum; sualinizi yerinizden sorun; ikinci konunuz için, sizi, bel
ki buraya davet edeceğim... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Komisyona şunu soruyorum... 
BAŞKAN - Yahut "vazgeçiyorum" deyin. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Hayır, sorumu soruyorum. Sataşmadan dolayı da söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, sorun bakayım. Sormadınız ki... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Komisyona soruyorum: Milletvekili maaşları, İstanbul Be

lediye Başkanının maaşına eşdeğer tutulamaz mı; böyle bir düşünceniz var mı diye soruyorum. 
(DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Soruma cevap verildikten sonra da, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN - Komisyon cevap versin efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyonun kanaati 

şudur ki, milletvekillerinin maaşları; ancak, en yüksek devlet memurunun maaşına endekslenebi-
lir; ama, şahsî fikrimi soruyorsanız, belediye başkanlarının maaşlarının, belediye meclislerinin ka
rarlarıyla tespit edilmesi hususuna bir son verilip, bunları da kanunla tanzim etmekte, yine aynı se
beplerle yarar vardır. (DYP sıralarından "Bravo" seslpri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'in, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması. 

^ BAŞKAN - Sayın Ahmet Sayın, ben Sayın Dumankaya'yı rahatlıkla dinledim. Siz, yeriniz
den takılınca "size ve takımınıza" dedi... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Takım değil, şahsıma efendim... 
BAŞKAN - Dedi efendim, dedi... 
Grup istiyorsa, öncelikle Grup Başkanına söz veririm... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Şahsıma sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ahmet Sayın, size söz veriyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış

lar) 

Yalnız, bir ricam var, lütfen, yeni bir sataşma doğurmayın. 

Buyurun. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizden 

çok özür diliyorum. Beni, karıştırıcı, bozucu bir insan zannetmeyin. Meclisin ciddiyet içinde çalış
masını ve her milletvekilinin haysiyetli, şerefli bir şekilde görevini yapmasını özellikle isteyen bir 
arkadaşınızım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, Ahmet Sayın devamlı şöyle yapıyor, böyle yapıyor veya yanlış bir şey yapıyor diye de 
düşünmeyin; çünkü, elimizde bir içtüzük var ve bu içtüzüğe uymaya, özellikle Başkanlarımızı, 
özellikle milletvekili arkadaşlarımızı davet ediyorum. Bu da, benim, Meclise ve yüce milletime 
saygımdan ileri geliyor. Başka bir art niyetim yok. 

Değerli arkadaşlarım, bunları söyledikten sonra, bir milletvekilinin, seçilmiş bir insanın, mil
letimiz tarafından bu Yüce Parlamentoya getirilmiş bir insanın kendi kendisini inkâr etmesini ben 
hazmedemiyorum. Eğer, bir insan, kendisine olan saygısını, kendisine olan güvenini yitirmişse, bu
rada milletvekilliği yapamaz değerli arkadaşlarım. (Alkışlar) Özellikle bunu söylemek istiyorum. 
Biz, bugün ne yapıyoruz. Milleti temsil eden insanlar olarak, eğer, kendimize güvenimiz yoksa, 
kendimizi, yalancılıkla, sahtekârlıkla itham ediyorsak, burada oturmamızın hiç bir zaman yeri yok 
değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakın, değerli arkadaşlarım, ben, 1980 öncesinde de milletvekiliydim. Özellikle, 12 Eylülden 
sonra milletvekilliği yapan bir arkadaşınızım. Şimdi, kalkıp da, emekli milletvekillerinin aldıkları 
maaşa veya eski milletvekillerine takılıyorsanız ve onları küçümsüyorsanız çok üzülürüm. Ben, 12 
Eylül sabahı, cebinde bir kuruş parası olmayıp da mobilyalarını satan arkadaşlarımı gördüm. Mil
letin kaderinde rol oynayan insanların sokağa atılmasına gönlünüz razı mı, ihtilalcilerin attığı gibi 
gönlünüz razı mı... Hadi, buyurun, hodri meydan. Yarın sizleri de göreceğiz değerli arkadaşlarım; 
yapmayın bunu. Bakın, bir posta memuru postaneden emekli olduğu zaman, çoluk çocuğu, yıllar
ca PTT'nin tenzilatından istifade gidiyor; ama, bir milletvekili PTT'nin tenzilatından istifade etti
ği zaman bütün gözler onda. Bu, doğru mu değerli arkadaşlarım. Allah rızası için, bakın, kendi ken
dimizi inkâr etmeyelim. 

Gelin, bakın, eğriyi doğruyu oturalım konuşalım; yoksa, bakın, doğru dürüst milletvekilliği 
yapan arkadaşlarımız -istisnalar kaideyi bozmaz ve kimseyi de itham etmek istemiyorum- buraya, 
hırsızlık^ şunun bunun için gelmiş değillerdir; milletin hakkını korumak için gelmişlerdir, millete 
hizmet için gelmişlerdir. Lütfen, sahip çıkalım kendimize; kendisine sahip çıkmayan insana, hiç 
kimse sahip çıkmaz değerli arkadaşlarım. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (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
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 Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. 
Sayısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 14 üncü madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde önergeler vardır; yalnız, önergeleri muameleye koymadan önce, Anayasa Ko
misyonu Sayın Başkanı, maddenin, önergelerle beraber, İçtüzüğün 89 uncu maddesi hükmüne gö
re geri velmesini istiyor; madde, önergelerle beraber Komisyona verilmiştir. 

Şimdi, 15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 üncü 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Musa Demirci; buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gru

bum Refah Partisi adına, görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesi üzerinde görüşlerimi 
arz etmek istiyorum; heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, anayasalar, milletlerin uzlaşma metinleridir. Bu bakımdan, anayasalar, 
milletlerin saadetinin belgesi olmalıdır, hoşgörüye ve milletin kardeşliği esasına dayanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin mutat toplantısıyla alakalı 93 üncü maddenin birinci fıkra
sında "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl eylül ayının ilk günü kendilğinden toplanır" denil
mekte, görüştüğümüz 15 inci maddeyle getirilen değişiklikte ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır" denilmektedir. Madde gerekçesinde de, bu de
ğişiklik, ülkemizin iklim ve hayat şartları açısından daha uygundur şeklinde mütalaa edilmektedir. 
Burada, iklim ve hayat şartı özellikle vurgulanmış; ülkenin tüm iklimi, sahil iklimi olarak ve tüm 
hayatı da, sanki sahil hayatı olarak nitelendirilmiştir. Yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
ay önce veya bir ay sonra toplanması gerçekten çok da önemli değil; ama, ülkenin şartlarına göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kendiliğinden tatiline ve kendiliğinden çalışmasına karar vermelidir. 
Buna göre, bakıyoruz; değişiklik, özde yapılan bir değişiklik değil; tamamen, kabukla alakalı ve te
ferruattan başka bir şey değil; bununla da, yine madde sayısı artırılmış ve böylece, milletimizin hu
zurunda sanki köklü bir değişiklik yapılıyormuş imajı verilmiştir. Milletimiz aslında bizi izliyor; 
yani, Meclisin eylülde toplanmasıyla Anayasanın sivilleşmesi veya ekimde toplanmasıyla sivil 
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anayasa olması münasebetini kurmak fevkalade yanlış oluyor. Dolayısıyla, buna, halk lisanında 
"dağ fare doğurdu" demekten kendimizi alamıyoruz. 

Yine, 93 üncü maddenin ikinci fıkrasında "Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapa
bilir" deniliyor. Ekimden geriye doğru üç ay giderseniz temmuz, ağustos ve eylülde tatil yapacağız 
demektir. Eylül ayı, okulların açılma ayı; bu bakımdan da, buna neden lüzum hissedildi, anlamak 
fevkalade zor. Aslında, aslolân, tatil değil, çalışmadır; yani, çalışma esasına göre bunun düzenlen
mesi gerekirdi. Millet olarak, sanki çok günümüz tatilde geçiyor. 

Yapılan bir araştırmaya göre, Japonya'da bir işçi ve devlet memurunun 15 gün tatili vardır ve 
yine, yapılan araştırmalara göre de, Japonya'da bir işçi veya devlet memuru, çalışma hayatında, 
hiçbir zaman, bu 15 günlük iznin tamamını almış veya kullanmış değildir. Oysaki, bizde, 25 sene 
çalışan bir devlet memuru, 2-2,5 yılını tatil olarak geçirmektedir. Yine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, 5 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 10, en çok da 15 ay tatil yapmaktadır. Bu süre, Mecli
sin çalışmaları bakımından, gerçekten, ilk balasta çok görülebilir. Bu bakımdan, Meclisin çalışma
larını üç ayda yoğunlaştırmak yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayda bir hafta veya 
iki ayda on gün izin vermek suretiyle, seçim bölgelerine gitme imkânı tanınarak hem vatandaşın 
problemlerini yerinde tespit etmeleri sağlanmış hem de vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya ak
ması önlenmiş olur. N '. '•' 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında söylemiştim: Anayasalar, her şeyden önce, hoşgö
rü belgesidir, hoşgörü belgesi olmalıdır. Prof. Dr. Mehmet Kaplamacıoğlu, Din Sosyolojisi isimli 
eserinde devlet şekillerini tarif ederken Bizantizm üzerinde durmaktadır. Diyor ki: "Devletin, dini 
keyfine göre yorumladığı, kontrol ettiği sistemlere Bizantizm denir." Türkiye'de, gerçekten, dev
letin dine müdahale ettiği bir Bizantizm anlayışı vardır. Türkiye'de, siyasî iktidarlar, güya, insan
ların inanç ve ibadet hürriyetini tanıdıklarını ve koruduklarını iddia ediyorlar. Bu kural, Türkiye'de, 
Türk vatandaşı olan gayrimüslim vatandaşlar ve Hıristiyanlar için doğrudur. Niye; çünkü, cumar
tesi tatili Yahudilerin, pazar tatili de Hıristiyanların ibadetlerini sinagog ve kiliselerde yapmalarını 
kolaylaştırmıştır; ama, Müslümanların durumu fevkalade iç açıcrdeğildir. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Hâlâ orada mısınız; yeter artık! 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Halide Edip Adıvar, eserinde şöyle kay
dediyor: "Edinburg'ta, Muharirler Kongresinde, bizimle fevkalade alakadar olan ve kuvvetli bir 
Hıristiyan olan dindar birisi şöyle demişti: Sizdeki laiklik, nihayet İslam dinini kaldıracak ve hepi-

, niz, gerçekten, bir gün, belki bizim dinimize döneceksiniz." ' 

Halide Edip Adıvar da, bu kanaate sahip oluyor. Yabancıyı bu iddiaya zorlayan, bu iddiaya 
sevk eden bir örnek şudur: 1942'de, Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör, gazetelere gönder
diği tamimde, din mevzuu üzerinde, her türlü makale, bent, fıkra ve tefrikalardan sakınılması ve 
bunların yayımlanmamasını istemektedir.1 Bu, elbette hafife alınamaz. 

Bizde, Diyanet İşleri Başkanı devlet memurudur ve bir bakana bağlıdır. Öte yandan, Fener 
Patriği özgürdür, Avrupa Parlamentosunda da devlet başkanı statüsünde karşılanmıştır. Fransa'da, 
DeGaulle... 

MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) - Sayın Başkan, neden bahsediyor anlayamadım; neyi an
latıyor? 

'MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Dinlerseniz anlarsınız efendim. 

Fransa'da De Gaülle... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ne alakası var efen

dim bununla, lütfen!.. 
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BAŞKAN - Efendim, Meclisin ekim ayında açılması maddesinden... 

, MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Gençlerle yaptığı... 
Ben söyledim; anayasalar, hoşgörüye dayanır dedim; o bakımdan söylüyorum. 
Fransa'da De Gaullc, gençlerle yaptığı sohbette, gençlere, kiliseye gitmelerini... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - De Gaulle, hangi ay

da toplamış Meclisi efendim!.. 
BAŞKAN - Efendim, sadede davet ettim, devam ediyor; bir dakikası var, doldursun; bırakın 

rahat konuşsun. 
Efendim, 1 dakikanız var. 
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Bu özellikleriyle de, gelecekteki nesilleri kurtaracaklarını 

söylemektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük bayramı Allah'a şükran bayramıdır. Do
ların üzerinde "güvenimiz Allah'adır" yazılıdır. 

Türkiye'deki laiklik, hep "bence" sözleriyle yorumlanmakta ve insanlar, kendilerine göre bir 
yorum, anlayış getirmektedirler. Din ve devlet birbirine muarız değil, aslında yardımcı olmalıdır 
diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın Seyfi Şahin, buyurun. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletvekillerinin tatili yok

tur. Bu maddeyle, halen yürürlükte olan Anayasaya göre eylülde başlayan çalışmaları ekimde baş
latmak üzere değişiklik yapılmaktadır. Bu da, milletvekilleri için oldukça gerekli bir konudur; çün
kü, milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Kurulda çalışır, komisyonlarda çalışır, 
vatandaşlar ile devlet arasındaki problemleri halledebilmek için -vatandaşın ihtiyacını görmek üze
re- kendi bürosunda daha çok çalışır. Milletvekilleri, parti merkezlerinde çalışır, parti il ve ilçe teş
kilatlarında çalışır ve çok önemlisi, kendi seçmenini ziyaret edip, esas, fonksiyonu olan vatandaşın 
problemlerini toplayıp gelmek üzere çalışır. 

Bu bakımdan, aslında, milletvekillerinin, Genel Kuruldaki çalışma süreleri de çok fazladır ve 
üzülerek burada belirtmek istediğimiz bir konu var ki o da, Meclis tatile gireceği zaman, milletve
killeri, kendi seçmenleri arasına, onların ihtiyaçlarını karşılamaya dönerken, kafasında yeni proje
ler, planlar yaparken, bir de basında "milletvekilleri tatile çıkıyor" diye bir furya başlıyor. Millet
vekilleri belki tatile çıkıyor; ama, tatil yapabildiklerini sanmıyorum; çünkü, Türkiye'nin o kadar 
büyük problemleri var ki, bu problemleri halledebilmek için, onların peşinde koşmak için, hiçbir 
zaman, zamanı yetmemektedir. Doktor olarak da söylüyorum, gerçekten, aynı anda iki yerde ola
bilmek veya birçok meseleyi aynı anda halledebilmenin verdiği stresle, genç yaşta buraya gelen si
yah saçlı milletvekillerinin bir dönemde saçı ağarıp gitmekte ve onları bu stresi devamlı çekmek
tedirler. 

Bu bakımdan, bunun bir ay daha uzatılması, aslında çok iyi bir tekliftir. Bu teklifi destekliyor; 
saygılar sunuyorum. (DYP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. 
Sayın Abdüllatif Şener, buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

Anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin 15 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunmaktayım. 
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Üzerinde görüşmelerimizi sürdürdüğümüz bu 15 inci madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin, her yıl ekim ayının ilk gününde toplanacağını ifade etmektedir. Şu ânda yürürlükte bulunan 
Anayasaya göre ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl eylül ayında toplanmaktadır. Yani, 1 Ey
lüldeki toplantıyı 1 Ekime kaydıran, 1 ay erteleyen bir madde niteliğindedir. 

Bu uzlaşma metni, hepinizin bildiği gibi, grubu bulunan partiler arasında yalnızca Refah Par
tisi dışarıda bırakılarak, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya 
çıkardığı bir metindir. Öncelikle, bu uzlaşma metniyle, grubu bulunan bu üç partimiz, sivilleşme
nin, demokratikleşmenin ve katılımın artırılacağından bahsetmişlerdir; ancak, işin doğrusu, madde
lerin sonuna doğru geliyoruz; ama bu uzlaşma metninde, ne bir sivilleşme görüyoruz ne de siyasal 
katılımın artırılmasına yönelik oiddî düzenlemeler görüyoruz. 

14 üncü maddenin içinde bulunmadığı bir uzlaşma metni, 24 üncü maddenin içinde bulunma
dığı bir uzlaşma metni, Anayasanın geçici 15 inci maddesindeki Konsey üyeleriyle ilgili, Danışma 
Meclisi üyeleriyle ilgili olan, malî, cezaî, idarî soruşturmanın bile yapılamayacağıyla ilgili fıkranın 
yerinde durduğu bir metnin sivilleşme anlamına gelebileceğini, burada ifade edebilecek kimse ol
duğunu zannetmiyorum. 

Siyasal katılımın artırılmasından söz ediliyor; gazete sayfaları, televizyonlar ve Meclis, yoğun 
bir şekilde, katılımın artırıldığından, demokratikleşmenin sağlanmaya çalışıldığından söz ediyor; 
ama, değerli arkadaşlar, bu uzlaşma metninin sonuna gelirken,- hâlâ, görüyoruz ki, bu üç partinin 
anlaşmış olduğu 21 maddeden oluşan uzlaşma metni, tamamı itibariyle, ya doğrudan ya dolaylı ola
rak, milletvekillerini ilgilendirmektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak, sadece ve sadece milletve
killerini ilgilendiren bir metnin, uzlaşma metni olarak ortaya çıkmış olması, Refah Partisinin, bu 
konuda, bu uzlaşma metninde farklı bir tutum ve görüş sergilemesinin ne kadar haklı olduğunu gös
termektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Memur sendikaları hakkında uzlaşamıyorsunuz, sendikalar itiraz ediyor; 24 üncü maddede uz-
laşamıyorsunuz; ortaya 21 maddelik bir uzlaşma metni çıkıyor ve tamamı, ya doğrudan ya dolay
lı, milletvekillerini ilgilendiriyor. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Siz, hiçbirinde yoksunuz... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Milletvekillerinin lehinde ve aleyhinde şunu getiriyor, 

şunu götürüyor demiyorum; ama, ortaya çıkan metin, bütün maddeleri itibariyle, niçin milletvekil
lerini ilgilendiriyor!... 14 üncü maddede uzlaşamazsınız, 24 üncü maddede uzlaşamazstnız... 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Siz nerede uzlaşacaksınız? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Hele, şu geçici 15 inci maddenin değişiklik teklifi niye 
gelmiyor, bir türlü anlayamıyorum... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Geçici 15 orada var. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ama, maalesef, 21 madde var; her madde geliyor, Mec
lis, siyasî partiler, milletvekilleri... Başka bir şey yok... 

MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) - 21 inci maddeyi okudun mu?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Geçici 15, nasıl, bir fıkra ilave edilmesiyle... Geçici 

15'deki, Konsey üyelerinden bahseden, Danışma Kurulu üyelerinden bahseden, mahallî, idarî, ce
zaî sorumsuzluklarından bahseden fıkra, sivilleşen bu Anayasada hâlâ niye tutulmaya çalışılıyor! 
Oradaki 21 inci madde yeterli mi?.. (RP sıralarından alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Neyi görüşüyoruz, 
hangi maddeyi görüşüyoruz Sayın Başkan! 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - "Konsey üyeleri" ibaresini ifade eden o fıkra, o geçici 

15 inci maddeden çıkarılmadığı takdirde, bu Anayasanın sivilleşmesinden kimse bahsedemez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şener, lütfen, birde, ekim mi, kasım mı, söyleyin de, hiç olmazsa, verdiğim 
sözün nerede olduğunu ben bileyim!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet, her cümlem, tamamıyla, üzerinde konuştuğum 
maddeyle ilgilidir; doğrudan veya dolaylı ilgilidir. Sizin de getirmiş olduğunuz uzlaşma metni, 
doğrudan veya dolaylı, milletvekilleriyle ilgilidir. Bu uzlaşma metninin -içinde Refah Partisinin ol
madığı bir uzlaşma metninin- nasıl bir metin olduğunu takdirlerinize arz ediyor, saygılar sunuyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 15 inci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yoktu; şu anda, madde üzerinde önergeler geldi; tetkik etme imkânını 

bulamadık. Bu arada, bunları, önümüzdeki bir oturumda görüşmek üzere... 
10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal ile ülkemizde konuşlandırılan Çok Uluslu Güç'ün 

görev süresinin uzatılmasına dair Başbakanlık tezkereleri ile diğer denetim konularını sırasıyla 
görüşmek için, 27 Haziran 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.59 

© 
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KANUN TASARI 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 Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişİkı 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6/7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ye Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hülkmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm,'Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plân ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili Meddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açümasına 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

tLişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31,12.1993) ' 

X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah 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 Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

15.— 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ye Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin 520 Saydı 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 (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

18, — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave- 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 Turban Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eâki Bakam Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba-, 
kam Yusuf Bozkurt özal Haklarında» Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : L3.1995) ' 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

Xi 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletveküi Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.21992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletveküi İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 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 (İ/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'm; 
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 Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 
2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

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 
İlâve Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

>X 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. — İcraci Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

X 34. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarM : 29.3.1995) 

35. — 7.11.1985 Tarihli ve ,3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

36,-10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

37.' — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

38. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi-ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

39. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayışı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

40. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi; 14.11.1994) 

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 (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

45. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

46. —- 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 Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 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 İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

51^ — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 
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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: 3.6.1994) 

53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerü Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvek'ili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvelkili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Daiir 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. — Kara Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

56. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

57. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

58. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 rıci Maddesinin 3 üncü Fıkrasımn Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Telknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) {Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

.59. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazlife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 
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60. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

61. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ! 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 62. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

63, — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 64. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Rapora (1/419) (Si Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

65. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993) 

66. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

67. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

68. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5,1992) 

69. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve "3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçö Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

70. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

;713 — 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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mest Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25E2.1992) 

72. — Manisa MilletveMli Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türle Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarM ; 27.4.1992) 

73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

74. — Doğnı Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar üe Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.İ992) 

75» — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Tuırizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yüriirlülktten Kaldırılmasma Dair Kanun Teklifi ve Baymdırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

76, — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : T04) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

77- — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Denizli MiUetveldli Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma 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 Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S, Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

' " ' — 10 — . . 
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80. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'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 
tarihi : 21.9.1992) 

81< — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karnin Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

82. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9*1992) 

83. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 ric'i Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da'ir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihî : 1.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma .ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekilli İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. —.Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri. 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 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'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

. 90, — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

91. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve 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 İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çoııım 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 Mliılletvekili 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 Telcnoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

95.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

96. — 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) 

91 ̂ — Balıkesir. Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes/ine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık,. İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

98. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka-
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nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

100. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S, Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

101. —- 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 16Ö0 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 Sayüı 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) 

108, — 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 Dönen'in, 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 Değiştirilefek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S4 Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

112. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

113. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayüı 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 11 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, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

116. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının > Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) pağıtma 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) 

İ İ 8j — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu-(2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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119. —Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

120. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

121. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) . 

122 — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

123. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve.Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640). (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

124. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Görç Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

125. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 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 Halkkmda 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 Halckında 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 Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.İİ1993) 

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 Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

134. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

135s — 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 Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

138. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ye 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

139. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Halckında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S.-Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

140. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde. Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

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) 

143Ü — 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 Kanım 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 idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

148. — l.g Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi ı 
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 
fl/654) (S. Sayısı: .610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

î51 a —— Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rİ2e Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili. Ural Köklü ve Kahramanmaraş, Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye tşletm eleri 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 j 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 S Atış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ye Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları <l/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 Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

156. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'niıı, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — Sunak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nm Yasama Dokunıılmazlıklarınm 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
nulmazlıklarının 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 İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

161. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 2S.3.1994) 

162. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 163. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) ' 

164. — 5434 Saydı 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 Pian ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 166 — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
ilgili 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 Köy işleri 
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) ı' ' 
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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 Almma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

170. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Saydı 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.. —r Edirne Milletvekili Hasan Bâsri Elerim, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir, Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

172. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

173. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

174. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada-' 
let Komisyonu Raporu (İ/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 İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) . 

178. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
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X 179. —' 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora (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 Rapora (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

181. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

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 Rapora (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 İşler Komisyonu Rapora (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi : 21.10,1994) 

X 187. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî'Savunma Komisyonu Rapora (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 Cumhuriyeti1 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 İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 
X 194. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 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 Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

199. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 18.1.1 J994) 
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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, 
îmar, Ulaştırma ve Turizm vo 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 içtüzüğün 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 II 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 ICanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
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Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 

Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşraasınım 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 Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanım 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 Saydı 
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 Sincanh İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

217. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

218. —' Uzman Jandarma Kanununda Değişildik 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 Sayıh 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 IComisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
X 221. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
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222. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Diskin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı': 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

223. —Aydın Milletvekili Nahit. Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

. Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

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 Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim 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) 

231'. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

232. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
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233. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X 234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların îmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

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 Maddesiine 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 (İ/831) (S. Sayısı K: 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 Bürer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın-' 
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Aymın 
İlk 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 Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî »Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

242. —• Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 

X 243. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim 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) 

244< — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler vo 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersck Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi've Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 246. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1 /826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

247. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi vo 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 ilişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

249. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) • 

250.— Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Rapora (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi •: 26.4.1995) 

25i. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun" Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

252. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 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 ilişkin 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 Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

258. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

259. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

260. — Erzurum Milletvekili Lütfü 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 uıi-
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'ıri 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya-
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pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) {Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

269. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici.Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas 'Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı •: 853) (Dağıtma tarihi :'5.6.1995)' 

X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

X 271;! — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alman 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 ve 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 Rappru (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 ilave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 2 Arkadaşmm, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının-Trafik. Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
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raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

X 274. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilo Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1995) 

X 275. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden 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'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 23.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

X 277. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan. Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakuş, 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'm; 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 (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

278. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 
İçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

279. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

280. - -Tü tün ve Tütün Mamulı! erinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanım ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Teskeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi tnceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 
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Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) : ' 

, 281. — Kırşehir Milletvekili Sabri, Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili'M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vöhbi 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 ye Plan ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) . • . 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir, 


