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V.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Say ı s ı^ l ) 

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

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

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

5. - 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) • 

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

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

8. - 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) 

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

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

11. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oİtan Sun-
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gurlu, Denizli Milletvekili Hasan Körkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 
Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) 

12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 

13. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı :11i) 

14. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

15. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Karajrname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dairj216 Sayılı Kanun,Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

17. -Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 

18. -Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka-
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nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 326 

20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 326 
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nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 326 

22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

23. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde 
Mevzuata ve kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 3 2 6 

24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî.Savun-
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 327 

25. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra- 327 
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 327 

27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) 327 

28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı : 690) 3 2 7 

29. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye 

- 2 0 6 -



T.B.M.M. B:132 29 .6 .1995 O : 1 
Sayfa 

323 
323 
323 

ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Dev
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 18 arkadaşının, Bilderberg Grup'un mahiyetini araştırmak 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in (6/1461), 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un (6/1624) 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri verildiği 

bildirildi. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demircl'in, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Endonezya'ya, 

Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın, Türkmenistan'a, 
Yapacakları resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul 

edildi. 
Gündemin "Kanun Tasan ve teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" 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 ilci sırasında bulunan 201, 

28 inci sırasında bulunan 699, 

29 uncu sırasında bulunan 798, 
S. Sayılı kanun tasan ve teklifleri ile yetki kanunu tasarısının görüşmeleri, ilgili komisyon yet

kilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
Başkanlıkça, Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmelerde,1 kabul edilen önergelerin gizli oyla

ması; bazı maddelerin geri çekilmesi halinde diğer maddelerin görüşülüp görüşülmeyeceği; Komis
yondan gelen metnin yeni bir madde olup olmadığı ve oy sayımı devam ederken diğer maddelerin 
görüşmelerine devam edilmesi hususlarında açıklamada bulunuldu. 

30 uncu sırasında bulunan, 7.11.1982 tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun, Teklifinin (2/1007, 
2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) görüşmelerine devam edildi. 

15 inci (yeni madde 14) maddesi, yapılan gizli oylama sonucunda kabul edildi. 
Daha önce Komisyonca geri çekilen 9, 11 ve 14 üncü maddelere ilişkin Anayasa Komisyonu 

Raporu okundu; 
Rapor istikametinde, teklifin 14 ve 23 üncü maddeleri ile 24 üncü maddenin dokuzuncu fıkra-

si, yapılan işarî oylama sonucu metinden çıkarıldı. , 
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Rapor istikametinde, teklifin 14 ve 23 üncü maddeleriyle 24 üncü maddenin 9 uncu fıkrası, 

yapılan işarı oylama sonucu metinden çıkarıldı. 

9, 11, 15 (eski madde 16) ve 16ncı (eski madde 17) maddelerinin yapılan gizli oylamasında, 
Anayasanın öngördüğü sayıya ulaşılamadı. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın kendisine sataşma
da bulunması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Alınan karar gereğince, 29 Haziran 1995 Perşembe günü saat 10.30'da toplanmak üzere, 
01.16'da Birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanv ekili 

Cengiz Üretmen İbrahim Özdiş 
Manisa Adana 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

. Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

(§) .— 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

29 .6 .1995 PERŞEMBE 
Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. - Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/873) (Adalet ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27,6.1995) 

2. - Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Hâlleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/874) (Adalet, İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1995) 

3. - Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/875) 
(Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1995) 

4. - Coğrafî İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/876) (Adalet ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1995) 

5. - Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/877) (Adalet ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret komsiyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1995) 

6. - Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret 
Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/878) (Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komsiyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1995) 

7. - Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/879) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1995) 

- 209 -



T.Ej.M.M. B:132 29.6.1995 0:1 
8. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük

münde Kararname (1/880) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.6.1995) 

Tasarılar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunmasına. İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/881) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.1995) 

2. - Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ye İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/882) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komsiyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.6.1995) 

3. - Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (ÎNTELSAT) İlişkin An
laşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/883) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonların) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.6.1995) 

4. - İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluşu Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/884) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.1995) 

Teklif 
1. - Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının; Mahallî İdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 2972 Sayılı Kanunun 29 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1447) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.6.1995) -

Yazılı Soru Önergeleri 
1 - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Mecliste geçici görevli olarak çalışan personele 

ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7083) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.5.1995) 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kalkınma Bankasınca iki otele verilen krediye iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7084) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN : Başkanvcküi Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

;—® 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132 nci Birleşimini açıyorum. 
III . -YOKLAMA 

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

(Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Yurtdışına gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dönüşüne kadar, Adalet 

Bakanı Mehmet Mogultay'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (311893) 

BAŞKAN - Üç adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
İLGİ: 18.6.1995 gün ve KAN. KAR: 39-08/F-3-95-351 sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ziya Halis'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan Devlet 

Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar; Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet et
mesi, ilgi yazıyla uygun görülmüştü. 

Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 25 Haziran 1995 tarihinde yurtdışına gideceğinden, bu ta
rihten itibaren dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet. 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. -Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'na, dönüşüne ka

dar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesininjıygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1892) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 1995 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan 
Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur, 

3. - Finlandiya 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne kadar, Devlet Baka
nı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin:uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1891) '—'.i..,..,. 

BAŞKAN-. Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Aile Politikaları, Babaların Rol ve Statüleri" konulu 24. Avrupa Aileden Sorumlu Bakanlar 

Konferansına katılmak üzere, 25 Haziran 1995 tarihinde Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Aysel Baykal'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun ve
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

" Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Evet efendim, Genel Kurulda telefon çalıyor... Sizler de duyuyorsunuz, ben de duyuyorum te- < 

lefonların çalıştığını; ama, maalesef, arkadaşlarımız telefonlarını açık tutma huyunda devam edi
yorlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Efendim, ceza tertip edin. 
BAŞKAN - Efendim, inşallah, yeni İçtüzüğe böyle bir madde konur. 
MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Vallahi, ayıp yani artık!.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bu kadar mühim adamlar mı?!. 
MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Böyle mi doğdular acaba, doğduklarında telefonları mı var

dı?!. Saygı yok... 
BAŞKAN - Ben, ikaz etmekten utanır oldum sayın milletvekilleri... 
4. - Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/502) 
BAŞKAN - Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifamın kabulünü arz ederim. 

İbrahim Tez 
Ankara 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1,-Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna dü

şen 1 üyelik için, Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

3.- 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) 

4. - 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) 

5. - 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) 

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

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

8. - 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) 

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

10. - 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 - 71, 82, 283, 391, 201, 691, 699, 798, 134 ve 66 sıra sayılı kanun tasarı ve teklif
leriyle ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonunun Sayın Başkan, Başkanvekili ve
ya Sözcüsü salonda mı efendim? Yok. 

Müzakereleri ertelenmiştir. 
/ / . - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil

letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekil
leri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türki-
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ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı: 861) (1) 

BAŞKAN - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç 
Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. , 

Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimimizde 16 nci maddeyi tamamlamış, 17 nci maddede kal
mıştık. Eski şekliyle 18, yeni şekliyle 17 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 17. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci 
maddesinin üç, dört, beş, altı, yedi ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. 

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday göste
remezler. 

Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla dü
zenlenir. 

Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, ka
nunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son veri
lir ve yerlerine yenileri seçtirilir. 

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin ya
hut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunun yetkili kıldığı merci mes
lek kuruluşlarını faaliyetten men edebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hâki
min onayına sunulur. Hâkim, kararını yedi gün içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğin
den yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde; 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Bahaddin Elçi, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Halil İb

rahim Özsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal; 

Şahısları adına; Sayın Halil İbrahim Özsoy, Sayın Seyfi Şahin, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Ab-
düllatif Şener, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Selçuk Maruflu söz talebinde bulunmuşlardın 

Sayın Bahaddin Elçi, buyurun. 
RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ye

ni numarasıyla 17 nci madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi sunmak üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi, bu maddeyle, Anayasanın 135 inci maddesini düzenleyen madde değiştirilmek 
istenmektedir. Mutabakat metnine baktığımız zaman, üç, dört ve altıncı fıkraların madde metnin
den çıkanlması suretiyle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasete katılma hakkı 
tanınmak istenmektedir. Buna rağmen/mutabakat metninin dışında, Komisyonda, maalesef, bun
dan önceki bazı maddelerde olduğu gibi -amiyane tabirle- bu madde de kuşa çevrilmiş ve çelişki
lerle dolu bir hal almıştır. 

Özellikle, maddenin "Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler; si
yasetle uğraşamazlar..." diye devam eden üçüncü fıkrasına baktığımız zaman, Komisyonda, bu-

(7) 861 S. Sayılı Basmayan 14.6,1995 tarihli.123 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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nun, yalnızca, bir cümlesi metne alınmış, diğer cümleleri silinmiştir. Halbuki, mutabakat metnin
de, bu fıkra, tamamen madde metninden çıkarılmıştır. Bize\göre,xvamaca-daha uygun bir düzen
lemeydi. 

Esasen, bir taraftan, "Meslek kuruluşları, kuruluş amaçlan dışında faaliyet gösteremezler..." 
denilirken, hemen arkasından "...siyasetle uğraşamazlar..." ifadesi gelmektedir, "...amaçlan dışın
da faaliyet gösteremezler..." ne demektir; sadece, meslekî faaliyetleri kolaylaştırmak, meslektaşla
rının sorunlarıyla ilgilenmek gibi, dar bir anlam ortaya çıkmaktadır. 

Pir başka ifadeyle "...amaçları dışında faaliyet gösteremezler..." demek "siyasetle de meşgul 
olamazlar" manasına gelmektedir. O halde, bu cümlenin bu şekilde alınması, güdülen amaca da ters 
bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bundaki amacı, kısmî de olsa, bir küçük paket önümüze gelmiştir, 
"bu küçük paketin, Meclisten geçmesini önlemek şeklinde algılamak, bence, kötümserlik olmasa ge
rektir. Yani, getireceksiniz bazı maddelerin değiştirilmesini, çalışıyor gözükeceksiniz, Anayasanın 
gerçekten sivilleşmesini, demokratikleşmesini savunuyor gözükeceksiniz, öbür taraftan, gelip, şu 
veya bu şekilde, yapılan az sayıda değişikliklerin de geçmesinin önünü tıkayacaksınız; böyle bir 
anlayışla karşı karşıya bulunuyoruz. Onun için, biz, birkaç tane değişiklik önergesi vermek suretiy
le, bu maddedeki çelişkilerin ortadan kaldırılmasını amaçladık, yeri geldiğinde onlar üzerinde ko
nuşacağız. 

Burada, özellikle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının siyasete katılmasının önü
nü açmak, her şeyden önce, katılımcılığın bir gereğidir. Biz, mademki, anayasalar sosyal sözleşme
lerdir, uzlaşma metinleridir; o halde o toplumu oluşturan bütün katmanların, hatta, sosyal, etnik, 
dinsel bütün grupların uzlaşması suretiyle böyle bir metin oluşturabileceğinin en sağlıklı yol olabi
leceğini düşünüyoruz. Şimdiye kadarki uygulamalara baktığımız zaman, bu anlayışı görmek müm
kün değildir. Belirli bir çerçeve çizilmiştir, bu çerçeve içinde halk şekillenecektir; inancı şekillene
cek, yaşantısı şekillenecek; bir bakıma, monist bir anlayış, baskıcı, tahakkümcü bir anlayış halkı
mıza dayatılmaya çalışılmak istenmektedir. 

Halkımız, bilinçlenmek suretiyle, tabiî olarak buna reaksiyonunu göstermiş ve artık, bu Ana
yasanın değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğu noktasına gelmiştir. Bunun önünde kimsenin durması 
mümkün değildir. O halde, mademki uzlaşılacak; toplumun, bütün siyasî parti gruplarının, meslek 
kuruluşlannın, eğitim kuruluşlarının tümünün temsilcilerinin bir araya gelmeleri suretiyle, barış 
içinde bir arada nasıl yaşanılabilirin formülünü bulmak zorundadırlar. 

Bu açıdan baktığımız zaman, önümüzdeki Anayasa değişikliğinin son derece eksik olduğunu 
görmekteyiz. Bize göre, en güzel anayasa -arz etmeye çalıştığım gibi- bütün katmanların bir araya 
gelmeleri suretiyle olur. Anayasa, devlet denen otorite ile halkı arasındaki sözleşmedir. Vatandaş 
sıfatıyla, bu statüyle halk, devletine bağımlılığa söz vermektedir. O halde, kendi yaptığı Anayasa
ya, kendi iradesiyle tecelli edecek sözleşmeye uyması daha kolay sağlanabilir. Bunun için baskı 
yapmaya da gerek yoktur. 

Bu bakımdan, demokratikleşme denen olayda, her şeyden önce, çok seslilikvardır, çokseslili
ğin sağlanması gerekir. Bazı sesler kısılacak, bazı sesler konuşacak!.. Böyle bir anlayış, demokra
siyle bağdaşamaz. Bazı inançlara hoşgörüyle bakılacak, bazı inançlara hoşgörüsüzlük gösterile
cek!.. Böyle bir anlayış, demokrasiyle de laiklikle de bağdaşamaz bir anlayıştır. 

Devletin ne yapması gerekiyor; devletin, bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması gere
kiyor. Şu anda, makamı itibariyle, Sayın Başkanın, nasıl ki, bütün gruplara manen eşit mesafede 
durması gerekiyorsa, işte, bunun gibi, devlet de, hakem rolünü oynamak suretiyle, bütün gruplara 
eşit muamele yapmalı, herkese eşit mesafede durmalıdır, İşte, demokrasi olayının da, laiklik olayı
nın da odağı burasıdır; ama, biz, bugüne kadar, 21 inci Asra girerken, hâlâ "istemezük" anlayışıy
la hareket etmek suretiyle, bazı inançları bastırmaya çalışıyoruz. Bu, demokratikleşme iddiamızla 
çelişiyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bir başka konu da şudur: Anayasalar, bugüne kadar, halkına güvenme

yen Anayasalar olarak ortada durmaktadır. Kendisini halka karşı koruma ihtiyaçıduyan bir anaya
sa anlayışı, bugüne kadar sürdürülmüştür. Halbuki, bu, sonuçta, millet ile devleti arasında savaşa, 
sürtüşmeye neden olmaktadır. Milletin, devletine, Anayasasına olan güvenini zedelemektedir. O 
halde halkımız, devletiyle barışacak bir Anayasa yapmak zorundadır. 

N Devletin otoritesi karşısında, temel hak ve özgürlükleri kim sağlayacaktır; elbette ki, devlet 
sağlayacaktır ve devlet, bunu anayasasına koyacaktır. Bir bakıma, anayasa metinleri ve orada sağ
lanan temel hak ve özgürlükler, devlet otoritesine karşı, halkın inançlarını, temel özgürlüklerini, 
haklarını korumak için vardır; yoksa, devleti, halkından korumak için değildir. Dolayısıyla, bu 
Anayasa değişikliğinde, bunları da söylemeden geçemiyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu da şudur: Batı, gerçekten, bizim demokratikleşmemizi 
istiyor mu? Ben, bu konuda iyimser değilim; çünkü, bilindiği gibi, demokratikleşmek için, her şey
den önce, insan temel hak ve özgürlüklerinin en olgun manada sağlanması, güvenceye bağlanması 
gerekir. Temel hak ve özgürlükler açısından baktığımız zaman, bu Anayasa değişikliğinin de, ma
alesef, bu konuya cevap vermekten son derece uzakta olduğunu, hatta, bunu karşılama ihtiyacında 
samimi olmadığını böyle bir amacı olmadığını görüyoruz. 

Demokratikleşmede en önemli unsur insan hak ve özgürlükleridir. Bu noktada, bize demokra
si tavsiyesinde bulunan Batılıların samimi olduklarını söylemek mümkün müdür, Bosna-Hersek'e 
bakarak, Çeçenistana bakarak?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bağlayın lütfen... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; bağlamaya çalışıyorum. 
O halde, çifte standartlıdır Batı ve Batı, bize göre, kesinlikle Türkiye'de demokratikleşmeyi 

istememektedir; antidemokratik bir yapılanmanın devam etmesinden yanadır. Batı'nın çıkarlarıy
la, ancak bu barışır, uzlaşır. Gerçekten demokratikleştiğimiz zaman, gerçekten egemenlik hakları
nı tam-manasıyla milletimizin emrine verdiğimiz zaman, bu, bizi bağımsızlığa götürür; siyasal, 
ekonomik, kültürel, her alanda bağımsızlığa götürür. Böyle bir sonucu, bizi şu anda sömürmekte 
olan Batılı emperyalistler isterler mi; istemezler. O halde, Batılıların, bize demokrasi dersi verme
ye hakları yoktur; bir. 

İkincisi, bu iddialarında samimî de değildirler; çünkü, demokratikleşme gerçekten olduğu za
man, bizim önümüz açılacaktır; bugün çatışanlar, bir araya gelebilecek, uzlaşabilecek, barışabile
cekler ve iç barışı kurduğumuz zaman, bütün sorunları çözmemizin yolu açılacaktır. Böyle bir so
nucu, emperyalist Batılıların bizde görmek istediklerini sanmak fazla iyimserlik olsa gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, özetle, gelin, bütün grupların, bütün farklılıkların bir arada, barış içinde 
yaşayabilecekleri bir metni beraber yapalım diyorum; bunu yapmaya mecburuz. Bütün sorunları
mızın çözümü, bunu başarmaktan geçmektedir. Böyle bir anayasayı, çok yakında yapabilmek di
leklerimle, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Halil İbrahim Özsoy; buyurun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 861 sıra sayılı, Anayasanın başlangıç maddesi ve bazı maddelerindeki değişiklikler ko-
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nusundaki kanun teklifi üzerinde, özellikle, eski sıra numarasıyla 18, yeni sıra numarası 17 inci ve 
esas Anayasanın 135 inci maddesi üzerinde, Anavatan Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, konuşmama geçmeden evvel, şimdiye kadar, Anayasa üzerindeki görüşmeler
de tespit ettiğim iki konu üzerinde müsaade ederseniz bir iki cümle söylemek istiyorum. 

Birincisi: Anayasanın tümü üzerindeki konuşmalar, elbette ki, her parti için farklı bir siyasî 
görüşü yansıtacaktır, ona saygılıyız. Bu Anayasa, hiçbir partinin siyasî görüşünün tezahürü biçi
minde değiştirilmemiştir veya onun dümen suyunda değildir. Elbette siyasî görüşler neticesinde, 
Anayasanın bazı maddelerine karşı.çıkılacaktır; ama, bu Anayasa, tüm Türk Milletinin Anayasası-
dır. Bunun tümü üzerinde konuşurken veya maddeler üzerinde eleştiriler yapılırken, sayın millet
vekillerinin, partilerinin siyasî hüviyetlerinden sıyrılarak, daha ziyade, partilerüstü bir gözle bu ko
nuya eğilmeleri gerektiği inancındayım. Her ne kadar, Sayın Başkanlar ikaz ediyorlar ve maddeye 
gelmesi için uyarıda bulunuyorlarsa da, bazı konuşmacılar, maalesef, her maddede, Türk Milleti 
için hassas olan bazı kelime veya deyimleri kullanarak, işi çıkmaza sokuyorlar gibime geliyor. 
(ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özsoy, teşekkür eder, sizi de maddeye davet ederim. 

HALİL, İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Teşekkür ediyorum. Ben, baştan müsaade aldım. 

BAŞKAN - Efendim, tabiî, ben de teşekkürlerimi peşinen ifade ettim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - İkinci tespitim şudur: Belki İçtüzüğümüzde yok 
ama, bir Anayasa maddesi konuşulurken, Anayasanın değişen maddesi burada okunuyor; bazı ar
kadaşlarımız çok çalıştıkları veya çok işleri olduğu için, yürürlükteki maddeyi okumadan gelmiş 
olabilirler. Ayrıca, televizyon yayınları dolayısıyla da, halkımız, değişikliği anlar; ama, esasında ne 
vardır, onu bilmeyebilir. Onun için, eğer, İçtüzük müsaitse, değiştirilen maddeler ilan edilirken, 
önce, değiştireceğimiz Anayasada halen yürürlükte olan madde okunmalı, sonra da değişiklikler 
okunmalı ve vatandaşın veya sayın milletvekilinin mukayese imkânı ortaya çıkmalıdır. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, şimdi esas konuşmama başlıyorum. 

BAŞKAN - Tabiî efendim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 135 inci maddesi
nin, üç, dört, beş, altı ve yedi ve sekizinci paragrafları değiştiriliyor; birinci ve ikinci paragraf ay
nen kalıyor. Birinci ve ikinci paragrafta, meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının kamu kurumu ni
teliğinde olduğu ve kamu tüzelkişiliği olduğu beyan ediliyor; böylece, meslek kuruluşlarını, sendi
kalardan, derneklerden ve vakıflardan ayırıyor. Bu, kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluşlara -ör
neğin, Türkiye Odalar Birliği, Tabip Odaları Birliği, Barolar Birliği gibi- üçüncü paragraftaki ya
sakların kaldırılmasıyla bazı yetkiler ve bazı inisiyatifler geliyor. Üçüncü paragrafta verilen inisi
yatif nedir diye sorarsanız; üçüncü paragraftaki "...siyasetle uğraşamazlar, siyasî partiler, sendika
lar ve derneklerle ortak hareket edemezler" lafzı kaldırılmaktadır. 

Şimdi, toplumda, bu maddenin bu paragrafı üzerinde iki görüş vardır: Birincisi, bunlar ma
demki kamu tüzelkişiliği vasfındadır; siyaset yaparlarsa; siyaset yaparken, kamu adına hareket et
meleri şaibeli olur veya kamu işlevlerine veya fonksiyonlarına politik gölge düşer denilmektedir. 
İkinci görüş ise, bugüne kadar, Anayasanın 135 inci maddesinde yasak olmasına rağmen -özellik
le altını çiziyorum; 135 inci maddenin üçüncü paragrafında bildirildiği üzere, yasak olmasına rağ
men- başta Türkiye Odalar Birliği ve Barolar Birliği olmak üzere, bazı kuruluşlar, değil siyasetten 
yasak olmayı, siyasetin tam ortasında oldukları da bir gerçektir deniliyor. 
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Ayrıca, özellikle Türkiye Odalar Birliği Başkanlığında oturan muhterem şahıs, değil siyaset 

yapmayı, bir siyasî partinin genel başkanını seçtirecek kadar, hatta geçen hafta, gazetelerdeki be
yanına bakılırsa, iki saat içerisinde başbakanı bile değiştirebileceğini ifade etmekte beis görmemek
tedir; yani, yasaklara aldırış etmemekte, fiilî olarak siyaset yapabilmektedir. Şimdiye kadar, anaya
sal güçler; yani, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Meclis, Anamuhalefet Partisi 
Başkanının çeşitli platformlarda bu konuyu dile getirmesine rağmen, sessiz kalmışlardır. Dolayı
sıyla, şimdi, biz, bu paragraftaki "siyasetle uğraşamazlar" cümlesini kaldırmakla, bu fiilî durumu 
bir nevi yasallaştırmış olmaktayız denilmektedir. 

Meslek odaları ve dernekler, elbette, mensup olduğu meslektaşlarının sorunlarını çeşitli plat
formlarda dile getireceklerdir. Hatta, bu kuruluşlar ve dernekler, meslekî sorunlarını anlatan ve çö
züm isteyen bildiriler de yayımlayacaklardır; bu arada, meslekî sorunlarına eğilmeyen, haksızlık
ları ortadan kaldırmayan ve yanlış politikalarla, ülkeyi, ekonomik, sosyal, siyasal ve asayiş yönün
den çıkmaza sokanları da eleştireceklerdir. Bazı çevreler, bu dernek ve kuruluşları siyaset yapmak
la suçlamakta; bazıları da, "gerçekleri dile getirmekte; gerçekleri dile getirmek, siyaset yapmak de
ğildir" demektedirler. 

Öyleyse, burada, Anayasayı değiştiren Komisyona bir görev düşmektedir; siyaset yapmanın 
sınırlarını ve çerçevesini iyi çizmeleri gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, biz, Anavatan Partisi olarak, toplumsal barıştan yanayız. Toplumun ke
simleri arasındaki siyasal ve sosyal ilişkilerin, muayyen bir düzende disipline edilmesinden yana
yız. 

Altını çizerek ifade ediyorum; özellikle, sivil örgütlerin, esnaf teşekküllerinin politika sathın
da yer almaları, politikanın hem kalitesini hem seviyesini hem de rengini değiştireceği inancında
yız. Bugün, Türkiye'deki çok bölünmüş siyasî yapı, belki de, bu kuruluşların siyasette yer almasıy
la bütünlüğe doğru adım atmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer husus da -ki, bu,T35 inci maddenin dördüncü paragrafındaki 
değişikliktir- meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının organlarının seçimlerinde siyasî partilerin 
aday gösteremeyeceği hususudur ki, bu, doğrudur; biz, buna katılıyoruz. Bunun aksini düşünmek, 
bu kamu tüzelkişiliği konumundaki kuruluşların genel kurullarının, birer siyasî arena haline döne
ceği anlamını taşır; bundan endişe ederiz ve yine, bundan da, kamu tüzelkişiliği vasfını taşıyan bu 
kurum ve kuruluşların zarar göreceği inancındayız. 

135 inci maddenin değişikliğinde, ayrıca, "Bu meslek kuruluşları üzerindeki Devletin idarî ve 
malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir" denilmektedir. Bu hususta meriyetteki kanun
lara atıfta bulunulmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) Sayın Başkanım, müsadenizle bitiriyorum efendim. 
Bu maddenin getirdiği diğer bir özellik de şudur: Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek 

kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine son verelmesi konusunda, kanunun belirlediği merci
in yanında, cumhuriyet savcılarını da göreve davet etmektedir. Burada, ihbar sonucu veya kendili
ğinden cumhuriyet savcılarının harekete geçebileceği ifade edilmekte ve netice, mahkeme kararıy
la son bulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yedinci pragraftaki değişikliğe gelince: Yedinci pragrafta, Türk Dev
letinin varlığı ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunun 
korunması ve devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici deyimlere ve kavramla-
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ra karşılık, bu, "millî güvenlik ve kamu düzeni" ibaresiyle ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bu ku
ruluşların faaliyetlerinden, ayrıca, men kararı, Uç gün yerine 24 saat zarfında hâkim onayına sunul
ması getirilmekte ve hâkimin de on gün yerine yedi günde karar vermesi öngörülmektedir. 

Bir anayasa değişikliği gündeme geldiği zaman, bütün kesimlerin müşterek bir fikri vardır; bu 
da, geniş izahatlar yerine pratik, anlaşılır paragraflar konmak ve anayasa değişikliklerini de halkın 
anlayacağı bir dille yazmak konusudur. Ancak, bunu yapayım derken, devletin temel ilkelerini, ül
kenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını ifade ettiği ve 
her parlamenterin paylaştığı bir görüşü kaldırarak, yerine "millî güvenlik Ve kamu düzeni" gibi süs-
pek (belirsiz) ifadeler kullanılması ne dereceye kadar doğrudur, Yüce Meclisin takdirine bırakıyo
rum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özsoy. « 

Sayın milletvekilinin, konuşmasının başında Başkanlık Divanından talep ettiği, maddeler gö
rüşülürken, daha önceki metnin basılarak dağıtılması veya okunması şeklinde bir uygulama, pren
sipte doğrudur, katılırım; ama, İçtüzük hükümlerimiz açısından böyle bir yaklaşımda bulunmak, bi
zi engelliyor. ' 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Niye engelliyor Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - O bakımdan, ben, sayın milletvekillerinin, konuşmalarında, bunu, mümkün oldu
ğu kadar kısa bir şekilde anlatmalarının uygun olduğunu düşünüyorum. 

BURHAN KARA (Giresun) - Efendim, kanun değil ki, gayet basit bir olay; İçtüzükte bunu 
engelleyen madde olmaz!.. 

BAŞKAN - Efendim, engellemese* engellemiyor derim, yaparım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın grup başkanvekillerinin asaletine ve çalışkan
lığına bağlı. 

BAŞKAN - İnşallah, gelecek dönemlerde, bu İçtüzüğü uygulamak üzere sizler Başkanlık Di
vanında olursunuz, o zaman uygularsınız efendim. 

Teşekkür ederim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, grup başkanvekillerinin asaletine ve 
çalışkanlığına bağlıdır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, hassasiyetinize teşekkür ediyorum; eğer, ar
kadaşlarımız emrediyorlarsa, biz, gayet tabiî, bu görevi deruhte ederiz. 

BAŞKAN - O, grupların meselesi efendim, benim meselem değil; ben, sadece, buradaki ola
yı söyledim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, herkesin bir anayasa kitapçığı var. 

BAŞKAN - Daha başka şeyler söylenemiyor Sayın Ateş; biliyorsunuz, sınırlıyım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Soysal; buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Komisyonun çalışmasıyla, kendi görüşlerimizin, tam de
ğilse bile, tama yakın bir mutabakat halindex>lduğu nadir durumlardan birmi yaşıyoruz. Komisyon, 
kendi önüne gelen mutabakat metninin de önüne geçerek, kanımızca, daha^özgürlükçü ve hakları 
daha genişletici bir yaklaşımla önündeki konuyu ele almıştır. 
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Bundan önceki hatiplerin belirttiği önemli bir nokta; yani, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının siyaset yapmaları noktası, zannediyorum, yapılan değişiklikle belli bir dengeye ka
vuşmuştur; çünkü, bu kuruluşlar, siyaset yapacaklardır; fakat, kuruluş amaçlarının dışında faaliyet
te bulunamayacaklardır; yani, siyaset yapmaları, kuruluş amaçlarıyla sınırlıdır. Bu, zannediyorum, 
anayasa dilinin gerektirdiği üslupla ifade edilmiş olan bir dengedir. 

Biz, bu kuruluşların kendi amaçları doğrultusunda siyaset yapmalarını şöyle anlıyoruz: Belki, 
orada, bu dili daha açık duruma getirecek olan bir gerekçe yazımı gerekmektedir; çünkü, Anayasa
ya baktığımız zaman, bu kuruluşların amaçları, sanki sadece meslek mensuplarının çıkarlarıyla ya 
da onların durumlarıyla ilgiliymiş gibi ifade edilmektedir. Değiştirmediğimiz birinci fıkra, sürekli, 
meslek mensuplarının durumlarından ve mesleğin geliştirilmesinden söz etmektedir; ama, meslek 
denince, mesleğin çerçevesi içine giren bütün siyasî konuları anlamak gerekir. Örneğin, bir orman 
mühendisleri odasının siyasetle uğraşması demek, sadece, orman mühendislerinin durumlarını dü
zeltmek, maaşlarının yükseltilmesini savunmak, statülerinin geliştirilmesini savunmak anlamında 
alınmamalıdır. Orman mühendisleri odasının siyaset yapması demek, aslında, diyelim ki, bir ülke
nin ormanları, cayır cayır yanmaktaysa, orman yangınlarına karşı gerekli önlemleri almamış olan 
bir hükümetin eleştirilmesi ya da bu konularda daha iyi önlemler öneren bir partinin tutulması an
lamında da alınmalıdır. Zannediyorum, gerekçede buna açıklık getirilmesi gerekir; çünkü, burada, 
ince bir çizgi var ve bu ince çizgi, ileride güçlüklere yol açabilir. Eğer, siyaset yapmalarını istiyor
sak, bu, sadece meslek mensuplarının kişisel ya da grup biçimindeki çıkarlarının savunulması de
ğil; mesleğin yapılmasında; örneğin, sanayi odalarının faaliyetlerinde, aynı zamanda Türkiye'nin 
sanayileşmesine ilişkin görüşlerin ifade edilmesi ve bu görüşlere uygun tutumların benimsenmesi 
biçiminde de anlaşılmalıdır. Sadece sanayicilerin kısa vadeli çıkarları değil, Türkiye'nin sanayileş
mesi de bu siyasal faaliyetin içine girmelidir. O bakımdan, Komisyonun önüne gelmemiş olan bi
rinci fıkranın, yapılan bu değişikliğin ışığında böyle anlaşılması gerektiğini, gerekçede, hiç olmaz
sa bir cümleyle belirtmek gerekir. 

Sayın Başkan, yine, bizim inancımıza göre, Komisyon, bu çalışmasını yaparken -zannediyo
rum sizin okuduğunuzu metinde de o düzeltme vardı- gerekli bir düzeltmeyi de yapmıştır; yani, 
sendikalar ve dernekler bakımından getirilmiş olan sınırlamalar ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına getirilmiş olan sınırlamalar arasında bir paralellik kurmuştur; kurması da ze-
ten gerekirdi. Sayın Başkan -ben, başlangıçta iyi izleyemedim- sizin okuduğunuz metinde o düzelt
me yoksa* bizim önergelerimizin, bir düzeltme biçiminde anlaşılmasını; yani, ayrı bir oylamaya ge
rek görülmeden kabul edilmesini rica edeceğim; çünkü, 24 saat içinde hâkim önüne getirilmek ve 
hâkimin de kararını 48 saat içinde vermesi durumu, zannediyorum, meslek kuruluşları noktasında 
da, dernekler ve sendikalarla paralellik kurmak bakımından gereklidir. 

Komisyon, bunun dışında, yine olumlu bir şey yapmıştır. Bazı arkadaşlarımızın ve benden ön
ceki konuşmacının eleştirdiği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü vesaire Anayasa
nın temel sözleridir; evet, ama, her maddede ayrıca tekrarlanmasına gerek yoktur. Bunlar, zaten 14 
üncü madde de vardır ve bunlar aleyhindeki davranışlar zaten suçtur ve Komisyon metni, bu suç
lardan söz etmektedir. Suçlar, bunlar içine giren suçlar yâ da bunlar dışındaki suçlar olabilir. Her 
durumda, suçun önlenmesi yahut suçlunun yakalanması bakımından gecikmesinde sakınca bulunu
lan hallerde, idarî mercilere bu yetki verilmiştir. Bu açıdan bakınca, Komisyonun çalışması, bu pa
ralelliği kurmak bakımından da başarılıdır. 

Yine, bu açıdan takıldığımız iki nokta var -şimdiye kadar, sendikalar ve dernekler konusunda 
olduğu gibi- kamu düzehi-ve kamu güvenliği konularıdır. Onların rasgele kullanılmasından yana 
olmadığımız için ve Anayasadaki genel kuralların bunları sağlamaya yeterli olduğuna inandığımız 
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için, o konuda da bir önergemiz var; ama, daha önce, dernekler ve sendikalar konusunda vermiş ol
duğumuz önergemizin reddedilmiş olduğu göz önünde tutularsa, bu konuda vermiş olduğumuz 
önergemizin de reddedilmesi muhtemel diye düşünüyoruz; fakat, önergemizi geri çekmeyeceğiz; 
çünkü, onlar, bizim ilke olarak savunduğumuz hususlardır; bu konularda keyfiliğe yer verilmeme
si gerektiğine ve alınacak idarî kararların, sadece suçların önlenmesi ve suçların işlenmesinin dur
durulması kavramıyla sınırlı olmasına inandığımız için bu önergemizi yine muhafaza etmekte
yiz. Bu bakımdan, bizim, bu noktadaki Komisyon metnine bakışımız olumludur; onu, belirtmek 
üzere söz aldım. 

Teşekkür ederim. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın 
Maruflu'nun konuşmasından sonra, Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Tabiî, Komisyona, Sayın Maruflu'dan sonra söz vereceğim efendim. 
Sayın Maruflu, buyururi. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
17 nci madde üzerinde (eski 18 inci madde) kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz aldım; hepini
ze saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, devlet sistemlerinde, anayasalar en önemli belgelerdir. Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının eski ismi "Teşkilatı Esasiye" veya "Esas Teşkilat Kanunudur." Anayasanın 
önemini, eski ismine bakarak anlamak mümkündür. Esas Teşkilat Kanunu, devleti devlet yapan ya
pının, müesses nizamın adıdır. Bu nedenledir ki, özellikle demokratik parlamenter rejime sahip ül
kelerde, demokrasinin, insan hak ve hürriyetlerinin işletilmesinde anayasaların ağırlığı, her kanun 
önünde önem taşır. Bu nedenledir ki, anayasalar, o ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak ku
rulu nizamı korumak ve kollamak için yapılırlar; değiştirilmesi, normal yasaların dışındaki prose
dür ve usullere tabi olarak, daha zordur; belli kurallara tabidir; Parlamento çoğunluğunun iradesi
ne bağlıdır. 

Dünyadaki sistemlerin en mütekâmili, en iyisi olan demokratik sistemin hırpalanmadan yaşa
tılması için, demokrasiye gönül vermiş kurum ve kuruluşlaüle ülke fertlerine büyşük görev ve so
rumluluklar düşmektedir. Parlamento, Meclis, insanın, mutluluğu, huzuru, kişi hak ve özgürlükler--
rinin korunması ve geliştirilmesi için vardır. Parlamenter demokrasi; evet, en çağdaş, en mükem
mel bir sistemdir; ama, özgürlüklerin ve demokrasinin ortadan kaldırılması ve anarşinin yaratılma
sı ve hele hele, ülkenin bölünmesi için asla kullanılamaz, istismar edilemez. 

Yukarıda izah ettiğim gibi, anayasalar, ülkenin karşı karşı kaldığı koşullara uyarlı olarak ya
pılırlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki hükümler, maziden alınan acı dersler ve demokratik 
hakların ve demokratik parlamenter sistemin tehlikeye düşmesine bağluolarak vazedilmiş ve dü
zenlenmiştir. ülke koşullarının gerekli olduğu ahvalde, anayasalar, parlamentonun uzlaşmasıyla de
ğişebilir. 

1982 Anayasasının meriyete girmesinden bu yana tam onüç yıl geçmiştir. Biz, Anavatan Par
tisi olarak, aslında, hürriyetlerin ve serbestinin en son safhada kullanılmasından yanayız; yasak 
olan, tabulaştırılan konuların, asıl, tehlike olduğuna, samimiyetle inanıyoruz. Toplumda çoksesli
lik, çokrcnklilik bir nevi zenginliktir. 

- 2 2 1 -



T.B.M.M. B:132 29.6.1995 0 : 1 
Anavatan Partisinin kurucusu, Başbakan ve Sekizinci Cumhurbaşkanı rahmetli Özal'ın, din ve 

vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, ferdî teşebbüs hürriyeti felsefesine samimiyetle inanan Anava
tanlılar olarak, toplumdaki değerlerin, hürriyet ve hakların en ileri düzeyde kullanılmasından yana-
yız-

Değerli milletvekilleri, Parlamentonun yıpratıldığı, tahrip edildiği ve son zamanlarda buna sık 
sık yer verildiği görülmektedir. İddia edildiği gibi, biz milletvekilleri, halktan, vatandaştan kopuk 
insanlar değiliz; tam tersine, toplumda, çeşitli şekilde gezerek, dolaşarak, sessiz yığınların temayül 
ve düşüncelerini, sürekli olarak, bu kürsüde ifade eden insanlarız. 

Sırası gelmişken şunu ifade etmeliyim ki, Meclise ve milletvekillerine yapılan hakaret ve aşa
ğılamaları, büyük halk kitleleri, toplumun asıl sahibi seçmenlerimiz, vatandaşlarımız, kesinlikle 
tasvip etmemektedirler. Asıl, demokrasiyi içlerinde, yüreklerinde taşıyan milyonlar bilmektedir ki, 
milletvekillerini ve Meclisi kendileri seçmişlerdir; Parlamento ve milletvekilleri, demokratik reji
min ta kendisidir. İşte bu nedenle, sessiz yığınlar, Meclise ve milletvekillerine sahip çıkmaktadır
lar. Siyasal partilerin, müesses demokratik bir rejim üzerinde politika yapmaları, fikir Ve projeleri
ni halka anlatıp oy istemeleri, halk tarafından arzu edilmektedir. Ülkede, müesses nizamı değişti
recek, Türkiye'yi karanlık ve çağdışı zeminlere taşıyacak bağnaz ve tehlikeli yaklaşımlara ve insa
nın en yüce duygusu olan din ve inançların istismar edilmesine, vatandaşlarımız kesinlikle müsa
ade etmeyeceklerdir. Demokratik rejimin, yasaların, tekliflerin görüşüleceği, konuşulacağı en 
önemli mabet, Türkiye Parlamentosudur. 

Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi, geceli gündüzlü çalışarak anayasa değişikliklerini gö
rüşüyor, inceliyor. Mecliste, zaman zaman tartışmalı da olsa, konuların değişik boyutları üzerinde 
gayet güzel tartışmalar ve konuşmalar yapılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SELÇUK MARUFLU ( Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Buyurun. 
SELÇUK MARUFLU ( Devamla ) - Bu nedenle, görüştüğümüz, eski 18 inci, yeni 17 nci 

madde de, eski Anayasaya göre, değiştirilmesi gereken maddeler arasındadır. Bu, eskiye göre bi
raz daha tolerans ve serbesti getirmektedir. Biz, Anavatan Partisi olarak, bu maddenin mutlaka de
ğişmesi gerektiğine inanıyoruz; bu maddenin, meslek kuruluşları ve diğer üst organlar tarafından 
samimiyetle ve mealine uygun bir şekilde kullanılacağına inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu Anayasada, belki hepsi olmasa da, bazı maddelerin mutlaka değiş
mesi gerekmektedir. Milletimiz ve Parlamento buna angaje olmuştur. Ben inanıyorum ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kıymetli üyeleri, bu düşüncelere paralel hareket edecekler ve Türkiye'de, 
sivil anayasanın adımları, bu şekilde atılmış olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarsunuyorumKANAP-ve CHP sıralarından alkışlar) • 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Sayın Komisyon, söz istemiştiniz... 
Komisyon adına, Sözcü, Sayın Kırca; buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Mümtaz Soysal'in biraz evvel belirttiği gibi, bu 

madde, belirli bir dengeye dayanmaktadır. Bu denge, aslında, dernekler ve sendikalar için de söz 
konusudur. 
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, Anayasadaki hükme dayanan ve kanunla 

tespit edilmiş belirli yetkileri vardır. Bu yetkilerin içine, meslekî hak ve çıkarları korumanın yanın
da, özellikle, meslek deontolojisi, meslek ahlakı diyebileceğimiz meslek disipliniyle ilgili hususlar 
da, bazı kamusal yetkileri kullanmak da girer. Zaten, bunlara, onun için kamu kurumu niteliğinde
ki meslek kuruluşları deniliyor. 

Bunlar, elbette, amaçları dairesinde faaliyette bulunacaklar. Amaçları dairesinde faaliyette bu-
lunmasalar, o zaman, baroların işine ticaret ve sanayi odalarının, ticaret ve sanayi odalarının işine 
tabip odalarının karşılıklı olarak karışmaları gerekir. 

Sivil toplum kurumlan demek, her bir kurumun, her konuyla, aynı derecede uğraşması demek 
değildir. Sivil toplum kurumları, sivil toplum müesseseleri demek, bu müesseselerin, belirli amaç
lar için serbestçe çalışmasrdemektir. 

Burada, siyaset yasağı niye söz konusu olamaz; çünkü, hür bir toplumda, siyaset ve her çeşit 
toplumsal faaliyet, birbirinden ayrılmaz derecede iç içe geçmiştir. Bir ticaret odası, bir sanayi oda
sı yahut Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği "hükümet, vergi politikasını iyi idare etmiyor veyahut fa
lanca muhalefet partisinin, vergi politikası hakkındaki görüşleri doğrudur" derse; bunlar, tamamıy
la, o Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin meslekî sahadaki faaliyet alanına girer, amaçları dairesin
de kalır; ama, aynı zamanda, siyasî mücadelenin unsurları üzerinde belirli bir etki yaratır; çünkü, 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin, hükümetin vergi politikasını beğenmemesi ve bir muhalefet 
parti si ninkini beğenmesi, elbette ki, seçmenler üzerinde belirli etkiler doğuracaktır. Yalnız, bu an
lamda, bu teşekküllerin amaçlan doğrultusunda çalışmaları, ister istemez siyaseti de etkiler; ama, 
bunun anlamı şu değildir: Bu teşekküller, doğrudan doğruya, partiler gibi iktidar mücadelesinin içi
ne giremezler; aradaki fark bundan ibarettir. 

Şimdi, bugünkü Anayasanın 165 inci maddesinde mevcut bulunan bütün bu kayıtlar kaldırılı
yor; ama, tabiatıyla, anarşi doğurmamak için, sivil toplum müesseselerini belirli bir aklîlik ve tu
tarlılık içinde çalışmaya sevk edebilmek için -tıpkı derneklerde, tıpkı sendikalarda olduğu gibi-
bunların da amaçları dairesinde faaliyette bulunmalan esası muhafaza edilmektedir. 

Sayın Soysal'a, bu, çok güzel izahları için teşekkür ederim. Bu vesileyle de şunu söylemek is
terim ki, daha önce, kendisinin hiç mesul olmadığı tarzda yapılmış vaatlerin, bugün, partisi üzeri
ne getirdiği ağırlıklar olmasaydı, her konuda, hukukî açıdan aynı mutabakatın içinde olacağımıza, 
ben, kendi iç dünyamda inanıyorum. 

ABDULKADİR-ATEŞ (Gaziantep) - Günah mı çıkarıyorsun... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Şimdi, diğer bazı ta

li hususlara temas edildi. Bunlardan bir tanesi şu -yine aynı tenkit- burada, faaliyetten men; yani, 
geçici bir tedbir olarak, alınacak faaliyetten men kararlarında, suç işlenmesini veya suçun devamı
nı önlemeyi yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde "gecikmede sakınca varsa" kaydının muhafa
zası yeterlidir; ayrıca, millî güvenlik ve kamu düzeninden bahsetmek gerekmez tezi var. 

Suç işlemeyi, işlenmesini veya suçun devamını önlemek söz konusu olduğunda veya yakala
manın gerektirdiği hallerde, gecikmede sakmca olması halinde, aranması gereken ölçüt, belirli bir 
suçun işlenmesi veya devam etmesi veya belirli bir suçtan dolayı yakalama söz konusudur; başka 
türlü düşünülemez. Halbuki, kamu düzenini korumak söz konusu olduğu zaman, idarenin, her za
man, kamu düzeninin bozulması tehlikesinin hangi suçların işlenmesine götüreceğini önceden tes
pit etmesi mümkün değildir. 

Bütün bu hususlar, Baü'nın yüksek mahkemelerinin içtihatlarında, devamlı olarak -aşağı yu
karı 19 uncu Asrın son çeyreğinden beri- yer almaktadır. Bunlar, bilinen şeylerdir. Nitekim, daha 
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evvel burada okuduğum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9 uncu maddesi de, millî güvenlik ve 
kamu düzeni kıstaslarına yer vermektedir. 

Şimdi, bu konuda, tam aksi istikamette bir eleştiri daha var; bazı arkadaşlarımız diyor ki "Türk 
Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin bölünmez bütünlüğünün, burada da aynen muhafaza
sı gerekir." Bu duyarlılığa Komisyon aynen katılmaktadır. Yalnız, şunu da belirtmek isterim ki "ka
mu düzeni" dendiği zaman, kamu düzeni mefhumunun içine bütün bu hususlar girer. "Kamu düze
ni" demek, kanunların getirdiği düzen demektir. "Kamu düzeni" demek, kanunların getirdiği düzen 
içinde, bütün vatandaşların hak ve yükümlerinin bütünlüğü demektir; bundan kimsenin kuşkusu ol
maması lazımdır. "Kamu düzeni" tabiri kullanıldığı zaman, muhafazasında da hepimizin mutabık 
olduğu ve devletimizin dayandığı bütün bu değişmez ilkeler, aynen yer almaktadır. Bu hususu, tek
rar tekrar zabıtlara geçirdim. Bunları, bir kere daha, Komisyon adına zapta geçirmekte fayda görü
yorum. < 

Şimdi, bunların oradan çıkması, sadece bir haşvin çıkmasından ibarettir; yoksa "kamu düze
ni" denildiği zaman, hiç kuşkusuz, en başta gelen unsur,, devletin bölünmezliği, bağımsızlığı gibi, 
Anayasanın 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan ve değiştirilmesi mümkün olmayan, cumhuri
yetin nitelikleri ve temel ilkeleridir. Bu hususta, arkadaşlarımızın tam bir rahatlık içerisinde olma
larını, bilhassa rica etmek isterim. 

Bunun dışında, daha önce derneklerle ve sendikalarla ilgili maddede Genel Kurulun tasvibiy-
le yaptığımız değişikliklere mütenazır değişikliklerin burada da yer alması gerekiyor. Komisyonu
muzun kanaati şudur ki, metinde paralellik kurmayı gerektiren hususlarda, Komisyon, kendi met
ni üzerinde gerekli tashihleri yapabilir ve metin, bu tashihlerle Genel Kurulun tasvibine sunulur. 
Nitekim, bunu, Anayasa Komisyonu veya herhangi bir komisyon, İçtüzüğün 86 ncı maddesine gö
re, kanun metninin bütün maddelerinin müzakeresinden sonra da yapma yetkisine sahiptir; en so
nunda kullanılabilecek bir yetkinin, müzakerenin devamınca kullanılmasında hiçbir mahzur olma
yacağı ise, aklıselimin en basit icabıdır. Nitekim, naçizane gedikli sözcülük devrimde, dokuzbuçuk 
sene bu işleri yaptığım sırada -bundan yirmibeş otuz sene önce- Meclisin tatbikatı bu idi ve bugün 
de, bu tatbikatın, birtakım bürokratik mütalaalarla değiştirilmesi için hiçbir sebep olmadığı kana-
tindeyim. Sayın Başkanın bu görüşe iltifat buyurmasını rica ederken, bu görüşe iltifat edilmediği 
takdirde, Meclisin, sadece, biraz daha gecikmeyle karşılaşacağını belirtmek isterim. 

Onun için, yaptığımız değişikliklerin -Sayın Soysal'ın ve arkadaşlarının verdiği takrirlere ta-
mamamıyla paralel değişikliklerdir bunlar- Komisyonun metni olarak oya sunulmasını bilhassa ri
ca ediyorum. 

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

yim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Tabiî efendim; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - "Kanunun yetkili kıl

dığı merci, meslek kuruluşlarını faaliyetten men edebilir" ifadesi "Kanun, bir mercii, meslek kuru
luşunu veya üst kuruluşunu faaliyetten men etmekle yetkilendirebilir" tarzında değiştirilecektir. 
Aynı fıkrada, ondan sonraki cümlesinde yer alan "7 gün" ifadesi de "48 saaf'olarak değiştirilecek
tir. Bunlar, Komisyonun kendi metninde tenazuru sağlamak için yaptığı değişikliklerdir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Yani, bir geri alma mı bahse konu Sayın Sözcü? 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Efendim, eğer, içtiha

dınıza göre Bu gerr almak mecburî ise, bunu geri alıp hemen bir rapor sunacağız; ama, öyle sanı
yorum ki, Meclisin uzun senelerden beri tatbik ettiği teamül, içtüzüğün 86 ncı maddesinde verilen 
yetkinin, Meclis müzakereleri devam ederken de kullanılabileceği yönündedir. Eskiden, tatbikat, 
tamamıyla bu şekilde olmuştur. Bu itibarla, geri almak gibi bir zahmetle, hem kendimizi hem Ge
nel Kurulumuzu karşılaştıracağımıza, bir gecikmeye sebebiyet vereceğimize, Komisyonun yaptığı 
bu değişikliklerin, metinde yapılan değişiklikler olarak kabul edilip ve tenazur açısından yapılmış 
değişiklikler olarak kabul edilip, metnin bu şekilde oya sunulmasını takdirlerinize arz ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, Sayın Sözcü... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Sayın Sözcüden sonra kanaatimi henüz izhar etmedim; lüt
fen, istirahat buyurunuz. 

Efendim, Sayın Sözcüyü dikkatle takip ettim; Sayın Soysal'ı da biraz önce dinlemiştim. Bü
yük bir memnuniyetle görüyorum ki, pek çok konuda fikir ayrılığı olan iki değerli bilim adamının 
bu konuda birleşmeleri, tabiî, Meclis açısından son derece sevindirici bir husus. Bu birliktelik, Ge
nel Kuruldan da tasvip gördü; ama, benim, burada, Başkan olarak, bu düzenlemelerden sonra, bu 
maddeyi o şekliyle Genel Kurula sunmam mümkün değildir; yeni bir madde hüviyetini alır. Eğer 
şimdiki görünüşüyle bir redaksiyon yapacaksanız, onu bilemem; eskiden ne yapıldığını da bile
mem; ama, bugünkü usuller içerisinde, yapılacak olan bu redaksiyonun, mutlaka "geri alma" şek
linde olmasının uygun olacağını zapta geçiriyorum. 

Evet Sayın Özsoy; şimdi sizi dinliyorum. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkanım, Sayın Komisyon Sözcüsü, benim ko

nuşmama cevap verirken "Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez 
bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve devletin Anayasada belirtilen temel nitelikleri
nin" yerine 'kamu düzeni' kelimelerini koyduklarını" söylediler ve millî güvenlik ve kamu düze
ninin kapsamında bunların olduğunu ifade ettiler. Bu Anayasa, sadece hukukçuların okuyup anla
yacağı bir anayasa değildir. Vatandaş onu anlamayabilir, herkes Coşkun Kırca kadar hukuka hâkim 
olmayabilir. Onun için, bu tabirin burada kalmasını istiyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Özsoy, isteğiniz, hem kürsüden yaptığınız konuşmanızla hem de yeriniz
den yaptığınız bu müdahaleyle zabıtlara geçti. Tabiî, ben, sizin genel olarak ifade ettiğiniz bu fik
re katılıyorum; herkesin anlayabilmesi güzel bir olay; ama, anayasaların da belirli bir dille yazıl
ması bir kaidedir. Kendimizi bu kaidenin dışında tutamayız; çünkü, anayasalar, milletlerin temel 
belgeleridir-.-Çalakalem yazılan anayasa da olmaz. O bakımdan, zatı âliniz başta olmak üzere hepi
miz, Komisyonun çalışmalarına saygı duyuyoruz. Tabiî, Komisyon, bu arzunuzu mutlaka gözeti
yor, herkesin anlayabileceği bir ifadeyi kullanmaya gayret ediyor; ama, Komisyonun zorlandığı hu
suslar olduğunun da bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Topçu, ne hususta efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bu konuda... 
BAŞKAN - Efendim, bu konuda müzakere açmadım.— 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Müzakere için değil... 
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BAŞKAN - Buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)-Bir yanlış anlamayı düzeltmek için... 
BAŞKAN - Ben onu düzelttim galiba. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Düzelmedr"efendim. 
• . • - • ' • • 

Arkadaşımız "Anayasa, devletin bölünmez bütünlüğünü!." vesaire vesaire sayıyor ve "onun 
yeri ne, burada, kamu düzeni ikame edilmiştir" diyor. Kamu düzeni, onun yerine ikame edilmiş de
ğildir, kamu düzeni onları kapsamaz. Kamu düzeni, onların önündeki birinci perdedir; kalkandır, 
onu yıkmadan diğerlerine el uzatamazsınız. Kamu düzeninin mahiyeti budur. Onun için, doğru 
olan, kamu düzenidir. Kamu düzenini sarsmadan, yıkmadan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne 
ve Anayasanın başlangıcında sayılan diğer hususlara el atmak mümkün olmadığından, doğrusu, ka
mu düzenidir. 

BAŞKAN - Sayın Topçu, sözleriniz yerindedir; ama, ben, buraday Başkanlık olarak, Komis
yonun, ne şekilde bir madde düzenleyeceğini empoze edemem. 

Sayın Komisyon, burada -sizin gibi, benim gibi- sayın milletvekillerinin konuşmalarını dik
katle dinliyor; onlardan istifade ediyor ve biraz önce Sayın Kırca, çok nazik bir şekilde "gerekiyor
sa, geri alıp düzenlemeyi de yaparız" ifadelerini kullandılar. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanının da bana müracaatı var; sanıyorum, Genel Kuruldan kısa 
bir müddet isteyip, bu tür düzenlemeleri, bütün bu konuşulanlar çerçevesinde halledecekler. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, ben, bu "kamu düzeni" kavramındaki yanlış anlamayı 
düzeltmek için izah ettim. 

BAŞKAN - Efendim, anlaşıldı. 
Sayın Şahin, şahısları adına, son konuşmacı olarak sizi davet ediyorum; buyurun efendim. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu kurumu niteliğindeki . 

meslek kuruluşları; yani, bugünkü tabiriyle ve yaygın kullanım şekliyle, odalar ve barolar hakkın
da, anayasa değişikliğinde iki nokta öngörülmüştür: Birincisi, odaların siyaset yapma yasağı kaldı
rılıyor; ikincisi de, parti, sendika ve derneklerle işbirliği öngörülüyor; bu yasak kaldırılıyor, serbest 
bırakılıyor. 

Bir de, biraz önce münakaşası yapılan "devletin bölünmez bütünlüğü" yerine "kamu düzeni
nin" konulması meselesinde, Komisyon Sözcüsü gerçekten gerekli açıklamayı yapmış, hukukçu ar
kadaşlarımız da yapmışlardır, bu konuda tatmin olunmuştur ve sanırım, ileride herhangi bir prob
lem çıktığı zaman, buradaki açıklamalar da, zabıtlar da, bir içtihat niteliğindedir, ileride, devletin 
bölünmez bütünlüğü konusunda, odaların ve baroların yapacakları faaliyetlerde işleyecekleri suç
lar, Anayasanın temel ilkelerine -devletin korunmasıyla, cumhuriyetin korunmasıyla ilgili temel il
kelerine- girdiğinden, bunların yasaklığına da bir delildir. Bu bakımdan tatmin olmuşuzdur; ancak, 
burada, bir realiteyi bildirmek istiyorum; çünkü, daha önce ben de tabip odası başkanlığı yaptım, 
hiç bir oda, dernek ve sendika siyasetdışı olmamıştır; sadece Anayasa yasaklamıştır; ama, bu, hiç
bir zaman tatbik edilmemiştir. Gizli olarak, her türlü odalar, dernekler ve sendikalar, siyasetle uğ
raşmışlardır. Bunun iki sebebi vardır: Birincisi, cemiyet içerisinde lider vasıflı bazı şahıslar, kendi 
nefisleri ve şahsî çıkarları için, bu tür oda, dernek ve sendikaları kullanmışlardır. İkincisi de, ister 
istemez, Türkiye'de devlete hâkim olabilmek için çalışan siyasî kuruluşlar, her türlü dernek, sen
dika ve oda seçimlerine direkt veya dolaylı olarak müdahale etmişlerdir. Özellikle hepimizin ve bu
rada bulunan doktor arkadaşlarımızın da içinde bulunduğu açık faaliyetlerden biliyoruz ki, bugün
kü Türk Tabipler Birliği, tarihinin hiçbir döneminde politika dışında olmamış; yanlış veya doğru, 
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hep politikayla uğraşmıştır. Onlarla mücadele eden diğer hekim grupları da, aslında belli bir siya
set için onlarla mücadele etmişlerdir. 

Bu bakımdan, Anayasamızın bu değişikliğini "bir realiteyi artık hukukî temele oturtması" şek
linde yorumlamak lazımdır ve bu şekilde oluşu gayet uygundur. Onun için, siyasî partilerin, devle
tin geleceği için, halkın huzuru, sükûnu için ve ülkeyi güçlendirmek için yaptığı mücadelelerde, el
bette, kamu kuruluşu niteliğindeki bu tür derneklerle, kurumlarla, odalarla daima işbirliği yapma
ları yerindedir; bu, bir realitenin de tasdiki olmuş olur. 

Bu duyguyla, saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. ' 

Sayın milletvekilleri, 17 nci madde üzerinde şahıslar ve gruplar adına görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Anayasa Komisyonu Başkanlığının Divana bir önergesi vardır; okutuyorum: 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan Anayasa Değişiklik Teklifinin 2 ve 3 üncü maddelerinde yapılan değişik
liklere paralel bir düzenleme yapmak zorunluluğu yüzünden, 17 nci maddeyi, verilmiş olan öner
geleriyle birlikte, madde üzerindeki görüşmeler sona erdikten sonra, İçtüzüğün 89 uncu maddesi 
hükmü uyarınca Komisyonumuza geri çekmek ve kısa bir aradan sonra yapacağımız düzenlemeyi 
Yüksek Başkanlığınıza sunmak hususundaki talebimizi saygıyla arz ediyoruz. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Şerif Ercan" 

Şimdi, önergeleri, Genel Kurulun bilgisi olması bakımından, geliş sırasına göre okutacağım; 
işleme almadan, önergelerle birlikte maddeyi Komisyona geri vereceğim. 

Sayın Komisyon ne kadar süre istiyor; 15 dakika yetecek mi? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - 10 dakika yeterlidir 
efendim. 

BAŞKAN - Önerge sayısı fazla olduğundan, Divan Kâtibinin oturarak okumasını oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal Nihat Matkap 
Gaziantep Ankara Hatay 
Güler İleri Timurçin Savaş İbrahim Tez 

Tokat Adana Ankara 

Mehmet Kahraman Mehmet Alp Mehmet Kerimoğlu 
Diyarbakır Kars Ankara 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 
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Değişiklik metninin 17 nci maddesinin beşinci paragrafının ilk cümlesinden "millî güvenliğin, 

kamu düzeninin" ibareleri çıkarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal Mehmet Kahraman 
Gaziantep Ankara Diyarbakır 

Turhan Tayan Nihat Matkap Fikri Sağlar 
Bursa Hatay İçel . 

Değişiklik metninin beşinci fıkrasındaki son cümlede yer alan "7 gün" ibaresi " 48 saat" ola
rak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Dağcı 

Kayseri 

Osman Develioğlu 

Kayseri 

Halil Şıvgın Muharrem Şemsek 

Ankara Çorum 

Osman Sevimli 

Karaman 
Amaçları dışında faaliyet gösteren, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını ülkenin ve mille

tin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve devletin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından, gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde, mahallin en büyük mülkî amiri, meslek kuruluşlarının sorumlu organlarını geçici olarak 
görevden uzaklaştırabilir. 

Gerekçe: Anayasa değişikliğinde, bir taraftan meslek kuruluşlarının siyasî faaliyetlere katıl
masına imkân verilirken, diğer taraftan da kamu düzeninin sağlanması, ülkenin ve milletin bölün
mez bütünlüğünün korunması tedbirlerinin de korunması gerekir. Değişiklik, bu amaç için gerçek
leştirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 17 nci maddenin 135 inci maddeyi değiştiren üçüncü fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bahaddin Elçi Lütfü Esengün İsmail Coşar 
Bayburt Erzurum Çankırı 

Mehmet Elkatmış Abit Kıvrak 
Nevşehir ' Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına "Milletvekilleri de aday olamazlar" 

cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
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Kâzım Ataoğlu ismail Coşar 

Bingöl Çankırı 

Hasan Dikici Şinasi Yavuz 

Kahramanmaraş Erzurum 
Hüseyin Erdal Zeki Ünal 

Yozgat Karaman 
Abit Kıvrak 

Konya 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bundan sonraki önergeler, bir sayın grubumuzun matbu 

önergeleridir. O nedenle, bu önergelerin hepsini okutacağım; sadece, önergenin başlangıç kısmını 
birinci önergede, imzaları birinci önergede, bundan sonra gelen önergelerde sadece değişiklikya-
pari kısmı ve birinci imza sahibini okutacağım. 

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 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklik teklifinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

ÖmerEkinci 
Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Ahmet Feyzi İrtceöz 
Tokat 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet RemziHatip 

Konya 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Musa Demirci 
Sivas 

Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Zeki Ünal 
Karaman 

HüsamettinKorkutata 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdullah Gül 
Kayseri 
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'BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birinci fıkrasının "bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçlan dışında faaliyette bulunamazlar, si

yasetle uğraşamazlar, siyasî partiler ve sendikalarla ortak hareket edemezler" olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
İkinci fıkrasının "aday gösteremezler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve belirli adayların leh 

ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar, propaganda yapamazlar" ibaresinin ilave edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
İkinci fıkrasının "siyasî partiler" ibaresinden sonra gelmek üzere "sendikalar" ibaresinin ilave 

edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
İkinci fıkrasının "siyasî partiler" ibaresinden sonra gelmek üzere "sendikalar ve sendika üst 

kuruluşları" ibaresinin fıkra metnine eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş 

(Varı) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Dördüncü fıkrasının "belirlediği merciin" ibaresinden sonra gelen "veya Cumhuriyet Savcısı

nın" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş 

. • • ' . ' • ' ( V a n ) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

"5 inci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz." 
Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum... 7 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, "fıkrasının" deyince, cümleler düşük olu

yor; yani, bir cümlelik ifadenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz! Lütfen... Bari ne oldu
ğu anlaşılsın efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, biz önergelerimizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN—Sayın-Asiltürk,i)U önergeler matbu olarak hazırlanmıştır... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Efendim... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade edin... İtiraz ettiniz, cevap veriyorum... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Fabrikasyon önergeler bunlar. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bazılarında imzam var, bazılarında yok. 
BAŞKAN - Efendim müsaade buyurun, izah edeyim; sordunuz; Sayın Grup Başkanvekiliniz 

sordular, ben de cevap vereyim. 
Bakınız, giriş cümleleri hepsinde aynı... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Nasıl olacak yani... 
BAŞKAN - İmzalar hepsinde aynı... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -Tabiî öyle olacak, bütün imzalar aynı olacak, bütün grup 
imza atıyor. Giriş cümleleri aynı olacak... 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, ben sizi dinledim; ama, ben cümlemi bitirmedim... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ama, siz bana cevap vermek istiyorsanız, ben cümlemi 

tamamlayayım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, siz tamamlayınız. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Girişi aynı olacak; çünkü, belli bir madde var; deniliyor 

ki, işte şu, şu, şunun, şu fıkrasının; yani, siz iki satırı atlayarak, şu fıkrasının diye başlayıp da, Mec
lise takdim ederek,TXirnan kazanmış olabilirsiniz; ama, değmez. Lütfen, şunların tamamını bir oku
yun; ama, arkadaşlarımızın isimlerinin hepsini okumayabilirsiniz; ama, hiç olmazsa mana belli ol
sun. Rica ediyorum... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Sabaha kadar çalışalım dedik; ama, kabul etmediniz. 
BAŞKAN - Sayın Asiltürk, yaptığınız konuşmayla siz de bana katıldınız,, imzaların hepsinin 

okunmamasını kabul ettiniz ve gayenin zaman kazanmak olduğunu söylediniz. Bu müracaatınıza 
saygıyla uyuyorum; başlangıç cümlesini de okutacağım; ama, imzaları okutmayacağım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ne olduğu belli olsun. 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, zaten ne olduğu belli. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır!.. 

BAŞKAN - Bütün cümleler girişte aynı efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Zaten öyle, hepimizin yazdığı önergeler öyle efendim. 
. BAŞKAN - Niçin?.. Anlaşılmayan bir tarafı yok ki !.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ama "fıkrasının" diye bir cümle başlamaz. 
BAŞKAN - Başlar efendim, bakın, bütün cümleler aynı; ama, ben buna rağmen arzunuzu ye

rine getiriyorum, başlangıç kısmını aynen alıp okutuyorum; ama, imzaları okutmuyorum; çünkü, 
siz de kabul ettiğiniz ki, bunlar, basılı, hazır önergedir ve benim zaman kazanma açısından böyle 
bir işlem yaptığımı kabul ettiniz. 
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OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, basılı önergeden kastınızı anlamıyorum; 

yani, basılı, hazır önerge var. 

BAŞKAN - Efendim, bir kastım yok, şekil üzerinde söyledim; yani, bir kasıtla söylemedim; 
ama, siz de bana iştirak ettiniz "zaman kazanmak için yapıyorsunuz" dediniz. Evet, zaman kazan
mak için yapıyorum. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Yani,_biz, bunların hepsini matbaada bastırsak da size 
takdim etsek... 

BAŞKAN - Hayır efendim, hayır... Niye çeviriyorsunuz lafı Sayın Asiltürk... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-... kabul etmeyiz mi diyeceksiniz? 
BAŞKAN - Lafı niye çeviriyorsunuz Sayın Asiltürk; aynı şeyleri söylüyoruz. Siz de bana ka

tıldınız; ben, buna rağmen, sizin arzunuzu yerine getiriyorum ve başlangıç kısmını tüm okutuyo
rum. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Üç dakika gitti... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, önergede imzası olan bir milletvekili ola
rak arz ediyorum; önergelerde, bazı arkadaşların imzası var bazı arkadaşların imzası yok. Dediği
niz gibi, imzalar da matbu değil; onun için önergelerimizin okunması lazım. 

BAŞKAN - İmzalar matbu demedim, isimler aynen dedim yukarıdan aşağıya. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - İmzalar matbu... 
BAŞKAN - Hiçbir şey değişmez efendim; bana beş imza yetiyor. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - O zaman, beş imzayı okuyun. 
BAŞKAN - Beş imza yetiyor bana... 
Devam edin efendim; sadece giriş kısımlarını okuyun; birinci imza yetiyor. 

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 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonundaki "düzenlenir" ibare
sinden sonra gelmek üzere "meslek kuruluşlarının malî durumlarını üç aylık raporlar halinde ya
yımlar" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "ve malî denetimi Sayıştay tara
fından yapılır" ibaresinin ilave edilmesini ve 'ilişkin kurallar kanunla düzenlenir" ibaresinin fıkra 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "Devletin idarî" ibaresinden son
ra gelmek üzere "denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

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 17 nci 
maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "organlarının" ibaresinin fıkra met
ninden çıkarılarak, yerine "yönetim ve denetim organlarının" ibaresinin ilave edilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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 17 nci 
maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin birinci.fıkrasına "bulunamazlar" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "yurtdışındaki faaliyetleri Bakanlar Kurulunun iznine tabidir" ibaresinin ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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 17 nci 
maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin dördüncü fıkrasının "kararıyla son verilir ve" ibaresin
den sonra gelmek üzere "kendi tüzükl erindeki usule göre" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif 
ederiz. , 

Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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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 17 nci 
maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin beşinci fıkrasının "onayına sunulur" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Hâkim, kararını üç gün içinde açıklar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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 17 nci mad
desiyle değiştirilen 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasının "ilişkin kurallar kanunla düzenlenir" iba
resinin fıkra metninden çıkarılarak, yerine "tabidir" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce Komisyonun yaptığı müracaata dayanarak, mad

deyi, okunan önergelerle birlikte, Komisyona, redaksiyon için geri veriyorum. 
10 dakika sonra toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 12.10 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

© — 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

11. - Doğru Yol Partisi Grup Başkahvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekil-
leri 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 Adnqn 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 Hak
kında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı 

, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1/10, 2/1312) 
(S. Sayısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce, Komisyon, 17 nci maddeyi önergelerle birlikte geri almış 

ve 2 nci ve 3 üncü maddelerdeki değişikliklere paralel olarak, bir redaksiyon yapacağını ifade et
mişti. 

Şimdi, Komisyonun raporunu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, geri aldığı, 7.11.1982 Tarihli ve 
2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifine ait raporunun 17 nci maddesini, Genel Kurulda verilen bütün 
önergeleri de dikkate alarak incelemiştir. 

17 nci maddeyle değiştirilen Anayasanın 135 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metin: 
Madde 17.- 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci 

maddesinin üç, dört, beş, altı, yedi ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. 
Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday göste

remezler. 
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Bu meslek kuruluşları üzerinde, devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla dü

zenlenir. 

Amaçlan dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, ka
nunun belirlediği merciin veya cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son veri
lir ve yerlerine yenileri seçtirilir. 

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin ya
hut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla, bir merci, meslek kuru
luşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı 24 saat içe
risinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını 48 saat içinde açıklar; aksi halde, bu ida
rî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN - Sayın Komisyondan bir şey öğrenmek istiyorum; bu yaptığınız düzenleme yeni 
bir madde hüviyetinde mi, yoksa, bir redaksiyon mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Tamamen redaksiyon hü
viyetindedir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bu değişiklikleri bize de gönderebilir misiniz. 
BAŞKAN-Tabiî efendim. 
Komisyonun bu redaksiyon metninin birer sureti, Sayın Cevat Ayhan Beyefendiye ve grup 

başkanlarına lütfen gönderilsin. 
Sayın Soysal, sizin de bir önergeniz vardı; ama, Komisyonun yeni redaksiyonu her halde bu 

önergenizi de kapsıyor değil mi efendim? 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - O zaman, bu önergenizi işlemden kaldırıyorum. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, benim de aynı mahiyette bir önergem vardı, 

ben de o önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim, o önergenize sıra geldiğinde size geri veririz. 
Şimdi, diğer önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 7.11.1992 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklik teklifinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 

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

kanım. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, söz istiyor musunuz efendim? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza... 
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Hay hay efendim, karar yetersayısını ararım. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Karar yetersayısı vardır. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Bahattin Elçi 
(Bayburt) 

. ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Söz istiyor musunuz Sayın Elçi? 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tabiî, önergenin reddedi

leceğini bile bile yine de söz almış bulunuyorum. 
Maddenin tümü üzerindeki görüşlerimizi sunarken de açıkladığımız gibi, burada "meslek ku

ruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler" cümlesinden sonra kalan diğer kısımlar, 
cümleler fıkradan çıkarılmıştır. Kuruluş amacı dışında, birde siyasete katılma hakkı getirilmek su
retiyle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına siyaset yapma hakkı getirilmek istenmek
tedir. 

Şimdi, burada "kuruluş amacı dışına çıkılamaz" denilirken, sanki, siyaset de yapılamaz mana
sı çıkmasın diye, bu fıkranın tamamen madde metninden çıkarılmasını istiyoruz. 

Esasen, bilindiği gibi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Anayasaya göre, siyaset 
yapamazlar; ama, buna rağmen, Türkiye'de, maalesef öteden beri, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek teşekkülleri, örneğin, Barolar Birliği, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği, siya
sete katılmak suretiyle, Anayasaya aykırı bu duruma zaten düşmüşlerdir. Bizim, bu anda yapmak 
istediğimiz nedir; bu fiilî durumu bir nevi hukukileştirmektir; ancak, elbette, yeri gelmişken şunu 
söylemek durumundayız ki, temel hak ve özgürlükler, Anayasanın özüne ve sözüne uygun olmak 
kaydıyla ve ancak yasayla sınırlandırılabilir. Hal böyleyken, tamamen politize olmuş, meslekî da
yanışma ve meslek mensuplarının hayatlarını kolaylaştırmak gibi bir çerçeve içerisinde olması ge
reken -özellikle- Türkiye Barolar Birliği, belli bir siyasî tavır içerisine girerek, hem Anayasaya hem 
de yasalara aykırı bir şekilde genelge çıkarmak suretiyle, başörtülü olarak avukatlık yapmak iste
yen meslektaşlarının, bu en temel hak ve özgürlüklerine sınır getirebilmiştir. Elbette, bunun onay
lanması mümkün değildir. Bu, Anayasadaki ilkelerle de çelişen bir durumdur. İnsanların meslek 
edinme, iş seçme hakları başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıracak bir iş
lem yapmaya, elbette ki, Barolar Birliğinin de hakkı olmasa gerektir. 

Özet olarak arz ediyorum: Bu fıkra tamamen madde metninden çıkarıldığı zaman, hem kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendi amaçları doğrultusunda faaliyet yapmaları sağ
lanmış olacak hem de belirli bir dereceye kadar siyaset yapabilmelerine imkân tanınmış olacaktır. 
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Önergemizi bu amaçla vermiş bulunuyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Grup Başkanvekilleri, önergelerin sonunda gizli oylamaya geçeceğim, lütfen arkadaşla

rınızı salona davet edin; bu arada, yemek arası vermeyeceğim. 
Sayın Fethullah Erbaş, geri almak istediğiniz önergede, ibareniz "üç gün" diye geçiyor. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet efendim... 
BAŞKAN - Efendim, izah edeyim de, tekrar onayınızı alacağım. 
Yapılan düzeltme 48 saat. Buna rağmen siz geri istiyorsanız, geri vereceğim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyacağım: 

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 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin beşinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılmıyor. 
Sayın Erbaş, söz istiyor musunuz? 

buyurun. r 
FETHULLAH ERBAŞ (Vah) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Değişiklik metni, Anayasanın 135 inci maddesinin yedinci fıkrasının değiştirilmesine dairdir 

ve yedinci fıkrada "Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütün
lüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini teh
dit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en 
büyük mülkî amiri bu organları geçici olarak görevden uzaklaştırabilir" denilmektedir; yeni fıkra
da ise, bir "ancak" kelimesi bırakılmış, "millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya su
çun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanu
nun yetkili kıldığı merci, meslek kuruluşlarını faaliyetten men edebilir. Bu merciinin kararı, yirmi-
dört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını yedi gün içerisinde açıklar" 
deniliyor. Yeni önergeyle, bu, kırksekiz saate inmiş; tabiî, bunun kırksekiz saate düşmesi, bizim 
için önemlidir, çok memnun edici bir gelişmedir. Komisyonu, bu konuda da tebrik ediyoruz. Fık
ranın sonunda da "aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar" denilmek suretiyle 
değişiklik yapılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlar, eski metin, Anayasanın Başlangıç kısmında ve 2 nci maddesinde belirtilen 

hususları, tekrar burada saymak suretiyle, bir konuyu gündeme getirmiş bulunuyordu. Burada, bu
nun tamamı çıkarılmak suretiyle; millî güvenliğin ve kamu düzeninin bu konuları kapsadığı mahi
yetinde bazı ifadeler oldu. Biz, bu görüşte değiliz. Önergemizin desteklenmesini arzu ediyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

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

Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 861 sıra sayılı yasa teklifinin 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. ' 

Abdulkadir Ateş 
(Gaziantep) 

ve Arkadaşları 
Değişiklik metninin 17 nci maddesinin beşinci paragrafının ilk cümlesinden "millî güvenliğin, 

kamu düzeninin" ibareleri çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN - Sayın Ateş, önerge üzerinde söz istiyor musunuz? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Hayır efendim. 
BAŞKAN-Peki. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 861 sıra sayılı 7.11.1.982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasının "ve malî denetimi Sayıştay tara
fından yapılır" ibaresinin ilave edilmesi ve, "ilişkin kurallar kanunla düzenlenir" ibaresinin de fık
ra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) , 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, söz istiyor musunuz? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişiklik önergemizi, 
bu meslek kuruluşları üzerinde devletin malî denetimine ilişkin olarak bir görevlendirme yapmak 
arzusuyla verdik. 
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Tabiî, bu meslek kuruluşları, üyelerinden aldıkları aidatlarla çok büyük malî güçlere ulaşabi

liyorlar. "Bunların harcamalarının denetiminin hangi organ tarafından yapılacağı kanunla düzenle
nir" denilmiştir; ancak, bunun, Anayasada belirlenmesi ve denetimlerinin, şu anda devletin bütün 
gelir ve giderlerini denetleyen, yüz yılın üzerinde bir geçmişi olan Sayıştay müessesesi tarafından 
yapılmasının, meslek kuruluşlarımızın malî yönden denetimlerinin daha iyi bir şekilde yapılması
na ve üzerlerindeki birtakım şaibelerin kaldırılmasına vesile olacağı görüşündeyiz. 

Bu konuda önergemizin desteklenmesini istirham ediyor, hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.., Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

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

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 17 
jıci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasının "ilişkin kurallar kanunla düzen
lenir" ibaresinin fıkra metninden çıkartılarak yerine "tabidir" ibaresinin ilave edilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Erdal, siz mi görüşme yapacaksınız? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
anayasa değişikliğiyle ilgili yasa teklifinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası üzerine vermiş oldu
ğumuz değişiklik önergesini açıklamak için huzurunuzdayım; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 135 inci maddesi, bu kamu kuruluşlarının denetimi hakkında 
sarahaten açıklama getirmiştir. "Yeniden kanunla düzenlenir" diye, yeni hükümler koymaya gerek 
olmadığı düşüncesiyle, eski metinde "bu meslek kuruluşları üzerinde, devletin, idarî ve malî dene
timine tabidir" Yani, aynen cümlenin, fıkranin kalmasını "yeniden bir kanunla düzenlenir" ibaresi
nin çıkarılmasını teklif ediyoruz. , 

Herşeyi kanunla yapmayalım. Biraz da devlette yetkili, görevli olan insanlara güvenmemiz ba
kımından biz bu önergeyi verdik. Burada biz, 1982 Anayasasını desteklemiş olmuyoruz; ama, han
gi konu veya hangi metin bize uygunsa, hakikaten, ülkeye faydalıysa, onu desteklemiş oluyoruz. 

Bu bakımdan, önergemizin desteklenmesini istiyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme alıyorum: 
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 17 nci 
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maddesiyle değiştirilen, 135 itici maddesinin dördüncü fıkrasının "...belirlediği merciin..." ibare
sinden sonra gelen "... veya cumhuriyet savcısının..." ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

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

BAŞKAN - Söz talebi?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Var efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Demokrasinin sahibi sizsiniz... 

. BAŞKAN- Demokrasi güzel şey efendim; herkes hakkını kullanıyor. 

HALİL ORHAN, ERGÜDER(İstanbul) - Bu durumdan rahatsız oluyorum. Aslında, anayasa 
değişikliğine aykırılar, oy vermiyorlar, geliyorlar buraya... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok değerli bir hukuk

çu kardeşim, ağabeyim Orhan Ergüder Bey'in, bizim buraya çıkışımızdan rahatsızlık duyduğunu 
gördüm, üzüldüm. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Evet, duyuyorum. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Bu bir yasal haktır; biz, daha önceden de "anayasa deği

şikliği içerisine 24 üncü maddeyi alırsanız, destekleyeceğiz; almazsanız, engelleyeceğiz" dedik; ' 
bunu açıkça dedik. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Demokraside şantaj yok Sayın Milletvekili! 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Bunda, üzülecek taraf yok; yani, beti parti olarak, şahıs 

olarak görevimi yapmak-zorundayım ve... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)-Şimdi engelliyor musunuz? 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, siz, önerge üzerinde konuşmaya devam edin efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Biz önergemiz üzerindeki görüşlerimizi söylemek zorun- *> 

dayız; ama kabul edersiniz ama reddedersiniz. Yani, şu ana kadar verdiğim önergeler içerisinde üç 
önergem kabul edildi memnuniyet duydum; bu da iyi bir başlangıç. Bir görev yapıyoruz, bu göre
vimizi de böyle fazla görmeyin. 

Değerli arkadaşlar, önergemizle dördüncü fıkradaki "veya cumhuriyet savcısının" ibaresinin 
çıkarılmasını istiyoruz. Anayasanın 135 inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirilerek "sorumlu or
ganlarının görevine kanunun belirlediği merciin" denilmiştir; mademki kanun bir merci belirleye
cektir, ondan sonra tekrar cumhuriyet savcılığına da yeni bir görev verilmesinin esprisini anlamak 
zor. Ben, bu ibarenin çıkarılmasını tasviplerinize sunuyorum ve bu konudaki önergemin desteklen
mesini de istirham ediyorum. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı Kanun teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Dağcı 

(Kayseri) 
ve Arkadaşları 

Amaçları dışında faaliyet gösteren, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve mil
letin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve devletin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerinin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde, mahallin en büyük mülkî amiri, meslek kuruluşlarının sorumlu organlarını geçici olarak 
görevden uzaklaştırabilir. 

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

kanım. 
Söz talebi?,. Yok. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına "milletvekilleri de aday olamazlar" 

cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bahattin Elçi 

(Bayburt) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
Sayın Elçi, buyurun. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önergemi açıklamak üze

re söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının denetim ve yönetim organlarında bulunan

lar, aynı zamanda milletvekilliği yapamazlar; yani, bir milletvekili, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının denetim ve yönetim organlarında bulunamaz; bu, doğrudur. Bir başka doğru 
daha vardır; bu kuruluşların denetim ve yönetim kuruluna seçilen kimseler, eğer milletvekili seçil-
mişlerse, bu ikisinden birini tercih etmek durumudadırlar; buda doğru. Ancak, burada, "...organla
rının seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler" deniliyor, bu doğrudur; fakat, siyasî partiler 
nasıl aday gösterebilirler; milletvekili olmayan kimselerden de aday gösterebilirler. İşte, bu ortadan ,, 
kaldırılıyor; yani "milletvekili olmayan kimseleri, siyasî partiler, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının denetim ve yönetim kurulları için aday gösteremezler; ama, milletvekilleri de 
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aday olamazlar" şeklinde bir cümlenin ilavesi, sanıyorum, maksadı daha çok kolaylaştırmış olur. 
Buradaki inceliği tekrar ediyorum efendim: "Siyasî partiler, milletvekili olmayan kimselerden de 
aday gösteremezler -doğrudur- ama, bunun dışında, siyasî partilerin inisiyatifi dışında milletvekil
leri de, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulları için aday 
olamazlar" cümlesinin eklenmesini istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elçi. 

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

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 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin birinci fıkrasının "bu meslek kuruluşları kuruluş 
amaçları dışında faaliyette bulunamazlar, siyasetle uğraşamazlar, siyasî partiler ve sendikalarla or
tak hareket edemezler" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

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

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 17 
nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddenin ikinci fıkrasının "aday gösteremezler" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propagan
da yapamazlar" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. ' 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 

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

kanım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada amaçlanan konu 

şu: Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçiminde, siyasî partiler aday göstere
mezler; bu doğru; ancak, bir kişiyi, siyasî partinin aday göstermesine gerek yok, aday olduğu za
man bir siyasî parti bunu desteklerse ve seçtirirse, bu da aday göstermekle aynı mahiyettedir; yani, 
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bir siyasî parti, bir meslek kuruluşunun, bir üyesini destekler mahiyette faaliyetlerde .bulunursa 
"aday gösteremezler"in bir manası kalmaz; ha aday göstermişsin, ha gösterilen bir adayı destekle
mişsin siyasî parti olarak; yani, o açıdan, bu maddenin tam yerine oturabilmesi için... Özür dilerim, 
belki, mantıken uygun bulmayabilirsiniz; ama, bir siyasi parti (A) şahsı, aday gösteremiyor; ama, 
(A) şahsı, siyasî parti niteliğini, üzerindeki vasıfların hepsini bırakıyor, istifa ediyor, gidip adaylı
ğını koyuyor, siyasî parti onu destekliyor; aynı mahiyette olmaz mı; yani, aynı gayeye bu şekilde 
ulaşılabilir. Bunun önünü kapatabilmek için, ben bu önergeyi verdim. Anayasamızın yine, 135 in
ci maddesinin dördüncü fıkarasında da "...belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette buluna
mazlar ve propaganda yapamazlar" denilmektedir; ben, bu değişikliğin doğru olduğu kanaatinde 
değilim. Biraz önce izah ettiğim nedenlerle, önergemin lehinde oy kullanmanızı istirham ediyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 Sıra Sayılı 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Nolu Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 18 inci 
maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin ikinci fıkrasının "siyasî partiler" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve sendikalar" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. (CHP sıralarından "Kürsüye yakın otursa!" sesleri) 
Efendim, o, arkadaşımızın takdiri, istediği yerde oturur, istediği yerde bulunur; ben, icbar ede

mem arkadaşımı, şurada oturacaksın, burada bulunacaksın diye... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, Meclisin kendisine tahsis ettiği yerde 
oturuyor. 

BAŞKAN - Ben de onu söylüyorum efendim; ama, arkadaşımız isterse oturur, isterse sizin ya
nınızda da oturabilir. Ben, ona bir şey diyemem; onun takdirinde olan bir olay. 

MEHMET ALP (Kars) - Bizim aramızda da oturabilir !.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Arkadaşımızın oturduğu yere neden müdahale ediyor?.. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, müdahale değil de, arzu belirttiler efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Müdahale var efendim. 
BAŞKAN - Etmezler, etmezler... Arkadaşlarımız, o kadar müdahale etmezler... 

Buyurun efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Değerli arkadaşlar, bu değişiklikle "siyasî partiler" ibaresin

den sonra "sendikaları" da ilave ediyoruz. 
Şimdi, düşüneceksiniz ki, acaba, Fethullah Erbaş bu sendikalara mı karşı; değil; ama, ülkemiz

de, sendikalar hakikaten büyük bir iktisadî güç haline gelmişlerdir... 
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MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Et-Balık'ı bile alıyor mesela... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Evet, şimdi, bu iktisadî güç nereye yumruğunu vurursa, 
orayı paramparça edebilir; yani ben bu mahzuru düşünüyorum. Büyük bir iktisadî güç olan sendi
kalar, meslek kuruluşlarının işlerine karıştıkları, aday gösterdikleri, adayı destekledikleri zaman 
muhakkak seçtirirler; bu durum da kabul edilebilir değildir. Bu durumun, Anayasanın bu esprisine 
aykırı olduğunu düşünüyorum. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) -Necati Çelik'e bunu söyleyeceğim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Sendika ağalarının birtakım işlerini biliyorsunuz, hepsi
ni biliyorsunuz; bu açıdan, sendikaların da ilave edilmesini ben teklif ediyorum. 

Bu önergemin sizler tarafından desteklenmesini istirham ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. ' K 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 17 nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "siya
sî partiler" ibaresinden sonra gelmek üzere "sendikalar ve sendika üst kuruluşları" ibaresinin fıkra 
metnine eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ?.. 

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

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 17 nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonun
daki "düzenlenir" ibaresinden sonra gelmek üzere "meslek kuruluşları malî durumları üç aylık ra
porlar halinde yayınlar" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) -Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Erbaş, buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -Sayın Başkan, oraya bir sandalye koyalım, gayet is

tifadeli olacak. 
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BAŞKAN - Efendim, Sayın Erbaş bu konularda gayet hazırlıklı çıkan bir arkadaşımızdır ve 

gayet kısa konuşur, öz konuşur; tahammül edelim efendim. Nihayet on dakikadır şurada ve katkı
da bulunuyor. A, 

Buyurun Sayın Erbaş. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, hakkımda gösterdiğiniz teveccühten dolayı j 
öncelikle teşekkür ediyorum; Genel Kurulu ve Başkanımı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada boş kelimelerle on dakikayı doldurmuyorum, sadece meramımı 
söylüyorum; kabul edersiniz veya reddedersiniz, önemli değil; ama, ben kafamdaki düşüncemi bu
raya aktarıyorum, başka bir şey yok. 

Arkadaşlar, teklifte "Bu meslek kuruluşları üzerinde devletin idarî ve malî denetimine ilişkin 
kurallar kanunla düzenlenir" denilmektedir. Benim vermiş olduğum önergede, arz etmek istediğim 
husus şu: Bunlar, kendi kendilerini denetleyebilsinler, her üç ayda bir rapor yayınlayabilsinler; ka
muoyu ve meslek kuruluşuna üye olan kişiler de, bunların malî durumları hakkında bilgi edinebil
sinler ve denetim konusunda, bir yerde, bir otokontrol mekanizması işleyebilsin. Ben, bunun için, 
bu önergeyi verdim; yoksa, başka bir kastım yoktu. 

Önergemin desteklenmesini Genel Kuruldan istirham ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 17 nci maddesiyle değiştirilen, 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasının "dev

letin idarî" ibaresinden sonra gelmek üzere "denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılamıyoruz efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, önergedeki imza sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sabahki çalışma süremizin bitmesine çok az kalmıştır. İki 
tane önergemiz var ve ondan sonra da oylamaya geçeceğim. 

Bu maddenin gizli oylamasının bitimine kadar süre uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SALİH KAPUSÜZ(Kayseri) - Danışma Kurulu Kararları... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz "Danışma Kurulu Kararları" diye yerinizden müdahale ediyorsu

nuz. Biz, bu uygulamamızla, Danışma Kurulu Kararlarının dışına mı çıktık?! İstirham ederim ca
nım... Müdahalenin de bir gerekçesi olsun yani, bir tabanı olsun... 

Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu madde üzerin

de vermiş olduğumuz önergelerin görüşmelerinin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Arkadaşlarımız 
bu önergeleriyle, Sayın Genel Kurulumuza, Yüce Heyetimize görüşlerini ifade ettiler; ben de, sa
dece iki önerge üzerinde görev almış bulunuyorum. 
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Bunlardan birincisi, biraz önce okutulan önergede "Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 17 nci maddesiyle değiştirilen 135 inci mad
desinin üçüncü fıkrasına 'Devletin idarî' ibaresinden sonra gelmek üzere 'denetinrirİçtşleri Bakam 
lığı tarafından' ibaresinin konulması..." teklif edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, halen meri olan metne baktığımız zaman "kamu kurumu niteliğinde
ki meslek kuruluşları, kanunda gösterildiği şekilde Devletin idarî ve malî denetimine tabidir" de
niliyor. 

Yine, hazırlanan ve önümüze gelmiş olan metinde de "bu meslek kuruluşları üzerinde Devle
tin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir" hükmü getirilmiştir. Burada, her 
iki metinde de, devletin idarî ve malî denetimi açıkça ifade edilmiştir. Önergemiz, bu metinde kü
çük bir değişiklik yapılarak huzurunuza getirilmiştir; takdir, Yüce Heyetindir. 

Saygılarımı arz ederim efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

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

Diğer önergeyi işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 17 nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin ikinci 
fıkrasındaki "organlarının" ibaresinin fıkra metninden çıkarılarak, yerine "yönetim ve denetim or
ganlarının", ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

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

kanım. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılmıyor. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Söz istiyorum Sayın Başkan. \ 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; önergemizle "organ
ları" ibaresinin çıkarılarak "yönetim ve denetim organları" ibaresinin eklenmesini istiyoruz. 

Dikkat edecek olursak maddede " Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları" deniliyor. Öner
gemizde ise "Yönetim ve denetim organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday göstermezler" de
niliyor. 

Organlarının seçiminde, siyasî partiler aday gösterecek mi, gösteremeyecek mi konusuna bir 
açıklık getirmek için, önergemizle, yönetim organları ve denetim organlarındaki seçimlerde siyasî 
partiler aday gösteremesin istedik; yine, Anayasamızın daha anlaşılabilir biçimde olmasını arzu et
tiğimiz için bu önergeyi verdik, desteklenmesini istirham ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme alıyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 17 nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin birin
ci fıkrasına, "bulunamazlar" ibaresinden sonra gelmek üzere, "yurt dışındaki faaliyetleri Bakanlar' 
kurulunun iznine tabidir" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

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

BAŞKAN - Söz talebi olan var mı efendim? 

FETHULAH ERBAŞ (Van) - Sayın Erdal konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN - Sayın Erdal, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bahse konu maddenin bi
rinci fıkrasında "Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar" denili
yor. Vermiş olduğumuz Önergeyle biz buna "yurt dışındaki faaliyetleri, Bakanlar Kurulunun izni
ne tabidir" bölümünü ilave etmek istiyoruz. Tabiî, her kuruluşun, yurt dışındaki faaliyetlerini, Ba
kanlar Kurulunun izniyle yapması lazım. Aksi takdirde, ülkenin aleyhine faaliyet yapılırsa, bu fa
aliyetleri hükümet takip edemez, kontrol edemez; dolayısıyla, zararlı faaliyetler çoğalır. Bu bakım
dan, biz, bu bölümün ilave edilmesini; yani, yurt dışındaki bütün faaliyetlerin Bakanlar Kurulunun 
kontrolü altında olmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, sırası gelmişken, birkaç cümle de şu konuda arz etmek istiyorum: Biz, ül
kemizi ilgilendiren, bütün milleti ve milletin geleceğini ilgilendiren bir anayasa değişikliğini görü
şüyoruz. Burada, her parti, bütün fikirlerini söyleyecek, milletimiz de partilerin fikirlerini, görüşle
rini öğrenecek. Bu bakımdan, eğer, burada, yalnız Refah Partisi sözcüleri konuşuyorsa ve Refah 
Partisi 'Grubu olarak, yalnız biz önerge veriyorsak, biz, diğer grupların bu konuda duyarsız olduğu
nu kabul etmiyoruz; ancak, bazı arkadaşlarımız, bazı sayın üyeler, bizim bu çalışmalarımızı, bu fa
aliyetlerimizi yanlış değerlendiriyorlar. 

Bu millet, partilerin fikirlerini nasıl öğrenecek; tabiî, Meclis kürsülerinde konuşacağız, mey
danlarda konuşacağız, kahvehanelerde konuşacağız, fikirlerimizi kabul ettireceğiz; dolayısıyla, 
halktan da oy isteyeceğiz. Bu bakımdan, değerli arkadaşlarımın biraz daha sabırlı olmasını temen
ni ediyorum. Anayasa değişikliği müzakeresinde biraz terlediniz; ama, diğer yasa görüşmelerinde, 
114 milletvekilini burada bulamıyordunuz.,0 zaman neden "114 kişi yok" diye üzülmüyordunuz, 
kızmıyordunuz; ama, şimdi, neden "Refah Partili milletvekilleri çıkıp konuşuyor" diye kızıyorsu
nuz; biraz daha rahat olun, derin nefes alın ve kendinizi sıkmayın. 

Önergemizin kabul edilmesini arz ediyor ve saygılar sunuyorum. (RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

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

Son önergeyi işleme alıyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 17. nci maddesiyle değiştirilen 135 inci maddesinin dör
düncü fıkrasının "kararıyla son verilir ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "kendi tüzüklerindeki 
usule göre" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılmıyor. 
ALİ OĞUZ (İstanbul)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ali Oğuz; buyurun. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; ilgili maddenin üzerinde ve
rilmiş önergelerin sonuncusunu müzakere ediyoruz; hayırlı olur inşallah; ancak, şunu ifade edeyim 
ki: Buradaki ikazlarımız, tekliflerimiz ve görüşlerimizin ifadesi, tabiî ki, bazen de, hayırlara vesile 
oluyor -her zaman isabetli olmuyor, kabule mazhar olmuyor, tasvip görmüyor; ama, bazen de olu
yor- nitekim, Komisyonda başlattığımız milletvekili adediyle ilgili ve milletvekili maaşlarının dü
zenlemesiyle ilgili maddelerdeki çabamız, gayretimiz, değerli partilerimizin içinde bulunan ve bi
zim gibi düşünen arkadaşlarımızın da gayretleri ve oylarıyla bir neticeye bağlandı ve millet de, 
bundan memnun; bize gelen telgraflardan ve telefonlardan bunu anlıyoruz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Hepimiz gizli oy verdik... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu önergedeyse, bakıyoruz ki, Anayasada 

"Amaçları dışında faaliyet gösteren ve siyasetle uğraşan meslek kuruluşlarının sorumlu organları
nın görevine, kanunun belirttiği merciin istemi üzerine, mahkeme kararı ile son verilir ve yerlerine 
yenileri seçtirilir" ibaresi, burada "Amaçlan dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorum
lu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine 
mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir" şeklinde düzenlenmiş; vermiş oldu
ğumuz önergede, malumunuz olduğu gibi, 135 inci maddenin dördüncü fıkrasından sonra "kararıy
la son verilir" ibaresinden sonra gelmek üzere "kendi tüzüklerindeki usule göre" ibaresinin ilavesi 
teklif edilmiştir. Bu ilavenin, bir açıklık getirdiği ve bir fayda temin ettiği görüşündeyiz. Bu sebep
le bu önergeyi verdik; tasvip görürse memnun oluruz. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu şekilde, 17 nci madde üzerindeki işlemler tamamlanmıştır. 

Şimdi, 17 nci maddeyi, Anayasanın aradığı şekliyle gizli oylamaya tabi tutacağım. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, lütfen, ismi okunmayan milletvekilleri orada ka

labalık etmesin. 

BAŞKAN-Tabiî efendim. 
Sayın milletvekillerinden rica ediyorum, ismi okunan arkadaşlarımız oy kullanmak üzere gel

sinler. 
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MEHMET ALP (Kars) - Sondan başlayalım; hep A'dan başlıyoruz. 

. BAŞKAN - Efendim, İçtüzük müsait değil, İçtüzükte o değişikliği yaparsanız, başlarım. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - "Ad okunarak" deniyor "Adana'dan başlanır" denmiyor. 

BAŞKAN - Sayın Topçu, eski İçtüzükte o usul vardı, hatta kura çekilerek kurada çıkan vila
yetten başlanma usulü de vardı; ama, bu, bir karışıklık yarattığı için bu usul terk edildi ve bir te
amül halinde, alfabetik sıra kaidesi getirildi; alfabetik sıra da (A) harfinden başlar. Takdirlerinize... 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Sayın Başkan, o zaman 01 'i değiştirelim. 
BAŞKAN - O teklifi de siz verin efendim. İçişleri Bakanımız burada... Plakayı değiştirir

siniz... 
Adana İlinden başlıyoruz efendim. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy sandığı kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sonucu açıklıyorum: 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti "Anayasasının Başlangıç Metni ve 

Bazı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin gizli oylaması: 
İştirak eden sayın üye sayısı :358 

Kabul :260 
Ret . • -. : 95 

Çekinser : 2 

Geçersiz : 1 
Bu şekliyle, bu madde de, Anayasanın aradığı yeterli çoğunluğu bulamamıştır. 
Sayın milletvekilleri, saat 14.45'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.42 

; H 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.45 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

. ' • - , — © . . . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 132 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

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

letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekil
leri 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 Hak
kında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) 
(S. Sayısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Bundan önceki oturumda, 17 nci maddenin oylaması tamamlanmış ve netice, Genel Kurula arz 

edilmişti. •- • 
Şimdi, 18 inci maddenin görüşmelerine başlıyoruz. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu 

maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
Ancak, siyasî partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya ta
yin edeceği bir vekilin savunmasını dinler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Sayın Ali Oğuz Refah Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Ergü-
der Anavatan Partisi Grubu adına ve Sayın Mümtaz Soysal Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz talep etmişlerdir. 

Şahısları adına söz talebinde bulunan arkadaşlarımı arz ediyorum: Esat Bütün, Seyfi Şahin, 
Gaffar Yakın, Abdüllatif Şener, Cevat Ayhan, Selçuk Maruftu ve Ali Oğuz. 

Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzake

re konusu Anayasa Değişiklik Teklifinin eski 19 uncu, yeni 18 inci maddesi üzerinde Grubumuzun 
görüşünü arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu madde, malumunuz olduğu gibi, Anayasanın 149 uncu maddesinin 

son fıkrasına bir cümle eklemektedir. Bu cümle, çok hayırlı bir cümle olarak düşünülmüştür^Uzıın 
yıllarını değişik partiler içerisinde ve iki dönemini Senatoda, bir dönemini de milletvekilliğinde ge
çirmiş; 1970'li yılların başında, Millî Nizam Partisinin kapatılmasını ve onu takip eden 1971 Muh
tırasını müteakip, yine, partilerin faaliyetlerinin durdurulmasını, 1980'de, yine, partilerin kapatıl
masını görmüş bir arkadaşınız olarak, bu kapatma davalarının usulüne uygun olarak yapılmasının 
çok isabetli olacağını ve duruşmanın icrası ile delillerin de toplanması lazım geldiğini ve özellikle 
de, delillerle birlikte genel başkanın dinlenmesi ve kâmil manada bir müdafaa alınmasının uygun 
olacağını huzurlarınızda ifade ediyorum. 

Komisyonumuz, bu ilaveyle, maddeye "Ancak, siyasî partilerin temelli kapatılması veya ka
patılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siya
sî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler" şeklinde bir hü
küm koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, vergi mahkemeleri ile son kurulan bazı malî mahkemeler de duruşma 
açıyor, onlar da duruşma icra ediyor gibi gösteriyorlardı; ama, delil toplayıp, sadece ilgilileri din
liyorlardı. 

Biz, burada, "dinleme" sözünü, kâmil manada kendisini savunabilme, bir duruşma açılmasıy
la birlikte delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve netice itibariyle bir müdafaanın dinlenmesi 
şeklinde anlıyoruz ve bu, öyle olması halinde bir fayda ifade eder. Aksi halde, bir seremoni; ben, 
delilleri inceledim, değerlendirdim ve kararımı aşağı yukarı verdim ve seni de usulen dinliyorum 
falan gibi bir şey oluyor. 

Hani, oğlan gurbete gidecekmiş, heybesini omzuna atmış ve babasına "sclamünaleyküm baba, 
hadi ben gurbete gidiyorum, senden izin almaya geldim" dediğinde; babası da "oğlum, heyben sır
tında, sen hazırlığını yapmışsın bile; benden sözde izin istiyorsun, müsaade istiyorsun; böyle şey 
olmaz; bu, hürmet değildir" demiş. İşte, bu da ona benziyor; maddede "genel başkan dinlenir" de
niyor. 

Bir alacak davasında, küçücük bir davada bile bir duruşma açıp, mahkeme icra edip, delil top
ladıktan sonra; sadece, usulen, bir genel başkanı, bir partinin kapatılması davasında dinlemeleşek^ 

Hindekibir fferemöni7berice7 çok: iptidaidir, çağın çok gerisinde kalmıştır. 

Ben, hukuku, kâmil manada anlamanın faydalı olacağına inanıyorum. Buraya "adalet mülkün 
temelidir" diye yazmak bir şey ifade etmez. Adalet, mülkün, devletin temeliyse, kâmil manada bir 
adalet icra etmek iktiza eder ki, bu da, bir konunun tartışılmasıyla, delillerinin ikamesiyle, deliller 
üzerinde gerekli görüşün alınmasıyla mümkün olur. Barika-yi hakikat müsademe-yi efkârdan do
ğar. Tartışmadığınız bir konuda sadece partinin genel başkanını dinlemekle nereye varacaksınız... 
Benim kanaatimce, hiçbir şey ifade etmez; çünkü, partiler, mademki Anayasanın vazgeçilmez un
surları ve mühim müesseselerinden biridir; onun kapatılma davası da, alelade bir alacak davası ve-
sair davalar gibi davalardan daha önemli görülmek iktiza eder diye düşünüyorum ve titizlik göste
rilmesinin yerinde olacağını ifade ediyorum. 

Geçmişte, partiler kapatılmıştır ve hiç de iyi olmamıştır; bunlar hayırlı izler değildir diye ifa
de etmek istiyorum. "Kapattım; tekrar kapatırım" diyenler, sadece tecrübesizliklerini ifade ediyor
lar diye düşünüyorum. Bu tehdidin arkasında sadece acemilik vardır diyorum. Bundan, hiçbir ne
tice çıkmaz; çünkü, çınarları budarsınız, daha büyük sürgünlerle, büyük dallarla çıkar; onu buda-
.yanlar kaybolur gider; ama, o büyük azametli kuruluşlar yerinde kalır diye ifade ediyorum. 
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Bu maddede, önergesini verdiğimiz şekilde "ancak, siyasî partilerin temelli kapatılmasına iliş

kin davalarda, duruşma icrası ile savunmaya ilişkin elde mevcut belge ve deliller alındıktan sonra, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından ve kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığından 
veya tayin edeceği vekilinin savunmasının dinlenmesinden sonra..." denilmesinin isabetli olduğu
nu ifade ediyorum ve bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Ergüder; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

r ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üye
ler; bu vesileyle, savunma hakkı için konuşma imkânı doğdu. 

Savunmanın, hukukumuzda çok mühim bir kural olduğu; fakat, bazı kurum ve kuruluşların, 
bazı siyasî partilerin, hatta hükümetlerin savunmayı kctmettiği ve bu savunmasız neticelerde, kötü 
olaylar meydana geldiği dünyaca sabittir. Bunun, tarihte çok misalleri vardır. Fransa'da içtihat ha
line gelmiş ekmekçi kadının macerası enteresandır ve milattan önce 470'lerde yaşamış Sokrat'ın 
başına gelen, bunun en güzel misalidir. 

Tam ikibinbeşyüz sene evvel, Sokrates'in, zehirli bal içirilerek öldürülmesinden evvel geri 
kalmış Atinalılara yaptığı savunma, yine, ölümüne müncer olmasına rağmen, dünyada hâlâ anıl
maktadır. Sokrat, hücresine balı getirdikleri zaman, hiçbir zaman üzülmemiş ve üzülmeyin demiş
tir etrafındakilere; çünkü, o tarihte Yunanistan -sümme hâşa- putlara, taşlara tapan bir devirde, ken
disi, dünyada tek bir Allah'ın mevcut olduğunu müdafaa etmiş; ölüme mahkûm edilmiştir ve acı 
balı yediği zaman "ne olacak benim durumum" diye sorduğunda, kalabentin kendisine söylediği 
"ağırlaşacaksınız, dolaşmaya başlayınız; dizlerinizin bağı çözülecek, hemen uzanın, ondan sonra 
nefesinizi verirsiniz" olmuştur ve nitekim de öyle olmuştur. Yalnız, o büyük düşünür, ölmeden iki 
dakika evvel, yanında bulunan kendisine hayran kimseye "horozcuya, bir horoz borcum var; onu 
da ödeyin lütfen" demiştir. 

Fransa'da da, günlerden beri iş bulamayan, yeni doğmuş çocuğunu besleyemeyen kadın, bir 
gün, fırının önünden geçerken, nefis ekmek kokularına dayanamayıp camı kırmış ve bir somun al
mıştır. Savcı, kolluk kuvvetleri ayağa kalkmış, kadın, mahkemeye sevk edilmiştir. Kadın, şaşkın 
şaşkın bakıyor, etrafı dinliyor; herkes bağırıyor çağırıyor... Hâkim diyor ki, savunmanı yap. Kadın 
şaşkın... Öyle şaşkın ki, günlerden beri besleyemediği^çocuğunun ıstırabıyla,.,.Bij;^km^e_kL. Ve, ni-_ 
hayet^öyTüyor; diyor ki, çok acıkmıştım, çocuğumu da besleyemiyordum; işçi sigortalarına gittim, 
bana iş vermediler; kimse yardım etmedi; fırının önünden geçerken nefis bir ekmek kokusu geldi, 
camı kırdım ve ekmeği aldım, yedim. Bütün suçum bu. Fransız jüri sisteminde, günlerce karar ve-, 
remiyorlar. 

Biz, ceza hukukuna biraz çalışmış arkadaşlar olarak şuna kani oluyoruz ki -ve belki hâlâ Fran
sa'da geçerlidir- zaruret, yasa dinlemez. Bir vatandaşın bir ekmek de bulması lazım. 

Şimdi, Sayın Komisyonun getirdiği, çok uygar bir hüküm. Her ne olursa olsun... Hatta, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bu mukaddes kürsüsünde söz kesmek, söz vermemek çok kötü bir şey; 
ama, tabiî, sözün de, konuşmanın da bir endazesi var; hakkın suiistimali olmaması lazım. Bir sa
vunma da, geceleri gündüzlere, gündüzleri de gecelere tamamlayan on gün olmaz; o zaman mana 
başkadır. 

Şimdi, kapatılmadan evvel, mağdur partinin genel başkanına veya tevkil edeceği bir avukat 
veya mümessile bir müdafaa hakkı verilmesi çok güzel bir şey; ben iftihar ediyorum; herkes ko
nuşmalı; ama, hudutları belli, terbiye ve nezaket içerisinde... Hâkimlere hakaret ettiğiniz müddet-
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çe, savcıları kötü gördüğünüz müddetçe, kızgınlıktan millete çattığınız müddetçe; o, savunma de
ğil. Bu, güzel bir şey. 

Yalnız, Anayasa Mahkemesinin, ikinci fonksiyonu olarak, malumu âliniz, hukukun üstünlü
ğüne dayanılarak çıkarılan yasaların Anayasaya uygun olup olmadığının denetimi yanında, kazaîL 
yetkisi de var; ama, şahsen, mütevazı bir hukukçu olarak, bu yetkinin Anayasa Mahkemesinden alı
nıp, temyiz ceza dairelerine verilmesi taraftarıyım; çünkü, tabiî hâkim meselesi çıkıyor ortaya. 
Anayasa Mahkemesi, bir zait on üyeden müteşekkil; fakat, içinde siviller de var. Onun için, Ana
yasa Mahkemesine gitmekten korkmuyorum, arkadaşlanm da korkmaz; Allah'a şükür temiz bir 
toplumuz, 19 uncu Dönemde böyle bir şeyler olduğu kanaatinde değilim. Eserî kaza müstesna, ba
zen kötü şeyler oluyor; ama, Anayasa Mahkemesinin bu yetkisinin de, daha mütehassıs olan Ceza 
Daireleri Başkanlığına, Ceza Daireleri Heyetine verilmesinde fayda var. 

Bahâ göre, siyasî partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay 
Başsavcısından sonra genel başkanın dinlenilmesinde fayda var; ama, yalnız kuru bir müdafaa de
ğil. Hukuk âlemimizde partilerin kapatılması da normaldir; toplumun fevkalade aleyhine, üniter 
devleti yıkmak için kurulmuş kötü bir parti; artık, onun ismi parti değil, bir çete; devleti devirmek 
istiyorsa; o, parti değil. Devletin anayasa hukukunu devirmemek şartıyla, üniter devletin sistemini 
bozmamak şartıyla, hangi felsefede olursa olsun, bir siyasî partinin kapatılması iyi bir şey değil; 
ama, kapatılmaya müstahak olan partiler de var. Bu halde dahi, Sayın Komisyon "genel başkanın 
dinlenilmesinde fayda vardır" diyor; ama, Ali Beyin işaret ettiği nokta mühim. Sümmettedarikli sa
vunma değil; kapatmaya karar verdiğin zaman, tebligatı yaparsın, o partinin yöneticilerine, delil ib
raz hakkını tanırsın. Belki yanlıştır; genel başkan ve onun arkadaşları, gazetelerin yanlış bir belge
siyle, yanlış bir konuşmayla sıkıntıya düşmüş olabilir. O halde, savunma için bütün elemanlarını; 
ne lazımsa; şahadet, belge ve sair delillerle beraber verirsin; ama, sonunda, buna rağmen kapatma
ya karar verirse, daha evvel de genel bir müdafaanın alınmasında fayda vardır. 

Bendeniz, çok içlendiğim ve zevklendiğim için söz aldım; Sayın Grup Başkanvekilimin emir
leri oldu. Aslında, fazla konuşmaya lüzum yok; çok güzel bir teklif; tebrik ederim. 

Saygılarımla efendim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına... 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Ergüder gayet güzel ifade etti; vazgeçiyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ergüder'in konuşmalarına iştirak ediyorsunuz Sayın Soysal. Diğer gruplar 
da iştirak ettiklerini ifade ettiler. 

Böylece, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı. 
Şahıslar adına konuşmalara geçiyorum. 

Sayın Bütün?.. Yok. 
Sayın Şahin?.. Yok. 

Sayın Yakın?.. Yok. 
Sayın Şener?.. Yok. 
Sayın Ayhan?.. Yok. 
Sayın Maruflu?.. Yok. 
Sayın Oğuz, tekrar konuşacak mısınız efendim? 
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ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Kazan konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, listede ismi yok Şevket Beyin; daha önce ilan ettiğim için... Listede is

miniz olsaydı söz verirdim. 

Böylece, madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilen 2 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Methi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 18 in
ci maddesiyle değiştirilen 149 uncu maddesinin son fıkrasının "Ancakr siyasî partilerin temelli ka
patılmasına ilişkin davalarda, duruşma icrasıyla savunmaya ilişkin elde mevcut belge ve delilleri 
aldıktan sonra, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından ve kapatılması istenilen siyasî partinin genel 
başkanlığından veya tayin edeceği vekilinden savunmasını dinler" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Musa Demirci 

Sivas 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Şaban Bayrak 

Kayseri ' 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Abdulilah Fırat 

Erzurum 
- Cevat Ayhan 

Sakarya 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 18 in-

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ömer Ekinci 

Ankara 
Ahmet Derin 

Kütahya ! 

Abit Kıvrak 
Konya 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

İsmail Coşar 
Çankırı 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Zeki Ünal 

Karaman 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdullah Gül 
Kayseri 
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ci maddesiyle değiştirilen 149 uncu maddenin son fıkrasına "dinler" ibaresinden sonra gelmek üze
re "savunmaya ilişkin elde mevcut belge ve kanıtlarını da alır" ibaresinin ilave edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ali Oğuz Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
İstanbul Van Konya 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 

Şanlıurfa Kayseri Yozgat 
Ahmet Derin Ahmet Remzi Hatip Ahmet Arıkan 

Kütahya Konya Sivas 
Hasan Dikici i Zeki Ünal Ahmet Cemil Tunç 

Kahramanmaraş Karaman Elazığ 

Kâzım Ataoğlu Hüsamettin Korkutata Âbit Kıvrak 
Bingöl Bingöl , Konya 

İsmail Coşar 
Çankırı , 

BAŞKAN - Sayın Erbaş ve Sayın Oğuz, önergelerinizde aynı şeyi ifade ediyorsunuz; bakın, 
söylüyorum: Sayın Erbaş ve arkadaşlarının önergesinde "elde mevcut belge ve delilleri aldıktan 
sonra" deniliyor. Diğer önergede de "elde mevcut belge ve kanıtları da alır" ifadesi var. İkisinde 
de, belge ve kanıt alınması ifade ediliyor. • . . " . , . 

O nedenle, bu iki önergeyi birlikte işleme alacağım. 

Hangisini işleme koymamı istersiniz? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Penim önergemi işleme koyun efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Son okunan önerge, Sayın Ali Oğuz ve arkadaşlarının önergesi olduğu için, onu, tekrar okut

madan" işleme koyuyorum: 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, söz istiyor musunuz? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Evet efendim. .' 

BAŞKAN - Buyurun. 

Süreniz 5 dakika. < ' 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce, madde üzerindeki ko

nuşmamızda, maddedeki ilavenin yerinde olduğunu ve bu ilavenin yapılmasıyla, hiç olmazsa, yar
gılanan partinin muhakemesinde, dosya üzerinde yapılan araştırma ve incelemeden sonra, parti 
başkanının da dinlenilmesi gibi bir yeniliğin getirilmesinin isabetli olduğunu ifade etmiştik. 

Ancak, değerli arkadaşlarım, gerek ben gerekse benden sonra konuşan Orhan Beyin de ifade 
ettiği gibi -ki, diğer partiler adına arkadaşlar da söz alsalardı, aynı hassasiyeti göstereceklerdi- bir 
muhakeme görülüyor. Nerede görülüyor bu muhakeme; Yüce Divan sıfatıyla, Anayasa Mahkeme
sinin bir fonksiyonu var, partilerin yargılanması var, kanunların incelenmesi var; yani, Anayasa 
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Mahkemesinin birçok fonksiyonu var. Burada da, bir mahkeme fonksiyonunu icra ediyor, bir gö
revini icra ediyor, bir yargı görevi icra ediyor Anayasa Mahkemesi; ne yapıyor; bir partiyi yargılı
yor ve onun temelli kapatılmasına veya kapatılmasına karar veriyor. 

Peki, böyle mühim, bu kadar azim bir davada, bir partinin bütün hayatına son verilmesi ki, in
sanın öldürülmesi gibi bir şey; yani, beşerin de sosyal müesseseler gibi, sosyal müesseselerin de 
beşer gibi, insan gibi bir hayatiyeti var; doğuyor, yaşıyor, fonksiyonunu icra ediyor, sonra ömrü bi
tiyor ve ölüyor; siz de bir partinin hayatına son veriyorsunuz. Onu incelerken "ben, dosya üzerin
de, lazım gelen delilleri celp ettim, dinledim; gel sayın genel başkan, bir de seni dinleyeyim de bu 
işi bitireyim" demek, fevkalade haksızlıktır. Bugün, adliyelere girdiğiniz zaman, sulh hukuk, sulh 
ceza, asliye ceza, ağır ceza; sulh hukuk veya asliye hukuk ticaret mahkemeleri, icra mahkemeleri, 
tapu mahkemeleri veya sair mahkemeler, falan filan... Bu mahkemelerin hangisinde dosya üzerin
de inceleme var; usul hukukunun getirdiği bazı son yeniliklerde, çok küçük miktarlar üzerinde, 
temyizi kabil olmayan ceza davaları üzerinde, hâkimin dosya üzerinde karar verme hakkı var. Kal
dı ki, onun dahi bir kısmını Yargıtaya götürmüyor; ama, acele itiraz yolları var, birçok itiraz yolu 
var. Bu kadar itiraz imkânları -delil ikame, davayı tartışma, münakaşa etme ve savunma hakkı- ver
diğiniz davalarda, bu imkânları tanırken, bir partinin kapatılması davasında, delil ikamesine dahi 
imkân vermezseniz, sadece "dinlenir" derseniz, bu, fevkalade haksızlık olur. 

Onun için, önergemizde açıkça diyoruz ki, evet, duruşma icra edilir, deliller tartışılır ve neti
ce itirabariyle, savunma yapılır veya genel başkan veya genel başkanın tevkil edeceği bir müdafi 
tarafından savunma icra edilir ve netice itibariyle karar verirsiniz; ama, bunu yapmadığınız takdir
de, fevkalede yanlış bir şey yapmış olursunuz; vermiş olduğunuz karar, vicdanlarda ma'kes bul
maz, yer bulmaz, ideal ve adil bir karar oldu denmez. "Ben yaptım oldu" dersiniz; ama, bu, size, 
fevkalade ağırlıklar getirir, yanlışlıklar getirir. Geçmişimizde, bunun örnekleri olmuştur ve Anaya
sa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla verdiği bazı kararlar tartışılmıştır. Onun için, verilen karar
ların tartışılması yerine, bu karar adil oldu, yerini buldu dedirtmekte isabet vardır; yoksa, bu karar, 
bazı siyasî çevrelerin kararı oldu, onların arzusuna uygun bir karar oldu noktasına gelirse, bundan, 
mahkemeler de yara alır ve bunu veren siyasîler de yara alır. 

Onun için, biz, diyoruz ki, önergemiz yerindedir. Bu kadar büyük, hayatî bir meselede ve da
vada, önce, dava olarak duruşma açılması, tarafların usulüne uygun olarak o mahkemeye celp edil
mesi, sonra iddianamenin okutulması, sonra delillerin toplatılması, sonra da ilgililere "gelin, mü
dafaa delillerinizi ikame edin" denilmesi, sonra delillerin tartışılması, arkasından bir müdafaa im
kânı verilerek karar verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. O sebeple, önergemiz yerindedir; 
desteklerseniz memnun oluruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Takdirlerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Ali Bey. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Buyurun efendim. , 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, redaksiyon açısından, zannediyorum, bu mad

dede düzeltilmesi gereken bir husus var. Şimdi, 149 uncu maddenin son fıkrasına bir cümle ilave 
ediyoruz. 149 uncu maddenin şu andaki mevcut son fıkrasını okuyorum: "Anayasa Mahkemesi 
Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli 
gördüğü hallerde sözlü açıklamaları dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları ça
ğırabilir" 
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Şimdi, buna cümle ilave ediyoruz, yine "ancak" diye başlıyoruz. Bir paragraf içinde "ancak" 

kelimesiyle başlayan iki cümle, zannediyorum, anayasa üslubu içerisinde bir düzenlemeyi gerekti
recektir. Bendenizin naçizane görüşü; bu ekleme yerine "ancak" kelimesini kaldırıp, eğer mümkün
se, Komisyon geri çekmek suretiyle, bu teklif, bir müstakil fıkra, yani son fıkra olarak tanzim edi
lirse, zannediyorum, maksada daha muvaffık olur ve ifade daha insicamlı olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Komisyonun görüşünü alabilir miyim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Kazan mütala
asında haklıdır. Yalnız, kendisinin bahsettiği şekilde tadil etmek yerine, "ancak" kelimesinin yeri
ne "ve" demek yeterli olacaktır. Çünkü, böylece, zaten o cümlenin her iki unsuru da "evrak üzerin
de inceleme yapılır" kaidesinin bir istisnası olacaktır. Ancak, Komisyon bu hususun farkındadır. 
Bütün müzakereler bittikten sonra, benzeri üslup değişikliklerini yapmak gerekebilecektir. Bu üs
lup değişikliğini de, İçtüzüğün 86 ncı maddesi gereğince, zamanı geldiğinde yapacağız efendim. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, bu izahat sizin açınızdan yeterli mi? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ben sadece açıkladım efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, şu anda, bu "ancak" kelimesini kaldırıp "ve" kelimesini getirmeyi düşünü

yor musunuz; yoksa; bunu sonunda mı yapacaksınız; çünkü, oylamaya geçeceğiz... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Mümkün görüyorsa
nız, maddeyi derhal o şekilde okuyayım. 

BAŞKAN - Bir redaksiyondur efendim; ben, onu Genel Kurulun oyuna sunacağım. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - O zaman "a/cak'î ke

limesi ile ondan sonra gelen virgülü kaldırıp, yerine "ve" deyiniz efendim. 

BAŞKAN-Peki. 
18 inci maddeyi, Komisyonun ifade yanlışlığını düzelttiği şekliyle, yani "ancak" kelimesi ye

rine "ve" kelimesi gelmiş şekliyle gizli oylarınıza arz edeceğim ve oylamayı bu şekilde yapacağım; 
Genel Kurulun bilgisine sunuyorum. 

Evet, gizli oylamaya başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye kalmasın. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sandıklar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) , 
BAŞKAN - 19 uncu maddenin görüşmelerine başlıyoruz. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. -7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 171 inci 

maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - 19 uncu madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Dikici; buyurun. (RP 

sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
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RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 171 inci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hususunda 
söz almış bulunmaktayım; Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. 

Anayasa, özdür, esastır, temeldir, bütün kanunların kaynağıdır. Anayasa, toplumun her kesi
mini kucaklamalıdır; milletin bir kesimine hitap ederken, öbür kesimin haklarına engel koymama
lıdır. Milletimizin bütün bireylerine, inandığı gibi yaşama hakkını, yaşama hürriyetini ve mutlulu
ğunu vermelidir. "Anayasanın asıl teminatı, vatandaşlarin gönüllerinde ve iradelerinde yer alır" sö
zünün, kâğıt üzerinde değil, gerçekten, gönüllerde yer alması için, Anayasayı, bizzat milletimizin 
kendisi yapmalıdır. 1961 Anayasası 11 yıl dayanabildi; 1971 ve 1973 yıllarında yapılan değişiklik
ler, milletimize mutluluk getirmedi, 12 Eylül 1980 ihtilalini engelleyemedi. 1961 ve 1982 Anaya
saları, milletimizi, tasada, kıvançta, duygu ve düşüncede bir ve beraber yapamadı. 

61 Anayasasını yazanların bazıları, bugün de "1982 Anayasasını sivilleştiriyoruz" diye karşı
mızda bulunmaktadır. 1982 Anayasasının kaynağı, Millî Güvenlik Konseyinin 1 numaralı bildiri
si, Devlet Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanının demeç ve bildirileridir. Bir ihtilal sonra
sı yapılan ve Millî Güvenlik Konseyinin görüş, düşünce ve tespitlerine dayanan bir Anayasanın, 
objektif, tarafsız ve ilmî olamayacağı çok açık ve net şekilde ortadadır. 

Kooperatifler, ortaklarının geçim ve iktisadî meseleleriyle ilgili ihtiyaçlarını, gerek fert gerek
se devlet sömürüsüpeicarşı koruyan, fertten ayrılmayan, mülkiyeti haiz olan, kâr gayesi gütmeyen, 
karşılıklı yardım, kefalet ve dayanışma yoluyla ortaklarını koruyan, gerçek ve tüzelkişiler tarafın
dan kurulan, toplum kalkınmasına ve gelir dağılımına önem veren, sermaye ve üye sayısı sınırlan
dırılmayan teşekküllerdir. 

Ayrıca, kooperatifler, toplum ve üyelerinin menfaatlarından hareketle, ülke kalkınmasına yar
dımcı olan üçüncü bir sektördür. Bunun için, kooperatifler, hem iktisadî hem de sosyal bir teşeb
büstür. Sosyoekonomik bir sistem olan kooperatifçilik, fertlerin ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. 

Bugün, ülkemizde kurulan kooperatiflerin yüzde 32'si tarım, yüzde 45'i konut, yüzde 11 'i tü
ketim kooperatiflerinden, yüzde 6'sı da diğer kooperatiflerden oluşmuştur, Üye sayıları da, her ge
çen gün biraz daha artarak, bugün 8 milyona yaklaşmıştır. 

Türkiye, kalkınma gayretleri içerisinde olan bir ülkedir. Kalkınmanın, yalnız özel sektör, ka
mu sektörü veya kooperatif sektörü sayesinde olmayacağı da açıktır. Türkiye'nin kalkınması, özel 
sektör, kamu sektörü ve kooperatif sektörünün müşterek, planlı ve programlı bir şekilde çalışma
sıyla gerçekleşecektir. 

Günümüzde, kooperatifler iki bakanlığa bağlıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan 
kooperatifler; tarım kredi kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, su ürünleri kooperatifle
ri ve pancar ekicileri kooperatifleridir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kooperatifler ise; yapı 
kooperatifleri, tüketim kooperatifleri ve motorlu taşıyıcılar kooperatifleridir. 

1994 yılı sonu itibariyle, toplam 47 340 kooperatif mevcuttur. Bunların 38 686'sı Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığımıza bağlıdır. Toplam üye sayısı ise 3 578 110'dur. Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığına bağlı kooperatif sayısı 8 654 olup, ortak sayısı ise 3 691 187'dir. Kooperatiflerden ilki, 
Tarım Kredi Kooperatifleridir; 1863 yılında kurulan, tam 132 seneden beri, milletimizin temeli 
olan çiftçimize, ekonomik ve sosyal bakımdan katkıda bulunmaktadır; bu hayırlı hizrhetelerine de 
devam edecektir. 

Yapılan söz konusu değişiklikle, kooperatiflerin siyaset yapmasına, esasta karşı değiliz; ancak, 
kooperatiflere siyaset yapma hakkı adı altında, söz konusu kooperatiflere ait yüzlerce trilyonluk pa
ranın akıbeti ne olacaktır? Bazı yandaşlara peşkeş mi çekilecektir? Teklifin 19 uncu maddesiyle, 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 171 inci maddesinin ikinci fıkrasının maddeden çıkarılmasıy
la, kooperatiflere siyaset yapma hakkının verilmesi, bazı soruları da gündeme getirmektedir: 

1.- Kooperatifçilik gibi, amacı tamamen ekonomik olan bu kuruluşların siyasete çekilmesi, 
kooperatifçiliğin amaçlarıyla uygun mudur? 

2.-İktidar, kooperatiflerin rantını, hangi yönde ve kimlere dağıtacaktır? 

3 . - Ehliyetsiz insanların, bilgi ve birikimi olmayan insanların, işbaşına gelmesiyle, bu kuru
luşların akıbeti ne olacaktır? Kooperatifler, iktidar partilerinin organı haline mi gelecektir? 

Bu Anayasada ve yapılan değişiklikte, devlet ve millet kaynaşması yoktur; inancını yaşamak 
isteyenlere, inanç hürriyeti yoktur. Dervişin fikri ne ise, zikri de odur. Bu Anayasa, bir ihtilalin ürü
nüdür; milletimize, zorla, baskıyla kabul ettirilmiştir. Bu Anayasa, insan haklarına saygı duymayan 
bir anayasadır. Bu Anayasa, dayatmacı bir grubun hazırladığı anayasadır. "Hayır" oyu verenlere, 
karakollarda günlerce baskı yapılan, dayatmacı bir anayasadır. Bu Anayasa, ihtilali ve ihtilalcileri 
öven bir anayasa olduğu için, yapılan bu değişikliklerle de inanıyoruz ki, 1982 Anayasasının özü
nü, ruhunu, temelini değiştirmeyeceği için; milletimizi tasada, kıvançta, duyguda ve düşüncede bir 
ve beraber yapamayacağı için benimsemiyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Sancak; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Anayasanın 171 inci maddesinin ikinci paragrafının değiştirilmesi konusundaki 19 uncu mad
deyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugüne kadar Anayasa değişikliği konusundaki görüşmele
ri başından itibaren izleyen, oy kullanan bir milletvekili olarak, çok memnun olduğum, ama, mem
nun olmadığım hususlar da vardır; müsaade ederseniz bunları da arz etmek istiyorum. 

Memnun olduğum husus; ilk defa, siyasî kişilerin ve otoritenin bir anayasa değişikliği, anaya
sa yapma arzusunun 301 imzayla kabul edilmiş olması ve buraya getirilmiş olmasıdır. 

Ancak, yine, memnun olmadığım bir husus var. Bu Mecliste, zaman zaman, milletin gözü 
önünde, gereksiz yere kavgalar yapıldı; bu kavgaların asıl sebepleri nelerdir... En çok üzen konu, 
Türk kimliğiyle ilgili kavgadır; bu kavgayı kabul etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN - Sayın Sancak, kooperatiflerle ilgili konuşuyorsunuz; bir kere hatırlatmamı yapa
yım da... 

İSMAİL SANCAK (Devamla) - Sayın Başkanım, esasında kooperatifler de, Türkiye'nin tüm 
meseleleri de bahsettiğim kimlikle ilgilidir. O bakımdan, bu madde de zannediyorum onu kapsar. 
Ben, Türklük ile ilgili bazı tespitlerimi Yüce Heyetinize sunmak istiyorum. 

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, insanları bir erkek ve .dişiden;'yani, Âdem ile Havva'dan 
meydana getirdiğini; insanları, milletlere ve kabilelere ayırdığını ve Allah katında en değerli olan
ların, O'na karşı gelmeden en çok sakınanlar olduğunu bildirmiştir. Veda Hutbesinde de "Arap'ın, 
Arap olmayana; Arap olmayan milletlerin de, Araplara, Allah'a saygı ölçüsü dışında, bir üstünlü
ğü yoktur" deniliyor. Gerek Veda Hutbesinde gerekse Peygamberimizin sözlerindeki ortak nokta, 
bir insanın, diğer bir insana; bir milletin, başka bir millete üstünlüğü, Allah'a gösterdiği saygı ve 
yaptığı işlerle ölçülür. 
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Görülüyor ki, yaratılış bakımından eşit olan milletler, Allah'a saygılı ve insanlara yararlı ol

dukları ölçüde, Allah katında diğerinden daha itibarlı ve değerli duruma gelmektedirler. 
Tarihî bir gerçektir ki, Türk Milleti İslama, İslam kültür ve medeniyetine pek çok hizmetlerde 

bulunmuş, tarih boyunca, İslama yönelen tehlikelere karşı, kahramanca mücadele etmiş, bu uğur
da, hiçbir fedakârlıktan çekinmemiştir. Bundan dolayı, Türk Milleti, Allah'ın sevgisine, Peygam
berimizin övgüsüne mazhar olmuştur. Şöyle ki: Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresinin 54 üncü Aye
tinde Allah "öyle bir millet getirir ki, Allah, onları sever, onlar da Allah'ı severler" buyurarak, İs
lama hizmet etmek üzere geleceğini bildirdiği milletlerden birinin de, Türk Milleti olduğuna işaret 
etmiştir. Konu hakkında bilgi almak isteyenler, son devrin büyük âlimlerinden Elmalılı Muham-
med Hamdi Yazır'ın ve Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirine bakabilirler. 

Yine, bilindiği gibi, Peygamber Efendimiz, İstanbul'un fethedileceğini, asırlar öncesinden bil
direrek "onu fetheden kumandan, ne güzel kumandandır ve onu fetheden asker, ne güzel askerdir" 
müjdesini vermiştir. İstanbul'un fethi, büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ve onun kah
raman ordusuna nasip olmuş ve böylece, Türk Milletimiz, Peygamberimizin övdüğü bir millet ol
ma şerefini kazanmıştır. 

Milletimizin büyüklüğü, kuru bir iddia değil, tarihî gerçeklerle kanıtlanmış bir husustur. Böy
le bir millete mensup olduğumuzu iftiharla söylememiz gerekirken "Türk" kelimesinden ve böyle 
bir millete mensup olmayı söylemekten ısrarla çekinmenin manasını anlamak mümkün değildir. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

İslam dininin yasakladığı ve asabiyet olarak nitelendirdiği, körü körüne katı bir ırkçılıktır; 
yoksa, milletini sevmek, onun iyiliği için çalışmak anlamında olan milliyetçilik değildir. Bu anlam
daki milliyetçilik, yadırganmak şöyle dursun, sevilmesi ve benimsenmesi gereken bir milliyetçilik
tir. Nitekim, Peygamberimiz "kişi, milletini sevmekle kınanmaz" buyurmuştur. Fertleri birbirine 
kenetleyen, toplumu ayakta tutan unsurlardan birisi de, bu düşüncedir. 

Birinci Cihan Savaşından sonra, Osmanlı İmparatorluğu parçalanıp, diğer milletlerin birer bi
rer ayrılıp gittiği bir zamanda, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalmadık mı; bir ölüm ka
lım mücadelesi olan Kurtuluş Savaşını, milletçe, hep birlikte kazanmadık mı; bütün imkânsızlıkla
ra rağmen, bu savaşı önce Allah'ın yardımı, sonra da milletimizin sarsılmaz imanı, vatan sevgisi ve 
milliyetçilik şuuru sayesinde kazanmadık mı... Milliyetçilik, bu vatan toprakları üzerinde yaşayan 
ve pek çok ortak değerleri paylaşan, milletimizi aynı gaye etrafında toplayıp birlik ve beraberliği
ni sağlayan önemli bir faktördür. 

Dinimiz de bizi, birlik ve beraberliğe çağırmıyor mu? Milletçe birliğimizin pekiştirilmesinde 
önemli katkısı olan ve bütün milleti sevgiyle kucaklayan milliyetçiliğe karşı çıkmak, dinimizin 
özünü anlamamak demektir. Bugün pek çok ülke, sınırları, dilleri ayrı olduğu halde, kendi arala
rında birlik kurarken, aynı sınırlar içinde, aynı milletin fertleri olarak bizi birbirimize bağlayan de
ğerleri tartışmamızın hiçbir yararı yoktur. 

Gerçek milliyetçilik, millî sınırlarımız içinde, ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan, 
asırlarca aynı kültür değerleriyle yoğrulan, aynı inançları paylaşan insanların bir mefkure altında 
birleşmesidir.(MHP sıralarından alkışlar) Gerçek milliyetçilik, ülkemizde bütün insanları bir aile
nin fertleri gibi kabul eder, hiçbirini ayırmadan hepsini sevgiyle kucaklar. Gerçek milliyetçilik, te
melli millet sevgisidir; bu duygunun yadırganması değil, alkışlanması gerekir. (MHP sıralarından 
alkışlar) • 

Benim, bu madde üzerinde açıklama yapma ihtiyacı duymamın sebebi, gerçekten, artık bu 
asırda bile, özellikle Türkiye'de, Türklüğün tartışılmasındandır; hepimizin bundan üzüntü duyma-
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sı lazım. Ben Karadenizliyim, Karadenizlilere genellikle "Laz" derler. İşte hef yörenin kendine4ıa& 
özellikleri vardır; kimine "Kürt" derler, kimine "Laz" derler, kimine "Abaza, Çerkez" falan... Do
layısıyla, ülkemizde 24 etnik grup vardır; ama, hiçbir şekilde Türklükten dolayı rahatsızlık duyma
dım. (MHP sıralarından alkışlar) Türklük, beni hiç rahatsız etmiyor. Türk olmak, benim için en bü
yük şeref ve gururdur; ama, aynı şekilde, Türklük bir inanç değildir, Türklük din değildir, aynı şe
kilde, Türklüğe sahip çıktığımız gibi, îslam dinine de, yani inancımıza da sahip çıktığımız bir ha
kikattir. (MHP sıralarından alkışlar) Bunlar, birbirini bütünleyen iki değerli kuvvettir. 

Şimdi, yine maddeye dönelim, maddeden neyi çıkarıyoruz; 171 inci maddeden çıkardığımız 
ikinci paragrafta "Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle uğra
şamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, kooperatifler... * 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt)-Tam maddeye geldin, süren bitti... 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili toparlamanızı yapın da, bitirelim efendim. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Uzatamazsınız... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Maddeye geniş bir giriş yapıyoruz efendim. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) - Belki, süreyi çalmamdan dolayı bana böyle ters bakan arka

daşlarımız yahut üzüntüyle bakan insanlarımız yar; ama... 
BAŞKAN - Olur mu Sayın Sancak, bütün Genel Kurul konuşmanızı alkışladı; ö hususta hiç 

erinmeniz olmasın; devam edin. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) - Biz, bu kürsüye sık sık çıkan, devamlı sizleri meşgul eden bir 

milletvekili de değiliz. O bakımdan, eğer, bir defa süremizi biraz aştıysak, herkesten özür diliyo
rum; ama, bu, kooperatiflerle ilgili konuya değinerek şunu söylemek istiyorum: Gönül isterdi ki, 
grubu bulunan dört parti, diğer partilerin de katılımlarıyla, Anayasayı tümüyle, arzu ettiğimiz şe
kilde değiştirelim., 

Ben, Refah Partisi sözcülerini dikkatle izliyorum. Refah Partisiyle ilişkilerimizden, arkadaş
lıklarımızdan, dostluklarımızdan dolayı, zaman zaman, bizi, Refah Partisinin uzantısı gibi göster
mek isteyenler de var; ama, inançlarını yaşayanlar sadece Refah Partililer değil ki, biz, hepimiz, 
inançlarımızı yaşamak istiyoruz. 

İnançlarından dolayı bir dostluğumuz varsa, eğer, aynı inançta mücadele veriyorsak -onlar da, 
bizim dostlarımız, arkadaşlarımız- hiçbir zaman, özellikle bazı konularda, onlardan farklı düşün
mek istemiyoruz; ama, "gizli refahçı, aşikâr refahçı" gibi, basının bu istismarına da hiçbir zaman 
katılmıyorum; çünkü, bizim, Anavatan Partisi olarak düşüncemiz, felsefemiz bellidir, inancımız 
bellidir; kim nereye çekmek isterse istesin... Ama, bizim, her zaman için söylediğimiz şey -biraz 
evvel de söylediğim gibi- ilkönce, elhamdüllillah Müslümanız; Türklükten de hiçbir zaman vazgeç-
memeye kararlıyız. (MHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, burada, söylemek istediğim şudur... 
BAŞKAN - Sayın Sancak, vakti çok aştık. Meram anlaşıldı; lütfen noktalayalım. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) - Peki Sayın Başkanım, özür diliyorum. 
Şimdi, dört partinin, her konuda, tümüyle anlaşarak bu maddeleri çıkarması gerekiyordu; ama, 

bir madde -24 üncü madde- yüzünden, Refah Partisi, tüni maddelere karşı çıkmayı yeğledi. Esasın
da, -diğer bir mantıkla düşünürsek- 24 üncü madde kabul edilmiş, anlaşılmış olsaydı, demek ki, 23 

- 2 6 2 - • 



T.B.M.M. B:132 2 9 . 6 . 1 9 9 5 0 : 3 
maddede yahutta 21 maddede tamamıyla aynı görüşte olduğumuz ortaya çıkıyordu; yani, bir mad
dede anlaşma sağlanamadığı için, burada, diğer maddelerde, sürekli, öyle veya böyle eleştiriler olu
yor. Gönül istiyordu ki, o 24 üncü madde de dahil, bütün maddelerde, tüm partilerin siyasî uzlaş
masıyla bu anayasa değişikliği meydana gelmiş olsun; ama, olmadı. 

Neticede, diğer partiler, 301 imza koyan milletvekilleri, hepimiz, bu anayasa değişikliğinde 
uzlaşma sağladığımıza göre, artık, kooperatifler metinden çıksın, çıkmasın diye hiçbir şey söylemi
yorum; çünkü, Partimiz, Grubumuz, bu konuda, zaten kararını vermiş ve biz de, bu karar doğrul
tusunda, bugüne kadar, anayasa değişikliğine desteğimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam ede
ceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sancak. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce yapılan oylamanın sonucunu arz ediyorum: 

7.11.1982 tarihli ve 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bâ
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 18 inci maddesinin gizli oylamasının so
nuçları arz ediyorum: 

iştirak :350 , 

Kabul " :271 

Ret :78 
Çekinser : 1 
Böylelikle, bu madde, Anayasanın aradığı nitelikli çoğunluğu bulmuştur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bravo Sayın Başkan!.. Sayenizde... 
BAŞKAN - Estağfurullah efendim, sizlerin sayesinde; biz bir şey yapmıyoruz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bu kıtlıkta 270'i buldunuz. 
BAŞKAN - Evet, doğru söylüyorsunuz; ama, benim bir oyum yok. 
MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Çok güzel idare ediyorsunuz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sizin katkılarınızla oldu... 
BAŞKAN - Hep beraber efendim; hep birlikte, elbirliğiyle... 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahıslar adına, Sayın Kapusuz?.. Yok. 

Sayın Şahin?.. Burada. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bundan sonra söz is
tiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Yakın, Sayın Şener, Sayın Ayhan da söz istemişlerdir. 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) - Maddeyle ilgili değil mi efendim? 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili efendim; kooperatiflerle ilgili... 
Buyurun, Sayın Şahin. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hiç gözardı edemeyeceği
miz bizi seyreden milyonlarca insan, değerli vatandaşlarımız; sözüme başlamadan önce, biraz 
önce konuşan Anavatan Partisi Grubundan sözcümüz Değerli İsmail Beyi tebrik ediyor ve konu
ya giriyorum. 

- 2 6 3 -



T.B.M.M. B:132 29 .6 .1995 0 : 3 
Anayasanın 171 inci maddesinin son fıkrasında "Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve 

denetimine tabi olup, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar" deniliyor ve bu 
madde kaldırılıyor. O halde, kooperatifçilik nedir; kooperatifçilik, çok ortaklı bir ticarî şirkettir. 
Çeşitli kooperatifler vardır; bunlar, tüketim kooperatifleri, ibretim kooperatifleri, kredi kooperatif
leri, sınaî kooperatifler, yapı kooperatifleri gibi... Bu kooperatiflerden, ülkemizin yararına olan, 
özellikle üretim kooperatifleri ve sınaî kooperatiflerin geliştirilmesi gerekirken, maalesef, sadece, 
para ticareti yapan kredi kooperatifleri ve yapı kooperatifleri Türkiye'de çok geliştirilmiş, çok bü
yük bir sektör haline gelmiştir. 

Yapı kooperatiflerinin üzerinde özellikle iki noktada konuşmak gerekir ki, birincisi; Türki
ye'de sekiz milyon işsizin olduğu bir ortamda, daha çok sınaîye, daha çok iş sahibi ve üretime yö
nelik kooperatifler olacağına; yapıya ve ölü yatırımlara yönelik olmasından dolayı, çok büyük pa
rayı absorbe etmiş (emmiş) ve yeni yatırım alanlarını da engellemiştir. Bunun geçmiş dönemlerde 
dışarıdan kredi alınarak, bu kooperatifler teşvik edilip hatta konut fonu tesis edilerek yapılması da, 
memleketimiz için, ayrıca büyük bir ekonomik kayıptır; ama, bu yapı kooperatiflerinin yıllardır 
üzerinde giden ikinci bir problemi vardır ki, o da suiistimallerdir. Yapı kooperatifleri üzerinde yıl
larca söylenen bu suiistimallerinin şöyle bir örnekle acılığını bildirmek istiyorum. 

Cebinizden bir milyon lira para alsalar, adama her türlü garazı, kini beslersiniz, hukukî yön
den veya hukukdışı yoldan da hakkınızı almaya çalışırsınız; ama, kooperatiflerde o kadar büyük su
iistimaller var ki, kazancınızın tümünü götürür, bir ev almak uğruna bu suiistimallere göz yumar
sınız. O bakımdan, mademki, bu kadar çok suiistimalin olduğu söylenir, hatta arsalarının teminin
de, devlet malının yağmalanmasını da göz önünde bulundurursak, bu problemin ne kadar büyük ol
duğu ortaya çıkıyor. 

Değerli milletvekilleri, kooperatiflerin bu haliyle, bu maddenin, özellikle "devlet denetimine 
tabidir" bölümünün; yani, son fıkranın birinci cümlesinin kaldırılması, şahsım adına -partimi bağ
lamıyor- yanlıştır kanaatindeyim; çünkü, kooperatifler devlet tarafından daha sıkı denetlenmelidir. 

Bir başka konu olarak da, "siyasetle uğraşamaz" meselesine geliyorum. Şimdiye kadaiTıîçbir 
kooperatifinin siyasetle uğraştığını görmedim; çünkü, kooperatifler ticarî bir kuruluştur; o işin kâ
rını düşüneceği için, siyasetle zaten uğraşamaz; o bakımdan, Anayasa maddesinde, bunun bulun
ması da yanlıştı; kaldırılması gayet iyidir. 

Bu duygularla saygılar sunarım; teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Sayın Cevat Ayhan... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Söz istedim efendim... 
BAŞKAN - Affedersiniz Sayın Ayhan, bir dakikanızı rica edeceğim; Komisyonun, bir söz is

temi vardı. 
Buyurun Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Komisyon, bazı arkadaşlarımızda bir tereddüt hâsıl olduğunu müşahede ediyor. Bu 
maddeyle kaldırılan hüküm iki kısımdan ibarettir. Birincisi, bu madde, kooperatiflerin siyasî faali
yet yasağının kaldırmasına matuftur -ki, bu katılımcılığın icabıdır- dernekler için, sendikalar için, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için yapılan şey, kooperatifler için de yapılmalıdır; 
bunda, kimsenin bir tereddütü olacağını sanmıyorum. Nitekim, arkadaşlarımızın ifade ettikleri te
reddüt, bu fıkranın kaldırılmasıyla, kooperatifler üzerindeki devlet denetiminin de kalkacağı endi
şesidir. Halbuki, böyle bir şey yoktur; çünkü, kooperatifler, birer şirkettir. Ticaret Kanunu, koope-
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ratifleri şirket türleri arasında sayar; tabiatıyla, bu açıdan genel hükümleri getirir; öte yandan, kuş
kusuz, Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu hükümleri de, kooperatiflere, özel hukukumuzun esasla
rı olarak tatbik edilir; ancak, gördükleri hizmetler açısından bazı özel kanunlara tabi kooperatifler 
de vardır. 

Şimdi, bunların hepsi, özel hukuk tüzelkişileridir; kamu tüzelkişileri değildir ve birer şirket 
olarak iki temel hakka dayanılarak kurulurlar: Birincisi, mülkiyet hakkı, diğeri de çalışma ve söz
leşme hürriyeti. 

Şimdi, Anayasanın mülkiyet hakkına müteallik 35 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
na baktığımız zaman, şu esasları görüyoruz: "Bu haklar -yani mülkiyet ve miras hakkı; burada, ta
biatıyla, miras hakkı söz konusu değil, mülkiyet hakkı söz konusu- ancak kamu yararı amacıyla, 
kanunla sınırlanabilir." Madde devam ediyor "Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına ay
kırı olamaz" deniliyor. 

Bütün şirketler gibi, kooperatifler de, çalışma ve sözleşme hürriyetine dayanılarak kurulur. 
Anayasanın 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında şu hüküm vardır: "Devlet, özel teşebbüslerin -ya
ni, bu arada kooperatiflerin- millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır." Bu tedbirler kanunla alınabile
ceği gibi, kanuna dayanılarak başka suretle de alınabilir. 

Ayrıca, her zaman bahsettiğimiz, Anayasanın 13 üncü maddesi vardır. 13 üncü madde, kamu 
düzeni, millî güvenlik, toprak bütünlüğü, bağımsızlık gibi saiklerle gerekli tanzimlerin yapılması
na da kanun vazıı açısından imkân verir. 

Şimdi, böyle olunca, kontrol, elbette ki olacak; bütün şirketler üzerinde olduğu gibi koopera
tifler üzerinde de çeşitli açılardan kontroller olacak; kamu düzeni açısından kontroller olacak, ma
lî açıdan kontroller olacak, ticarî.açıdan kontroller olacak ve bütün bunları da, devletin kanunla yet
kili kılınmış mercileri yerine getirecek. 

Şimdi, şu sual varit olabilir: Acaba, dernekler ve sendikalar için neden bu hükmü tekrarladı
nız... Şunun için tekrarladık; çünkü, sendikalar, mülkiyet hakkına ve çalışma ve hür teşebbüs kur
ma serbestliğine dayanılarak kurulmaz. Onun için, burada, bir tereddüt olmasın diye, sendikalar 
açısından bu, ayrıca yazılmıştır; fakat, mülkiyet hakkıyla ilgili 35 inci maddede ve çalışma serbest-
liğiyle ilgili 48 inci maddede bu kontrolün esasları vazedilmiştir. Bu kontroller, o açıdan, hiçbir su
rette ortadan kalkacak değildir. 

Arkadaşlarımızın tereddütlerini, o açıdan, izale ettimse bahtiyar olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sözcü. 
Şahsı adına, Sayın Ayhan; buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 
861 sıra sayılı, Anayasada Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 19 uncu maddesi üze
rinde, şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Bu madde, Anayasanın 171 inci maddesinin son fıkrasını kaldırmaktadır. Bu son fıkra ise, ko
operatiflerin siyaset yapmasıyla ilgili yasakları ihtiva eden hükümdür. 

Kooperatifler, üretim, tüketim veya diğer ihtiyaçların karşılanması meyanında, toplum içinde
ki insanların, meslek camiasında veya tüketim çerçevesinde, şu veya bu malı veya mesken edin
mek için, her ne hal ise, dayanışma halinde, birtakım menfaatlar temin etme, kendilerini koruma ve 
geliştirme istikametinde vücut bulmuş kuruluşlardır; fevkaladeiaydalı kuruluşlardır da; ancak, bi-

- 2 6 5 -



T.B.M.M. B:132 29 .6 .1995 0 : 3 
/im memleketimizde -maalesef, Türkiye, uzun süre ideolojik kutuplaşmalar içinden geçtiği için-
bir dönem kooperatifçiler, kooperatifçilik, bir başka ideolojinin aleti gibi görülmüş ve gelişmesi 
için gerekli tedbirler de hiçbir zaman alınmamıştır. 

Burada şunu söylemek istiyorum; biz, birçok kurumlan, kuruluşları yabancı memleketlerde 
görerek ya özenerek getiriyoruz veya toplumun baskısıyla getiriyoruz; ama, bunlara inanmadığımız 
ve bunların faydalı hizmet vermesi istikametinde kanunî ve idarî tedbirleri almadığımız için, ma
alesef, bu tip kuruluşlar etrafında halkın bütünleşmesi, dayanışma içinde kendini geliştirmesi için 
yapılan çalışmalar istenen neticeleri vermemektedir. 

Kooperatiflerle ilgili olarak, ifade etmek istediğim husus şudur: Bilhassa son onbeş yıl içinde, 
mesken edinme, ev edinme ihtiyacı sebebiyle birçok kooperatif kurulmakta ve vatandaşlarımız da, 
bu kooperatiflere, bir umutla girmektedir; ama, birçok yerde görüyoruz ki, bu kooperatifler yete
rince denetlenmediği için, kendi ortaklarına haksızlıklar yapmakta, yönetimler ele geçirilmekte ve 
o yönetimlerin dürüst çalışması da denetimle temin edilemediği için, kooperatiflere umut bağlayan 
aileler meyus olmakta, mağdur olmaktadır. 

Bundan bir süre önce, bir ilde, takriben 100 dairelik bir kooperatif kurulur; ama, bunun birkaç 
misli ortak kaydedilir; paralar yenir ve ortaklar saç saça baş başa mahkeme kapısında kendilerini 
bulurlar; tabiî mahkemeye gitmek de meseleyi halletmiyor. 

Şimdi, burada şunu söylemek istiyorum: Bu tip kuruluşların, ilgili bakanlıklar tarafından ya-
kinen denetlenmesi lazım. Denetim yeterince yapılmadığı zaman, Anayasaya hangi maddeyi koy
sanız, kanunlara hangi maddeyi koysanız netice vermiyor, 

Bakın, bir iki gündür, basında, akaryakıta karıştırılan hileyle ilgili haberler var, hepimizi mağ
dur eden, araç kullanan herkese zararı olan... Bunu, zannediyorum, bir iki sene önce burada konuş
tuk; bilahara tekrar tekrar konuştuk. Şimdi, bunu, misaldir diye arz ediyorum; yani, asıl olan Ana
yasadır, asıl olan kanunlardır; ama, onların da ötesinde asıl olan bu kanunları dikkatle uygulayacak 
olan, tatbik edecek olan hükümetler ve onların altındaki bürokrasidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Muhterem Başkan. 
Eğer, bunları iyi çalıştıramazsak, nasıl kanun yaparsak yapalım, sonunda daima meyus oluruz, 

daima başarısızlığa mahkûm oluruz. Bu da, tabiî, gelip, dönüp dolaşıp bu Meclisin denetim gücü
nün artırılmasına bağlanıyor. Gerek komisyonlarda gerek Genel Kurulda müessir bir denetim me
kanizması geliştirilmedikçe, Türkiye'de, idare, AT'ye de girse AT'den de çıksa, öyle de yapsa böy
le de yapsa başarılı olamaz. Geçenlerde, ciddî bir Batılı basın organında çıkan ifade şu; "Türkiye, 
AT'ye girmek için çok derbeder, dağınık ve çok fakir." Yani, bizim halimiz budur. 

Bir anayasa çalışması vesilesiyle, idarenin derlenip toparlanması istikametindeki bu düşünce
lerimi arz edeyim dedim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. ' 
4 adet önerge vardır; işleme alıyorum. 
Buyurun. 
Sayın Başkan, 
Görüşülmekte olan 19 uncu maddeyle Anayasanın 171 inci maddesinin son fıkrasını kaldıran 

hükmünün 171 inci maddesinin son fıkrası '"kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimi
ne tabidir" şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Şevket Kazan 

Kocaeli 

Ahmet Arıkan 

Sivas 
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Ömer Ekinci 

Ankara 
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Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 
uncu maddesiyle değiştirelen 171 inci maddesinin son fıkrasının, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

"Kooperatifler siyasetle uğraşamaz, siyasî partilerle işbirliği yapamazlar." 
Fethullah Erbaş 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ömer Ekinci 

Ankara 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Abit Kıvrak 

Konya 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Mehmet El katmış 

Nevşehir 
Ahmet Feyzi lnceöz 

Tokat 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Mustafa (İnaldı 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Musa Demirci 

Sivas 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Cevat Ayhan 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Sakarya 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük MilletTviecrrsTBaşkanlığma 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 
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uncu maddesiyle değiştirilen 171 inci maddesinin son fıkrasının, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

"Kooperatifler, bağlı bulundukları bakanlığın her türlü kontrol ve denetimine tabidir." 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı İbrahim Halil Çelik 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ömer Ekinci 

Ankara 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Abit Kıvrak 

Konya 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Ahmet Gemil Tunç 
Elazığ 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Ahmet Feyzi înceöz 
Tokat 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Musa Demirci 

Sivas 

Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

Şanlıurfa 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Ahmet Ârıkan 

Sivas 

Lütfü Esengün 

Erzurum 
Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Abdullah Gül 
Kayseri 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 
uncu maddesiyle değiştirilen 171 inci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına ilişkin çevçevc 19 
uncu maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ediriz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Mustafa Baş 
İstanbul 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
. Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
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Ahmet Derin 

Kütahya 
Abit Kıvrak 

Konya . 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
İsmail Coşar 

Çankırı 
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Ahmet Arıkan 

Sivas 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şinasi Yavuz 
Erzurum ; 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdullah Gül 
Kayseri 
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Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Musa Demirci 

Sivas 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
BAŞKAN - En aykırı önerge bu; Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, baktım ve durdum; söz talebiniz olmadı. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

. Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Kooperatifler, bağlı bulundukları bakanlığın her türlü kontrol ye denetimine tabidir. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Söz talebiniz var; buyurun Sayın Ahmet Derin. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan, 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 
uncu maddesiyle değiştirilen 171 inci maddesinin son fıkrasının ışu şekilde değiştirilmesini teklif 
etmiştik: "Kooperatifler, bağlı oldukları bakanlığın kontrol ve denetimine tabidir." 

Tabiî, 171 inci maddenin son fıkrasındaki "Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve dene
timine tabi olup, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar" hükmü tamamen kal
dırılarak, katılımı artırmak noktasından bir gaye güdülmüş. Ne var ki, sadece siyasetle uğraşarrtaz 
ve siyasî partilerle işbirliği yapamazların, yani katılımı artırımın ötesinde, böylece, kooperatiflerin 
kontrol ve denetimine de son verilmiş olunmaktadır. 
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Benden önce konuşan milletvekili arkadaşlarımın birçoğunun da ifade ettiği gibi, bugün, özel 

sektör veya kamu sektörü, gerek malî gerek ekonomik açıdan, bağlı bulundukları kanunlar muva
cehesinde kontrol ve denetime tabidirler. Bunlar, kâr gayeli olmalarına rağmen denetime tabidirler. 
Kooperatiflerin üyeleri sayıyla sımrlandırılamamış. Bugün, kooperatifler, iki bakanlığa bağlı; Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı birçok kooperatif, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı birçok 
kooperatif var. Kooperatifler, ticarî, ekonomik faaliyetler içerisinde olmalarına rağmen, kâr gayesi 
gütmeyen, kendi ortaklarının geçim ve iktisadî meselelerini sosyoekonomik perspektifte çözmek, 
kendi üyelerinin menfaatlarını korumak amacında ve daha çok sosyal yönü olan, üçüncü sektör ku
ruluşlardır. Üye sayıları tahdit edilmediği için, üyelerin, kooperatif yöneticilerininin kontrol ve de
netiminde devamlı bulunabilmeleri mümkün değil. 

Komisyon Sözcüsü, 48 inci maddeyle ilişkilendirerek, özel teşebbüs kurma serbestiyetine en
gel olunması göz önünde bulundurularak, 48 inci madde gösterilerek, bu hükmün de kaldırıldığını 
ifade ettiler, yanlış anlamadıysam. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Biraz yanlış anlamış
sınız, biraz doğru... 

AHMET DERİN (Devamla) - Doğrusu var demek ki. 
Burada, eğer, tenakuz arz etmiş olsaydı, Anayasanın 48 inci maddesinde böyle bir özel teşeb

büs hürriyeti varken, 171 inci maddede, bu kooperatiflere yasak getirilmezdi, denetim ve kontrol 
mecburiyeti getirilmezdi. O açıdan, 48 inci maddeyle ilişkilendirmek, bu hükmü ortadan kaldır
maz. 

Anayasa daha açık ve net olmalı noktasından hareketle "İlgili bağlı bakanlıklar" ifadesini kul
landım; sadece devletin kontrolünde değil... İlgili bakanlık, bugün için, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır; bunlara bağlı kooperatifler var; 'Tarım ve Köyişleri Bakan
lığına bağlı kooperatiflerin denetimini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Sanayi vç Ticaret Bakanlığı
na bağlı kooperatiflerin kontrol ve denetimini de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapsın" şekliyle, bu 
hükmün kabulü noktasında fayda mülahaza ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET DERİN (Devamla) - Denetim mekanizmalarının özerk olarak ticaret serbestisine en

gel olmadığı kanaatini taşıyor; bu noktada oy kullanmanızı istirham ediyor; hepinize saygılar su
nuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Derin. ! 
Sevgili arkadaşlarım... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, burada konuşan bazı sözcü arkadaşlar "TC" 

diyor... 
BAŞKAN - Şimdi söyleyeceğim efendim; bir dakika... Söyleyeceğim... Benden önce davran

dınız; ben de, söz istediğiniz için "Buyurun" demek zorunda kaldım. 
Sayın Coşkun Gökalp'in gösterdiği hassasiyeti terennüm etmek üzere, sevgili arkadaşlarım di

ye başladım; Sayın Gökalp söz istediği için söz verdim. 
Bazı arkadaşlarımız, belki zamanı tasarruflu kullanmak açısından, hiçbir kasıtları olmadığı 

halde "Türkiye Cumhuriyeti" kelimelerinin rumuzla yazılmış şeklini kullanmayı, bazen, bir alış
kanlık haline getiriyorlar. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Kasıt aramıyoruz... 

BAŞKAN - Bu, bazı örgütler tarafından da kullanıldığı için, ben, şu anda riyaset eden Meclis 
Başkanvekili olarak, arkadaşlarımdan şahsen rica ediyorum: Bu Yüce Mecliste yaptığımız konuş
malarda "Türkiye Cumhuriyeti" kelimelerini kullanmaktan, şerefle kullanmaktan kendimizi alı
koymayalım efendim. Lütfen... İstirham ediyorum... (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, bir kasıt yok; sizinle ilgili değil sayın milletvekili, sizinle ilgili değil... 
AHMET DERİN (Kütahya) - Arkadaşımız, benim konuşmamdan sonra söyledi de... 
BAŞKAN - Hayır efendim, bir kasıt yok. Ara sıra oluyor bu; bir kasıt yok; onun altını çiz

dim... Bir kasıt yok; biz, sadece bir hatırlatma yaptık. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bir kasıt olmadığını söyledim zaten. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme alıyorum: 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

171 inci maddenin son fıkrasının "Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine ta
bidir" şeklinde düzenlenmesini arz ve talep ederiz. 

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

tifler, esasen, devlet tarafından denetlenmektedir ve bu denetlemeyi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ile diğer bakanlıklar yapmaktadır. 

Ayrıca, Anayasamızın, 13, 35 ve 48 inci maddeleri hükmü uyarınca, kanunla sınırlama getir
mek ve gerekli tedbirleri almak da mümkündür. 

Bu nedenlerden dolayı, önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; takdim ettiğimiz önerge

ye Komisyonun katılmamış olmasından dolayı, önergenin ehemmiyetini Yüce Heyete arz etmek 
bakımından söz almış bulunuyorum. 

Biraz önce, Sayın Komisyon Başkanı, konuşmasında "esasen kooperatifler ilgili bakanlıkların 
denetimi altındadır" dediler. Neye göre denetimi altındadır; kanunlara göre. Peki, bu kanunların 
bağlı olduğu temel kanun nedir; Anayasadır. İşte, o kanunlarda, o hükümlerin şevkine medar olan 
kaynak budur. Bu kaynaktan, bu temelden, bu esastan denetimi kopardığınız zaman, yarın kanun
lardan da kopabilir. Önce, buna işaret etmek istiyorum; bir. 

İkincisi, Anayasanın 35 inci ve 48 inci maddelerinden, ayrıca, 13 üncü maddesinden bahsedil
di. 13 üncü maddesi, temel hak ve hürriyetlere genel sınırlamalar getiren bir maddedir. Bu madde
ye dayanarak, bazı hususlarda her şeyi tanzim etmek mümkün değildir Bunun yanında, 35 inci 
maddeden bahsedildi; 35 inci madde, kişi hak ve hürriyetleri kısmında yer alan bir maddedir; ya
ni, ferdî, özel mülkiyeti tanzim eden, kişilerin haklarını, hürriyetlerini tanzim eden bir maddedir. 
48 inci maddeden bahsedildi; 48 inci madde de, çalışma hürriyetinden, sözleşmeden, özel teşebbüs
lerden bahseden bir maddedir. 
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Burada, tartıştığımız maddede, dikkat edilecek olursa ve bugün; toplumumuzda, vatandaşların 

güven duyması gereken kuruluşlar olması hususu dikkate alınacak olursa, kooperatifin, özel teşeb
büsten daha başka bir yanı vardır. Hatta, birtakım kooperatifler vardır ki -biraz önce, konuşan ar
kadaşımız da ifade,ettiler- kamu nitelikli kooperatiflerdir/Şimdi, bu kooperatiflerin, devletin her 
türlü kontrol ve denetimine tabi olacağına dair olan bir hükmü, biz, Anayasadan, hiç gerek yokken 
kaldırıyoruz. Buna hiç gerek yoktur. Yanlış bir iş yaptığımıza inanıyorum; bu önergeyi bu inançla 
verdim. 

Eğer, bu kooperatiflerin üzerinden, bu, devlet denetimine ve kontrolüne açıkça imkân veren 
hükmü kaldırırsak, önce, vatandaşların her zaman bir numaralı kaynak olarak başvuracakları Ana
yasadan, dayanacakları bir hükmü kaldırmış oluruz. O nedenle, bendeniz, bu, devlet kontrol ve de
netiminin kaldırılmasının fevkalade sakıncalar doğuracağına, mahkemeler birçok kooperatif dava
larıyla dopdoluyken, hem de devlet denetimine rağmen dopdoluyken, bundan sonra çok daha bü
yük keşmekeşler olacağına işaret etmek istiyorum ve yola çıkarken, kooparatiflerîn siyasetle uğraş
malarına imkân verelim düşüncesinden hareketle işe başladığımıza göre, sadece bununla iktifa ede
lim; ama, devlet kontrol ve denetimini, mutlaka, muhafaza edelim diyorum. 

Önergemiz bu istikamettedir. Bu önergemize destek verildiği takdirde, çok hayırlı bir iş yapa
cağımıza inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kazan. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayırt Başkan, Komisyonun bir şeyi açık

lığa kavuşturması lazım. Buradan bu hüküm çıkmakla, kanunen, böyle bir şey yapılamaz manası 
çıkmaz; zaten, kanunlarda da kontrol sistemi vardır. Anayasadan, lüzumsuz olduğu için çıkarıl
maktadır; yoksa, kanunî hakların ortadan kalktığı manasına gelmez. Zabıtlara geçmesi açısından 
söylüyorum. 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon Sözcüsü, biraz önce, o, geniş izahatı verdi ve zabıtlara geçirdi. 

Hassasiyetiniz için teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

Son önergeyi işleme koyuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi 

"Kooparatifler siyasetle uğraşamaz, siyasî partilerle işbirliği yapamazlar." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMÎSYÖN U BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - KııtıhTiıyoraz-efendmr. 

BAŞKAN - Sayın Fethullah Erbaş, buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 171 inci maddenin son 

fıkrasının madde metninden çıkarılmasıyla ilgili olarak bir tartışma vardır ortada. 
"Kooparatifler, Devletin her türlü kontrol ve denetimine tâbi olup, siyasetle uğraşamaz ve si

yasî partilerle işbirliği yapamazlar" denilmektedir. Bu fıkra, Anayasamızın 171 inci maddesinin 
ikinci fıkrasıdır ve 19 uncu maddeyle bu hüküm-çıkarılmaktadııv 

Değerli arkadaşlar, kooperatifler sadece yapı kooperatifleri olarak düşünülmesin. Biz, zaman 
zaman Tarişte, Fiskobirlikte, Pankobirlikte nasıl siyasetlerin döndüğünü biliyoruz; oralarda siyase
ti hâkim kılıp, binlerce, yüzbinlerce kişinin mağdur edildiğini de biliyoruz. Bu kooperatif üyeleri-
nin her biri (A) partisine, (B) partisine, (C) partisine mensup olabilirler; ama, bu kooperatiflerdeki 
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yöneticilerin fikirleri doğrultusunda, bir güç birliği halinde hareket etme konusunda herhalde onla
rın bir şeyleri yoktu; fakat, bu şekilde kullanıldılar ve kanun koyucu, o gün, bu hususları düzenle
mek için, Anayasamıza "siyasetle uğraşamaz" ibaresini ilave etti. Temel hak ve hürriyetler mana
sında bu Anayasa değişikliği hiçbir şey getirmiyor; katılımcılık meselesinde, zaten, olayı hep o açı
dan ele almıştır, katılımcılık konusunda ele almıştır; bu konuda yürütmeye çalışmıştır. Bu katılım
cılık konusu, zaman zaman bizim de hoşumuza gitti, desteklenmesini istedik; ama "siyasetle uğra
şamaz" meselesinde, yani, siyaset bir yere girdiği zaman orada (A) partisi, (B) partisi (C) partisi gi
bi taraflar çıkıyor. Her insanın kendi görüşü ayrı olduğu halde, bir kooperatife üye olduğu zaman, 
kooperatifin sadece bir partinin, sadece bir siyasetin peşinden gitmesi kabul edilemez. O açıdan biz, 
"siyasetle uğraşamaz, siyasî partilere üye olamaz" fıkrasının kaldırılmamasım, yine, ikinci fıkra 
olarak devamını önergemizle istedik. 

Değerli arkadaşlar, ikinci olarak, burada konuşan sözcülerimiz, hakikaten kooperatiflerle ilgi
li bir madde üzerinde konuştular; ama, hiç kooperatif ismi duymadım; tamamen Türkiye'nin men-
faatına olmayan bazı yaraları kaşıyarak sözlerini bitirdiler, indiler. 

Değerli arkadaşlarımız, Türkiye'de, hakikaten benim durumumda olan milyonlarca insan var. 
Kendi memleketimde Türk diye, buraya gelince Kürt diye kınanmayla karşı karşıya kalırım... 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) - Müslümanlığı bilmezlerse, öyle olur... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Nereye gideceğimizi bilemiyoruz; doğuda milyonlarca 
Türk var; ama, biz, bu ülkenin evlatlarıyız, Türk veya Kürt olması önemli değil, köken olarak Tür-
küz; ama, benim komşularım, benim arkadaşlarım arasında Kürt de var, Arap da var, Çerkez de var. 
Bunu ikide bir kaşımanın da hiçbir manası yoktur. Resulullah, Veda Hutbesinde diyor ki: "Irkçılık 
yapan melundur." Onun için, biz, bilhassa bu yarayı kaşımayın; bu, bölücülük demektir, bölücülük 
yapmayın diyoruz. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Değerli milletvekilleri, 19 uncu maddenin gizli oylamasına geçiyoruz. 
Buyurun. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bundan sonra 20 nci maddenin görüşmelerine başlayaca
ğım; görüşmelerin seyrine göre, yemek arası vermeden maddenin oylamasına da geçebilirim. Sa
yın Grup Başkanvekiîlerhıhı bilgilerine sunuyorum. 

İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bu aciliyet neden? . 
BAŞKAN - Aciliyet değil efendim. Memleketin beklediği bu meseleyi, bir an önce halletme

ye gayret ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Memleketin beklediği bir şey yok efendim. 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy sandığı kürsüye getirilsin. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - 20 nci maddenin görüşmelerine başlıyoruz. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 20. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 

inci maddesinin son fıkrası kaldırılmış ve bu geçici maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Basit ve nitelikli zimmet, Devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, ticarî amaçlı kaçakçılık, hileye 
dayalı vergi kaçırma, resmî ihale veya alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 
veya diğer yüz kızartıcı suçlar, yukarıdaki fıkralar hükümlerinin kapsamı dışındadır. 

Bu dönem içinde çıkarılan kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerden yürürlükte bulunan
ların Anayasaya aykırılığı genel hükümler uyarınca ileri sürülebilir. Bu takdirde, iptal davası açıl
ması hususunda 151 inci maddede yazılı süre, yUzseksen güne çıkarılmış olup, bu süre, bu fıkra 
hükmünün yürürlüğe girdiği tarihte başlar. , 

BAŞKAN - 20 nci madde üzerinde; Refah Partisi Grubu adına Sayın Bahaddin Elçi, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Bahaddin Elçi, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ye
ni 20 nci, eski 21 inci madde üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzuru
nuzdayım; hepinize saygılar sunarım. 

Bilindiği gibi, bu maddeyle, Anayasanın geçici 15 inci maddesi yeni baştan düzenlen
mektedir. 

1982 Anayasasının; antidemokratik olduğu, sivil anayasa olmadığı, militarist izler taşıdığı ge
rekçesiyle, değişmesi konusunda toplumumuzda tam bir mutabakat hasıl olmuştur. Özellikle, Da
nışma Meclisinin ve Millî Güvenlik Konseyinin yaptığı bütün işlemler için, anayasaya aykırılık id
diasında bile bulunamayacağına ilişkin hükümler, gözümüzün önünde duruyordu. İşte, bütün bun
ların ayıklanması, toplumumuzun müşterek bir ihtiyacı ve arzusu halinde bugüne kadar gelmiştir. 

Esasen, böyle bir madde, bilindiği gibi, Anayasadaki diğer maddelerle de çelişkilidir. Çünkü, 
Anayasanın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ImtP 
yaz tanınamaz" denilmektedir. Yine, bir başka maddesinde "İdarenin tüm eylem ve işlemleri yargı 
denetimine tabidir" denilmektedir. O halde, bu maddenin varlığı, bizatihi, anayasa koyucularının, 
ne kadar büyük bir çelişki içinde olduğunu da açık bir şekilde göstermektedir. 

Esasen, getirilmek istenilen değişiklikle, özellikle 15 inci maddenin son fıkrası madde metnin
den çıkarılmakta, birinci ve ikinci fıkraları muhafaza edilmek suretiyle, bazı fıkralar eklenmekte
dir. GönüLarzu ederdi ki, 15. inci maddenin tümü, bütün fıkralarıyla metinden çıkarılsın; ama, yi
ne de, tamamı olmasa bile, kısmen yargı yolunun açılıyor olması olumlu karşılanmaktadır. 

Burada, iki hususa dikkat ediyoruz: Bunlardan bir tanesi, gerek Millî Güvenlik Konseyinin ve 
gerekse Danışma Meclisi üyelerinin aldıkları kararlar, çıkardıkları kararnameler ve yasaların tümü
nün, anayasaya aykırılık yolunun açılması suretiyle; yani, bir başka ifadeyle, bu madde yasalaştık
tan sonra yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, Anayasa Mahkemesine gitmenin iki yolu da açıl
mış olacak; hem itiraz yoluyla bu yol açılmış olacak hem de 60 günlük başvuru süresinin 180 gü
ne çıkarılması suretiyle bu yol açılmış olacaktır; bunu, sevinçle karşılamaktayız. Tabiî, bu, aynı za
manda, Anayasa Mahkemesine çok yoğun bir iş yükü de getirmiş olacaktır. 

Burada, şunu da ifade etmek gerekir; yalnızca son fıkrasının kaldırılmasıyla yetinilmesi neti
cesinde, başlangıç kısmının kaldırılmak istenmesi de, yine, bir çelişki teşkil etmektedir. Başlangıç 
kısmı ile bu madde arasında da, bir bağlantı, bir irtibat olduğju açıktır; bu da, bir eksiklik olarak gö
rünmektedir. 
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Burada getirilmek istenen bir başka olumlu değişiklik de şudur: "Basit ve nitelikli zimmet" di

ye başlayan fıkraya göre, bazı yüz kızartıcı suçlar işleyenler hakkında da cezaî takibat yolu açıla
bilmektedir; ancak, zamanaşımı açısından ya da hak düşürücü süre açısından olaya baktığımız za
man, bunun, sadece lafta kaldığını görüyoruz. Milletvekilliği seçimine engel olan suçlar işlenmesi 
halinde, bugün, takibat yapma imkânı ne kadar vardır; yoktur; çünkü, bunlar -bilindiği gibi- aradan 
şu kadar uzun bir zaman geçtiği için, zamanaşımına ve süre aşımına uğramıştır; o halde, yapılacak 
işlem de kalmamıştır. İşte, bu mahzuru, bu boşluğu gidermek ve bu boşluğu doldurmak için, biz, 
bir değişiklik önergesi verdik -onun hakkında açıklama yapacağız- bununla, zaman aşımına sığın
mak suretiyle, bu suçu işleyenler hakkında cezaî takibatın durdurulamayacağına ilişkin değişiklik 
-teklifinLsunduk; böylece, hâsıl olan boşluğu doldurmak istedik ve bir mahzuru da bertaraf etmek 
istedik. 

Değerli arkadaşlarım, bazı kavramlara açıklık getirmek ihtiyacını da duymuş oluyorum. Süre
min bitimine ne kadar var, bilmiyorum; ama, Sayın Başkanın müsamahasıyla, özellikle... 

BAŞKAN - Efendim, saat önünüzde... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Saate bakmıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bakın efendim, işte orada duruyor saat... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Evet, teşekkür ediyorum. 

Burada, bazı kavramlar, kavram kargaşasına getirilmek suretiyle istismar edilmek istenmekte
dir; bu, son derece yanlış bir olaydır. 

Bakınız, Türkiye'de yaşayan herkes -etnik kökeni, dini, mezhebi ne olursa olsun- Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman, Türk kavramı ile 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kavramı birbirinden farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kav
ramı geniş, Türk kavramı ise dardır. Bir başka ifadeyle, Türkiye'de yaşayıp da,Türk vatandaşı olup 
da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da Türk olmayan kimseler de vardır. 

BAŞKAN - Sayın Elçi, bu münakaşaları geçen hafta yaptı bu Meclis... Maddeyle ilgili... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Efendim, kavramları yerine oturtmak... 
BAŞKAN - Efendim, kavramı falan bırakalım... Lütfen, maddeyle ilgili konuşun, yeni mü

nakaşa açmayalım. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Sayın Başkan, bizim burada amacımız, kavramları yerine 

oturtmaktır. 

BAŞKAN - Kavramlar yerli yerine oturmuş efendim, kavramlarda hiçbir şey yok! 

Buyurun... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Biz, sosyal barışın teminatıyız; biz, bunu pekiştirmeye, kur

maya geliyoruz inşallah. Bu yönden bir endişeniz olmasın. 
BAŞKAN - Aksini söyleyen'olduTnu?! 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Yok efendim. 
BAŞKAN - Sadece, sizi, madde üzerinde konuşmaya davet ediyorum; bu da benim görevim. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Bu, sizin göreviniz de Sayın Başkanım; şimdiye kadarki uy

gulama nasıldı; arkadaşlarımız, geneli üzerinde ... 

BAŞKAN - Herkese aynı şeyi yapıyorum; kendi grubumdakiler başta olmak üzer, herkese ay
nı şeyi yapıyorum ve mâddelizerindekonuşmaya davet ediyorum. 
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BAHADDİN ELÇl (Devamla) - Yani, o müsamahayı bize de gösterin diyoruz; ayrıcalık iste

miyoruz. 

BAŞKAN - Ayrıcalık yapmıyorum, herkese aynı şeyi yapıyorum. 
Buyurun, devam edin. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Ben, zaten, ayrıcalık istemedim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Bu ülkede, Türk-Kürt kavgasını, Alevî-Sünnî kavgasını in

şallah bitireceğiz. 
MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Ne alakası var!.. 
BEDRETTİN DOĞANGAN AKYÜREK (İstanbul)-Nereden nereye geçti! 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Bütün kimliklerin, barış içerisinde, yan yana yaşayabileceği 

barışçı bir toplum düzenini inşallah kuracağız. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Yazıklar olsun! 
BAŞKAN - Sayın Mahramlı, lütfen... Ben gerekli müdahaleyi yaptım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Soysal; buyurun efendim. (CHP sıralarından al

kışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüze gelmiş olan anayasa değişikliği, Türk siyasal ya

şamı bakımından çok büyük önem taşıyan bir değişikliktir ve bu önem, yalnız bugüne ya da düne 
yönelik bir önem değil, geleceğe yönelik olan önemdir; çünkü, bundan sonra, bazı şeylerin hesap
sız kalmayacağı, bazı şeylerin yargı denetiminden uzak kalmayacağı ve hangi koşullar içerisinde 
olursa olsun, insanların, yalnız ahlaken değil, hukuken de; yalnız siyaseten değil, cezaen de bazı 
sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini hatırlatır; onun için, ileriye dönük olarak, uyarı niteliği taşı
yan bir tarafı vardır. 

Dikkat ederseniz, Anayasadaki geçici hükümler, genellikle, görüldüğü gibi, Anayasanın en so
nuna konulmamıştır. 1961 Anayasasında da 1982 Anayasasında da, geçici hükümler, en sona de
ğil, değişiklik hükümleriyle öbür hükümler arasına konulmuştur. Bu, bir çeşit tahkim, onları kolay 
kolay söküp atmama, atamama isteğinin belirtisidir. Bilirsiniz, okul kitaplarında da, eğer, kap, cilt, 
iyi değilse, son sayfalar kolaylıkla kopar gider. Anayasada da, son sayfalar arasında bu sayfalar da 
kopup gitmesin, sağlam olarak kalsın diye, o dönemlerin sonucunda, bu hükümler, Anayasanın da
ha muhkem bir yerine konulmuştur. 

Bu hükümler, 1961 Anayasasında da vardı, 1982 Anayasasında da var. Bir dönemin defterini 
tam olarak kapatmak anlamını taşımaktaydı. Şimdi getirilen değişiklik, bu defterin tam olarak ka
patılamayacağını gösteriyor. Tam olarak kapatılması gereken bir yönü olabilir; olaylar yaşanmış
tır; tarihsel zorunluluklar, toplumsal zorunluluklar dolayısıyla yaşanmıştır; birtakım insanlar, o dö
nemlerde, başkalarının kolay kolay alamayacağı sorumlulukları yüklenerek, o durumların altından 
kalkmaya cesaret etmişlerdir. Onların, bu sorumluluk alışlarına saygı niteliği de taşıyan, bir çeşit 
de, geçmişteki olayların kapatılması gerektiğini topluma hatırlatır bir biçimde önünüze getirilmiş 
olan değişiklik, işin, siyasî yönünü ya da siyasî suçlara ilişkin olan yönünü kurcalamamak amacı
nı gütmektedir; 
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Dolayısıyla, kim darbe yaptı, niçin yaptı, kim kime ne yaptı; o hesabı yeniden açmıyoruz; an

cak, açılması gereken bir hesap var ki, bu, bugünkü siyasilerden sorulmakta olan hesaptır; geçmiş
te de bu dönemde yüklenmiş olanlardan sorulması gerekir. Komisyonun ve daha önce de değişik
lik önerisinin getirdiği en önemli yenilik budur. 

Kısaca, yüzkızartıcı suçlar diyebileceğimiz; ama, içinde hırsızlık, irtikâp vesaire -hepsini 
uzun uzun saymaya gerek yok, önünüzde metin var- yani, kısaca, yiyicilik diyebileceğimiz, -1924 
Anayasasının Türkçeleştirilmiş metninde, açıkça, halkın da anlayacağı bir biçimde yiyicilik diye 
nitelendirilen- suçlar, o dönemde işlenmiş olan suçlar, artık, bu değişiklikle mahkeme önüne çıka
rılabilecektir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK ( Şanlıurfa)- Müruruzamana uğramıyor mu? 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - İşte onu söylemeye tam başlayacaktım, siz sözümü kesti
niz. 

O bakımdan, belki: zamanaşımı tehlikesi söz konusu olabilir. Aslında, madde açısından, bun
lar yeni suç kapsamına alındığı için zamanaşımı işlememesi gerekir, işlememiş olması gerekir di
ye düşünüyordum; ama, daha sağlamlaştırmak için, zamanaşımı konusunda getirilecek olan Öner
gelere de destek vermek normaldir. Ancak, ben, buna gerek duyulmadığını düşünüyordum -Komis
yonda herhalde tartışılmıştır- eğer, gerek varsa, herhalde maddenin amacına ya da değişikliğin 
amacına uygun olarak zamanaşımının kesilmiş olduğunu belirten bir hükmün buraya konması ge
rekir. Yoksa, bu değişikliğin bir anlamı kalmayacaktır. Bu, işin bir yönü. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bravo!.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla)- İkinci yönü, hukuken çok daha ilginç olan ve Meclisimizi 

yakından ilgilendiren yönüdür. Çünkü, o dönemin kalıntısı sadece 1982 Anayasası ya da kötü ha
tıralar değildir. O dönemin kalıntısı, hukuk sistemimizde, sayıca aşağı yukarı 700'ü bulan birtakım 
yasalardır. O yasalar, seçimle iş başına gelmemiş bir Meclisin bulunduğu dönemde "yasa" adı ve
rilerek çıkarılmış olan yasalardır. O yasaların birkısmı anayasadan da önemlidir. Siyasal yaşamı
mızın düzenlenmesi bakımından, devlet sisteminin düzenlenmesi bakımından öyle yasalar çıkarıl
mıştır ki, bir bakıma, hatta, anayasa onları anayasalaştırmıştır; ama, anayasalaştırılmamış olan kı
sımları da bazen yürürlüktedir; fakat, bütün yasalar için -bu Meclisin çıkarmış olduğu yasalar için 
ya da daha önceki Meclislerin çıkardığı yasalar için- genel hükümler çerçevesinde yargı organları
na başvurmak mümkün iken, bu geçici 15 inci madde bu yolu tıkamış idi. Şimdi, önünüze getiri
len değişiklikle bu yol açılmaktadır. Yani, o dönemde çıkarılan yasalar yargı denetimine tabi ola
caktır. 

Biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesince yapılan yargı denetimi genel hükümlere göre yapıldığı 
zaman; yani, Anayasada yürürlükte olan kurallara göre yapıldığı zaman, doğrudan doğruya iptal 
davası açmak bakımından süre, sadece 60 gündür. Komisyon bunu 180 güne çıkarmaktadır. 

Şimdi, Meclisimizde, doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi önünde iptal davası açma hak
kına sahip olanlar, bu iptal davalarını, yalnız 60 gün içinde değil, bu değişikliğe göre, 180 gün için
de açabileceklerdir. Bizim, Komisyon metninde takıldığımız nokta, genel.hükümler bakımından 
yapılmış olan istisnanın sadece buna yönlendirilmiş olmasıdır. Yani, 60 gün yerine 180 gün olacak; 
çünkü, iptal davası konusu edilebilecek olan çok yasa vardır ve bunlar, 180 gün içinde de dava ko
nusu edilebilmelidir; ama, genel hükümlere göre; yani, Anayasada yürürlükte olan hükümlere gö
re, bugün, doğrudan doğruya iptal davası açma yolları kimlere tanınmıştır; parti olarak, bildiğiniz 
gibi, koalisyonun -eğer, koalisyon partileri ise- büyük ortağına, iktidar partilerinin büyüğüne ve 
anamuhalefet partisine tanınmıştır. Parti olarak, yalnız bu ikisinin başvurma hakkı var, doğrudan 
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doğruya daya açma hakkı var; bir de, Meclis üye tamsayısının beşte birine tekabül eden; yani, 90 
imza bulunduğu zaman, çeşitli partilerden üyelerin imzasıyla da bu davayı açma hakkı var. 

Oysa, biliyorsunuz, 1982 Anayasasının, 1961 Anayasasına göre getirdiği kısıtlamalardan biri 
de bu noktadadır. Eskiden, doğrudan doğruya dava açma hakkı çok daha geniş idi. Biz, bu bakım
dan, tam 1961'deki hükmün tekrarı niteliğinde olmasa bile, geçici olarak; yani, bu 180 gün içinde, 
yasaların sayısının çok olduğunu düşünerek, 700 küsur yasanın bulunduğunu düşünerek, doğrudan 
dava açma hakkının, yalnız bu yasalara özgü olarak genişletilmesinden yanayız. 

Bu bakımdan, bizim, önergemizde; örneğin, bu süre içinde, yalnız sözünü ettiğim iki parti gru
bunun değil, Meclisteki bütün parti gruplarının bu hakka sahip olmasını ve ayrıca, 1961 Anayasa^ 
sında, iptal davası açma hakkı bakımından,.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla)-Birkaç dakika... 
...sayılan bazı kuruluşların da -ki, onlar, anayasa kuruluşlarıdır- yine, bu geçici süre için, yine, 

kendilerini ilgilendiren yasalar bakımından dava hakkına sahip olmalarını istiyoruz. Önergemizde, 
onlar, büyük yargı organları, yüksek yargı organları olarak sayılmaktadır. Yine, aynı şekilde, bun
ların arasında üniversiteler de bulunmaktadır; çünkü, bugünkü sistemimizde, bu çeşit kuruluşların, 
kendilerini doğrudan doğruya ilgilendiren ve Anayasaya aykırı olduğunu düşündükleri hükümleri 
bakımından yapabilecekleri pek az şey vardır; onlara da doğrudan doğruya iptal davası açma hak
kı tanınmalıdır. Örneğin, YÖK sistemi yanlışsa, üniversiteler bunun sıkıntısını çekiyorlarsa ve par
tiler buna sahip çıkmamışlarsa ya da o konuyla ilgili bir dava açılıp da bu dava dolayısıyla anaya
saya aykırılık itirazını ileri sürememişlerse, doğrudan doğruya, bütün sistemin anayasaya aykırılı
ğım ispatlayabilmek için, o kuruluşlara da dava açma hakkı verilsin istiyoruz. 

Tabiî, bu, bizim görüşümüz ve bizim görüşümüz, başka konularda olduğu gibi, bunda da, 
mümkün olduğu kadar çok katılım, çok özgürlük, çok hak tanımaktır; Mecliste bunun görüşmele
ri yapılabilir, Komisyonda bunun yeniden tartışması yapılabilir. Genel olarak yaklaşımımız şudur: 
Sayılar çok olduğu için ve süre geçici olduğu için, doğrudan doğruya dava açma hakkının, yürür
lükte olduğundan daha geniş bir biçime dönüştürülmesidir. 

Bunun dışında -tabiî, Komisyon, genel hükümler derken, onu da kastediyor- her zaman için, 
mahkeme önünde, bu yasalar bakımından, Anayasaya aykırılık idiası ileri sürülebilir; yürürlükteki 
Anayasada o da yoktu; yani, mahkemede, bu yasaların anayasaya aykırılığını ileri süremiyordunuz; 
şimdi getirilen değişiklik, bu yararı sağlamaktadır. O bakımdan da, o yönüyle bakışımız olumlu
dur; fakat, dediğim gibi, bu başvurma hakkının genişletilmesi konusu üzerinde Meclisin biraz da
ha dikkatle durması gerektiğine inanıyorum. Hatta, yalnız parti gruplarına değil, belki daha değişik 
gruplara da, grup kuramamış olan partilere de bu hakkın tanınması; ama, herhalde, kendi dışımız
daki kuruluşlara, özellikle yüksek yargı organlarına da^ki, şimdi yiirürlükte^âh^nâyasasisremir 
onları anayasaya aykırılıklar konusunda yalnız bırakmaktadır; hiç olmazsa, bu geçici dönemde, ya
ni 180 gün içinde- dava açma hakkının tanınmasını istiyoruz. 

Genel olarak değişikliğe bakışımız olumludur; fakat, bazı düzeltmeler, bazı genişletmeler ya
pılması gereğine de inanıyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Grubum adına söz istiyorum... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkmazcan; daha önce müracaat etmediğiniz için... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İhtiyaç olursa konuşalım diye düşünmüştük... 
BAŞKAN - Demek ki ihtiyaç oldu. 
Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; geçici 15 inci maddeyle ilgili düzenleme, benden önce konuşan grup sözcülerinin ifa
de ettiği gibi, önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır; bu ihtiyaç, şon fıkranın kaldırılmasıyla karşı
lanmıştır. 

Bilindiği gibi, Millî Güvenlik Konseyinin işbaşında bulunduğu dönemde çıkmış olan yasala
rın anayasaya aykırılığının iddia edilememesi olayı, hukuk sistemimizde bir tıkanıklık meydana ge
tiriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yasalar anayasaya aykırı ise, bunlarla ilgili 
olarak, belli süre içinde, parti gruplarının, yani, iktidardaki en büyük grubun ve anamuhalefet par
tisi grubunun veya 90 milletvekilinin iptal davası açabilme hakkı vardı; buna karşılık, Millî Güven
lik Konseyinin çıkardığı yasalarla ilgili iptal davası açma imkânı yoktu. 

Bu, belki de, zaman yönünden, zaten, fiilî bir imkânsızlıkla anayasa sistemimiz içinde yer al
mıştı; ama, vatandaşların, yargı organları önünde, kendilerine tatbik edilen yasa hükümlerinin ana
yasaya aykırı olduğunu iddia edememeleri ve anayasaya aykırılığı hukuk literatürüne göre çok açık 
birtakım hükümlerin vatandaşa tatbik edilebilir olması, yargı sistemimiz yönünden de büyük bir ek
siklik meydana getiriyordu. Şimdi, bu eksiklik ortadan kaldırılmıştır; Türkiye Cumhuriyetinde yü
rürlükte bulunan 12 bin civarındaki yasanın hepsi eşkonuma getirilmiştir; ister olağanüstü dönem
de çıksın isterse Meclis döneminde; ancak, bu noktadan sonra, ilave edilen hususlarda, benden ön
ce konuşan değerli grup sözcülerinden farklı bazı düşüncelere sahibim. 

Bir kere, geçici 15 inci madde, bizim, teklifle ilave etmiş olduğumuz yüz- kızartıcı suçlar, mil
letvekili seçilmeye engel teşkil eden suçlar yönünden, zaten bir dokunulmazlık getirmiyordu; yani, 
geçici 15 inci maddenin birinci fıkrasındaki "...bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurula
maz" hükmü, Millî Güvenlik Konseyinin, Danışma Meclisinin, kendi konumları itibariyle yapmış 
oldukları, görevleri çerçevesinde yapmış oldukları eylem ve işlemlerle ilgili bir durumdur; aynen, 
yasama dokunulmazlığı gibi yorumlanması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, nasıl, 
buradaki konuşmalarından ve verdikleri oylardan dolayı yasama dokunulmazlığı altında ise; bu do
kunulmazlık, onların, işledikleri birtakım adi suçlardan dolayı yargılanamayacağı şeklinde anlaşı
lamaz ise, Millî Güvenlik Konseyi üyelerinin, Danışma Meclisi üyelerinin, o dönemde kurulan hü
kümetlerin ve o dönemde idare ajanlarınca işlenmiş eylem ve işlemlerin, bizim ilave ettiğimiz fık
ra kapsamına giren fiillerini kapsamazdı; benim değerlendirmem böyle. Bunlarla ilgili, yargı mer
cileri önüne götürülmüş bir konu olmadığı için, yargının bu konudaki yerleşik kanaati nedir; bu, 
öğrenilememiştir. Yani, bu dönemde görev alan kişilerin söz konusu türden bir suçu yargı mccile-
ri önüne götürüldüğünde, 15 inci madde def'iyle karşılaşılmış ve bu yönde bir yargı kuralı teşek
kül etmemiştir geçtiğimiz süre içinde. Böyle olunca, bu fıkranın, geçici 15 inci maddeye ilave edil
miş olmasının pratikte bir değeri olmayacağı kanaatindeyim. 

Bir başka konu, zamanaşımı yönündendir. Bu türlü adi suçlar, o dönemde işlenmişse, elbette, 
bugüne kadar zamanaşımına uğramıştır. Pratikte de, bunları "geçici 15 inci madde dolayısıyla şim
diye kadar herhangi bir takibat yapılamıyordu, şikâyet yapılamıyordu; şimdi o imkân doğmuştur, 
zamanaşımı bugünden başlar" diye de değerlendirmemiz mümkün değildir. Çünkü, böyle bir de
ğerlendirme, daha önce^ani, bu fiillerin işlendiği dönemde bu kişiler yönünden suç teşkil etme= 
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yen bir durumu yeniden ihdas etmek, bugün ihdas etmek gibi bir durum çıkarır ki, bu, Ceza Huku
kunun genel ilkeleri itibariyle mümkün değildir. Yani, ister usul olsun, ister ceza hükmü olarak ol
sun, bugün çıkaracağınız bir kanunu geriye dönük olarak uygulayabilme şansınız yoktur. Bu ba
kımdan da, pratikte, bu ilavenin herhangi bir değer ifade edeceğini zannetmiyorum; ancak, bunun, 
bugünden sonraki olaylarla ilgili olarak ve bilhassa siyasî kişilerle ilgili olarak, hükümetlerde, 
Meclislerde görev yapan kişilerle ilgili olarak ahlakî bir değeri belki olacaktır. Bunu, Meclisimi
zin, Anayasamıza yazmış olması, hiçbir kimsenin, birtakım suçlar dolayısıyla, görevi ne olursa ol
sun, mevkii ne olursa olsun, kamu vicdanında yargılanmaktan kurtulamayacağının bir tarihsel bel
gesi olarak, belki bir anlam ifade edecektir. O bakımdan, bu fıkranın ilavesini de fazlaca yadırga
mıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, geçici olarak Anayasa Mah
kemesine başvurabilme hakkının genişletilmesinin yararlı olacağını ifade ettiler. Yani, şu anda, 
Millî Güvenlik Konseyi döneminde yürürlüğe konmuş 700 civarında yasa var; bunların anayasaya 
aykırılıklarının belirlenmesi ve iptal edilebilmesi için, Anayasa Mahkemesine başvurabilme, dava 
açabilme hakkının genişletilmesi yararlı olur görüşünü ifade ettiler. ; 

Bence, burada asıl sorun, bu 700 kanunla ilgili, yasama organının vereceği karardır; yani, biz, 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma hakkını genişletirsek; Meclis tarafından yapılması gere
ken bir görevi Ananasa Mahkemesine havale etmiş olacağız. Her çevreden, üniversitelerden veya 
genişletilmiş olan hak kapsamına alacağımız bu kuruluşlardan, yağmur gibi, Anayasa Mahkemesi
ne iptal davaları yağacaktır. Sonuç olarak, Meclisin yasa yapma fonksiyonlarının âdeta bir benze
ri, bir tıkanıklık Anayasa Mahkemesinde de yaşanacaktır.' 

Bence buradaki asıl çare, Meclisimizin bu kararı verdikten sonra, yani bu anayasa maddesini 
kabul ettikten sonra, kendisi de bundan bir sonuç çıkarmalı; Mecliste belki bir özel komisyon ku
rulmalıdır. Bu komisyon, bu 700 kanunu, anayasaya hangi yönlerden aykırıdır, hangilerinin yürür
lükten kaldırılmadı gereklidir diye inceleyerek, bunları bir kanunla yürürlükten kaldırmalıdır. Bu, 
teknik bir çalışmadan ibarettir. Kanunların anayasaya aykırı hususları bir komisyon tarafından be
lirlenir, bir teklifle Meclise gelir, şu şu hususlar yürürlükten kaldırılmıştır diye bir kanun çıkarıla
bilir ve bunlar da yürürlükten kalkmış olur. 

Geriye hak sahipleri, vatandaşlar; eğer, anayasaya aykırı bu kanunlar kendileri üzerinde tatbik 
edilmek istenirse; zaten defi yoluyla, bu 180 günlük sürenin de dışında, yargı yerlerinde anayasa
ya aykırılığı ifade edebilecek durumdadırlar; yani, bundan, çok büyük bir hukukî sorun çıkmaz. Bu 
bakımdan, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma hakkının, bu aşamada, geçici de olsa, geniş
letilmesinin pek pratik bir sonuç doğurmayacağı; aksine, Meclisin, kendisinin yapabileceği bir işi 
Anayasa Mahkemesine havale etmesi gibi bir durum doğuracağı endişesini taşımaktayım. Onun 
için, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün, burada beyan ettiği -zannediyorum, biraz sonra öner
geyle getireceği-görüşlere de tam katılamıyoruz. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce yapılan 19 uncu maddenin gizli oylamasının sonucunu arz 

ediyorum: . 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 

Maddelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 uncu maddesinin gizli oylamasının sonuç
ları : 
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İştirak eden sayın üye : 366 

Kabul :266 

Ret ' : 96 

Çekinser : 2 

Geçersiz : 2 

Bu şekliyle, bu madde, Anayasanın aradığı nitelikli çoğunluğu bulamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili görüşmelere devam ediyoruz. . 

Şahısları adına, Sayın Hüsamettin Korkutata; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 20 ncimadde 

üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmeye çalışacağım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. 

Bu maddeyi incelerken, Anayasanın ilgili diğer maddelerini de incelemek için elimizden ge
len gayreti sarf etmeye çalıştık; ama, gördük ki, bu madde, baştan sona, bir aldatmaca gibi geldi bi
ze; zira, bu maddede, hem kamuoyunu, sanıyorum, hem de kendimizi aldatıyoruz. Sanki, basit ni
telikli suçların bu yaptığımız değişiklikle araştırılması veya yargı yolunun açılması bir neticeymiş 
gibi söyleniyor. Hatta, Değerli Hocam da, biraz önce, zamanaşımı var mı yok mu meselesinde "ka-
natimce, zamanaşımı burada durmuş olabilir" demek suretiyle, bunların tamamının zamanaşımına 
uğradığını biliyorlar. Niye; çünkü, hiçbirisi, herhangi bir madde için, bu zamanaşımını şu maddey
le kestik, şu ilgili madde zamanaşımını bu gibi hallerde durdurur, zaman yeniden işlemeye başlar 
diye bu kürsüde söylememiştir. 

Onun için, ben, bu maddenin, kesinlikle, geriye doğru işleyeceğine ve bu basit nitelikli suçlar
dan dolayı hiç kimsenin mahkemeye verileceğine inanmıyorum; yani, atı alan Üsküdar'ı çoktan 
geçmiştir. Bu konuda, herhangi bir şey yapmak da söz konusu değildir; ama, bana göre, hakikaten, 
böyle bir maddenin Anayasada bulunması dahi, bir demokrasi ayıbıdır. Bu maddenin, olduğu gibi 
Anayasadan çıkarılması lazımdır; yani, başka vatandaşlar, başka insanlar suçlarından dolayı nasıl 
yargılanıyorlarsa, onlar da yargılanmalıdır. Bu cesareti, bu Meclis göstermek mecburiyetindedir; 
ama, görüyorum ki, burada, yeniden imtiyaz devam etmektedir. Son fıkrayı çıkarıyoruz; ama, bi
rinci fıkrada, ikinci fıkrada bu uygulamalar; hatta, onların uygulamalarıyla beraber, o gün görev ya
pan insanların icraatları da, burada bir imtiyaza tabidir. 

Anayasanın 10 uncu maddesinde bu konuda ne deniliyor; Anayasanın 10 uncu maddesinde 
"hiçbir sınıfa İmtiyaz tanınmayacağı" yazılmasına rağmen, burada, açıkça bir imtiyaz var. 10 uncu 
maddede "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" deniliyor; ama, burada, 
biz, Konseye, o zamanki Konseyle beraber teşekkül eden geçici Meclise ve görev yapan insanlara 
açıkça bir imtiyaz tanıyoruz. Bu imtiyazdan bu maddede de vazgeçilmiş,değildir. 

Yine, bizim Anayasamızda, şahıslara ve zümrelere başka yerde imtiyaz hakkı tanınmadığı hal
de, bu madde, burada, imtiyazı sanki meşru bir hale getirmektedir; yani, o zaman, bir başka sınıf 
da güçlü olduğu zaman, egemen olduğu zaman, kendisi için, buna dayanarak bir imtiyaz koyabile
cek ve ona da, biz, ciddî şekilde muhalefet edemeyeceğiz gibi geliyor bana. 

Biz okuldayken, Anayasanın Temel Prensipleri okunurken; şimdi bizi daldan dala konduran 
hocalarımızın arkadaşları, temel prensipleri anlatırken derlerdi ki "Anayasa, halkın örfü, âdeti..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin Sayın Korkutata. 
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HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) - "...dinî inanışı ve o memlekette, o insanlar ara

sında kaidelesmiş, oturmuş ticarî kurallardan derlenen bir demettir, bir bütündür." Ee, şimdi, Ana
yasamıza bir bakıyoruz ki, gerçekten -ya o gün o hocalarımız yalan söylemiş, bizi kandırmış ya bu
gün bunlar yalan- halkla uzaktan yakından hiç ilgisi yok. Eğer halkla ilgisi varsa, gerçekten bu ana
yasa halk için yapılıyorsa -ben kendi kendime böyle düşünüyorum- o zaman gelin, burada, anlaşa
bilen, burada, birbirleriyle rahat konuşabilen, kafalarındaki fikirlerini açık ve net olarak ortaya ko-
yabilen; ama hiçbir şeyin etkisinde kalmadan, düşündüğünü hür olarak söyleyebilen insanlar bir 
araya gelsin, üç anayasa yapsın, dört anayasa yapsın ve halka bir alternatif sunulsun, bir tercih su
nulsun. Halk da, bu tercihler arasından, ister madde madde isterse taslağın bütünü -bunun kaidele-
rikonur-üzerinde fikrini yürütsün^oyunuversin ve.iıalkla„barışık,Jıalk3_alışık ve kaynaşık bir ana
yasa çıksın ortaya. İşte, o zaman göreceksiniz ki, bu anayasa daha kararlı olur, bu anayasa daha yü
ce olur, bu anayasa daha çok kabul görür, halk da bunu başının üzerinde taşır; ama, bugün, Anaya
sa, bu maddede olduğu gibi, diğer maddeleriyle de halktan kopuktur ve kopuk olduğu için, biz, bir 
türlü, memleketimize huzuru tam manasıyla getiremiyoruz, huzursuzluk devam ediyor. 

Diliyoruz ki, bu söylediklerimiz daha geniş açılımıyla göz önüne alınır ve buna göre, gerçek
ten, bu memleket, layık olduğu bir anayasaya, hür düşüncesiyle ve herkesin katılımıyla kabul etti
ği bir anayasaya sahip olur ve hepimiz huzura ereriz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Korkutata. . 
Sayın Seyfi Şahin?.. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, ben söz hakkımı Sayın Şemsek'e devrediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Şahin, o müracaatınız şu anda geçerli değil, daha önce müracaat etmeliydiniz. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 

s BAŞKAN - Sayın Sayın, siz yedinci sıradasınız ve yukarıdan aşağıya doğru sırayla geliyo
rum; eğer, arkadaşlarımız konuşmak istemezlerse, size de sıra gelir. ' 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

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

milletvekilleri; bu madde vesilesiyle iki ayrı konuyu görüşmekteyiz. 
Konulardan bir tanesi, askerî idare döneminde çıkmış olan kanunların ve kanun kuvvetindeki 

kararnamelerin anayasaya^ykırılığının iddia edilebilmesi. Bu husus, mevcut geçici maddenin son 
fıkrasının kaldırılması ve yeni bir hüküm sevk edilmesi suretiyle yerine getiriliyor. 

Bu işin tarihçesine de kısaca temas etmek istiyorum. 1961 Anayasasının geçici 4 üncü madde
sinin üçüncü fıkrası aynen şöyledir: "27 Mayıs 1960'tan 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılan ka
nunlar, Türkiye Cumhuriyetinin diğer kanunlarının değiştirilmesi ve kaldırılmasında uygulanan ku
rallara göre değiştirilebilir veya kaldırılabilir; ancak, bunlar hakkında, anayasaya aykırılık iddiasıy
la, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılamayacağı gibi, itiraz yoluyla dahi mahkemelerde Ana
yasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez. 

27 Mayıs 1960'tan 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılan kanunların, yapılmış tasarrufların ve 
alınmış kararların değiştirilmesi veya kaldırılması hallerinde de ikinci fıkra hükmü saklıdır." 

1982 Anayasasından kaldırılması düşünülen hüküm, aynen, 1961 Anayasasından aktarılmış 
bir hükümdür ve kaldırılması gerekir. Nasıl kaldırılması gerekir; Komisyon, mutabakat metnini in-
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celediği zaman, bu fıkra kaldırılınca -yasak fıkrası kaldırılınca- ortaya çıkacak olan durumu tetkik 
etmiş ve görmüştür ki, sadece mevcut yasak fıkrasının, son fıkranın kaldırılması suretiyle; ancak, 
mahkemelerde itiraz suretiyle Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülebilir ve bunu, bildiğiniz şek
liyle, Komisyon genişletmiştir. Bu konuda, bu.prensipte herkes mutabıktır. 

Şimdi, Komisyon, hem itiraz yolunu açık tutuyor -mutabakat metninde oluğu gibi- hem de ip
tal davası açılması imkânını getiriyor ve doksan günlük süreyi de yüzseksen güne çıkarıyor. Şim
di, bu konuda bir takrir vardır; bu takrir, sırf bu kanunlara ve kanun kuvvetinde kararnamelere mün
hasır olmak üzere, sadece, bugün, Anayasanın genel kurallarının iptal davası açma yetkisini kendi
lerine tanıdığı siyasî parti gruplarından ve 90 milletvekilinden başka, diğer siyasî parti gruplarına 
da bu hakkın tanınmasını ve ayrıca, yüksek mahkemelere, kendi görev alanlarına giren hususlarda 
aynı yetkinin tanımasını istemektedir. Şahsen, diğer siyasî parti gruplarına da bu hakkın tanınma
sına karşı olmamakla beraber, şunu Komisyon Sözcüsü olarak belirtmeliyim ki; yaptığım istişare
ler, Komisyonda, bu teklifin kabulü istikametinde bir ekseriyetin mevcut olduğunu maalesef gös
termemektedir. 

Şimdi, diğer husus, sorumsuzluk, cezaî, hukukî ve malî sorumsuzlukla ilgilidir. Bu sorumsuz
luk hükmü de, 1961 Anayasasının 4 üncü maddesinde aynen mevcuttu. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - O da ihtilal Anayasası. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Bu Anayasanın bu 

hükümleri de, aynıyla, terimler değiştirilerek 1982 Anayasasına intikal ettirilmiştir. 
Şimdi, bu hükümler, sorumsuzluk hükümleri kaldırılacaksa, mantık ve tutarlılık gerektirir ki 

ve üstelik ceza ve dava müruruzamanının da kaldırılması hakkında pek sempatik sözler ifade edil
diğine göre, bunlar geriye doğru gitsin ve bir çeşit genosit suçu gibi bu fiiller de müruruzaman dı
şında kalsın, ömür boyu takip edilebilsin. Eğer böyleyse, o zaman bunu ta 27 Mayıs 1960'a kadar 
geri götürmemiz gerekir; mantık ve tutarlılık bunu gerektirir. Komisyonumuz, ekseriyeti itibariyle, 
bu yola gitmenin, gereksiz bir hesaplaşmayı açacağı ve bunun, Türkiye'de, çeşitli çalkantılara se
bep olabileceği ve bu yüzden, siyasî barışın zarara uğrayabileceği kanaatini taşımıştır. 

Bunun böyle düşünülmesinin sebebinin, darbenin meşru olduğunu kabul etmek anlamına gel
mediği aşikârdır; çünkü, bu meşruiyeti vazeden hükümler "Başlangıç" kısmından kaldırılmaktadır. 
Mevzubahis olan husus, sadece, geçmiş bir hesaplaşmanın yaratacağı çalkantılardan kaçınmak lü
zumunun hissedilmesidir. Komisyonun ekseriyeti, bunu, basiret ve ferasetin gereklerinden saymış
tır. 

Şimdi, Komisyonun ilave ettiği fıkraya gelince: Yapılan inceleme -Sayın Korkmazcan'ın da 
belirttiği gibi- şunu gösteriyor ki, burada zikri geçen yüz kızartıcı suçların hemen hemen hepsi mü
ruruzamana uğramış bulunmaktadır ve gerçekten bu.fıkranın kaldırılmasında bir mahzur yoktur. 

Bu itibarla, Komisyon, meselenin bu çerçevede mütalaa edilmesini rica etmektedir ve biraz 
evvel söylediğim fikirlere, görüşlere göre, önergeler hakkında tutumunu belirleyecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sözcü. 

Sayın Şemsck, dilekçenizi aldım. Söz taleplerini Başkanlık daha önce tespit etti efendim; o ne
denle, işleme koyamıyorum. 

Sayın Şahin, buyurun efendim. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisimize ilk defa, 12 Ey
lülü, az çok, kıyısından köşesinden yargılayan bir madde gelmiş durumdadır. Değerli Komisyon 
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Sözcümüzün, bunu bir hesaplaşma meselesi haline getirmeme; dolayısıyla, siyasî istikrarsızlığa git
meme konusunda bir yorumla hareket etmesi belki uygundur; ancak, genel hakların ve temel hak
ların korunması, insan hakları ve şahısların, fertlerin, kul hakkının korunması açısından da, ne dere
ce yorumlanır, onu bilmiyorum; ben, hukukçu da değilim; ama, geçici 15 inci maddenin tümünü 
okuyunca -şimdi okuyacağım- hem değerli milletvekilleri ve değerli vatandaşlarımız bu madde hak
kında bir fikir sahibi olmuş olur hem de değiştirilen maddeyi de onunla karşılaştırmak üzere, yeni
den, 12 Eylülün doğrularını ve yanlışlarını, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışmış olurum. 

Geçici 15 inci maddede şöyle deniliyor: "12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu 
toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek sü
re içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu 
Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayı
lı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruf
larından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu mak
satla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulan
masından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anaya
sa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alman karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edi
lemez." 

O halde, bu ihtilal, kendisini haklı olarak kabul etmekte ve tamamen, yaptığı her icraattan do
layı kendisini suçsuz kılmaktadır. 

Şimdi getirilen anayasa değişikliği maddesi, son fıkrayı şu şekilde değiştiriyor: "Basit ve nite
likli zimmet, Devlet alım ve satımlarında, menfaat sağlama, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, ticarî amaçlı kaçakçılık, hileye dayalı vergi kaçır
ma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma ve diğer yüz kızar
tıcı suçlar, yukarıdaki fıkralar hükümlerinin kapsamı dışındadır. -Bu yüz kızartıcı suçlar, Anaya
samızın birkaç bölümünde zaten tarif ediliyor-

Bu dönem içinde çıkarılan kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerden yürürlükte bulunan
ların Anayasaya aykırılığı genel hükümler uyarınca ileri sürülebilir, Bu takdirde, iptal davası açıl
ması hususunda 151 inci maddede yazılı süre yüzseksen güne çıkarılmış olup, bu süre, bu fıkra 
hükmünün yürürlüğe girdiği tarihte başlar." Yani, daha önceki maddede altmış gündü; burada, yüz
seksen güne çıkarılıyor.' 

Değerli milletvekilleri, biz, bu mantıkla hareket eder, bunları haksız kabul edersek, her ihtila
lin ve her kanunsuz idarî tasarrufun meşruluğu ortaya çıkar ki, bu, gelecek ihtilalleri de teşvik eder 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir sivil anayasayla yeni bir hüküm getirerek, kendi kendini 
temizlemek veya kendi kendini suçtan arındırmak isteyen bu tür ihtilal hükümetlerini yeniden yar
gılayıp, bunların suçlu olduğu hükmünü verirse, demokratik sistemin yürümesi için yeni bir huku
kî sistem getirecektir ki, doğrusu da budur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin Sayın Şahin. 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) -Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu maddeye iyi direnebilmiş ve 

geçmişte işlenen suçların cezalandırılması hükmünü getirmiş olsaydı, bundan sonra, kimse buna 
cesaret edemezdi ve kimsenin yaptığı da yanına kalmazdı. 
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Zamanım kısa olduğu için, şöyle, kısa bir mülahazayla sözlerimi bitirmek istiyorum: 12 Eylül 

ihtilali, Türkiye'deki, bugünkü, bölücü hareketlerin, ekonomik problemlerin, dış borçların, ahlakî 
dejenerasyonların, rüşvetin, yolsuzlukların, her şeyin sorumlusudur ve başlangıcıdır. Bu bakımdan, 
12 Eylülün, mutlaka yargılanması gerekmektedir; mutlaka, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti çer
çevesinde gerek milletlerarası hukuk çerçevesinde, bu durumun yeniden değerlendirilmesinde ya
rar vardır kanaatindeyim. 

Bu konuyla ilgili olarak, burada, bir hususu daha belirtmek istiyorum; bugünkü koalisyon hü
kümetlerinin, Meclisteki istikrarsızlıkların, partilerin parçalanmalarının sorumlusu da 12 Eylül ih
tilalidir. 

Saygılar sunarım. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Sayın Şahin, 12 Eylül ihtilalinden öncesi iyi miydi yani ? 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - 27 Mayıs da var! ' 

BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 8 adet önerge vardır; önce önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 20 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal Nihat Matkap 
Gaziantep Ankara Hatay 
Güler İleri Timurçin Savaş Mehmet Kahraman 

Tokat Adana Diyarbakır 
İbrahim Tez Mehmet Alp Sabri Yavuz 

Ankara Kars Kırşehir 
Mehmet Kerimoğlu 

Ankara 

Değişiklik metninin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu dönem içinde çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden yürürlükte bulunan

lar hakkında 152 nci madde uyarınca, mahkemelerde ileri sürülebilecek Anayasaya aykırılık iddi
asından başka, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yüzseksen gün içinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler ile kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alan
larda, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mah
kemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay ve üniversiteler tarafından, Anayasaya ay
kırılık iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açılabilir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. 

Madde 20.- Anayasanın geçici 15 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"Bu dönem içinde çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden yürürlükte bulunan
ların Anayasaya aykırılığı genel hükümlere uyarınca ileri sürülebilir. Bu takdirde, iptal davası açıl-
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ması hususunda 151 inci maddede yazılısüre, yüzseksen güne çıkarılmış olup, bu süre bu fıkra 
hükmünün yürürlüğe girdiği tarihte başlar." 

Halil İbrahim Artvinli ErkutŞenbaş Turgut Tekin 
Kocaeli İzmir Adana 

Mustafa Küpeli Muhtar Mahramlı 
Adana Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanunun 20 nci maddesinin değiştirdiği Anayasanın geçici 
15 inci maddesinin ilave ikinci fıkrasınından sonra üçüncü fıkra olarak "Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunan partiler iptal davası açma hakkına sahiptir" cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

• Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Ekinci Bahaddin Elçi 

Malatya Ankara Bayburt 
İsmail Coşar Lütfü Doğan 

Çankırı Gümüşhane 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Nolu Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 20 nci 
maddesiyle değiştirilen Anayasasının geçici 15 inci maddesinin ilk fıkrasına "bu hükmün uygulan
masında zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin savunmalar dinlenmez" cümlesinin eklenme
sini arz ve talep ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Ömer Ekinci 

Ankara 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Abit Kıvrak 

Konya 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Ahmet Feyzi Inceöz 

Tokat 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Musa Demirci 

Sivas 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Kemattin Göktaş 
Trabzon 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Ahmet Dökülmez 

Kahramanmaraş 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Zeki Ergezen 

Bitlis 
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İsmali Coşar Abduİilah Fırat Abdullah Gül 

Çankırı Erzurum Kayseri 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
BAŞKAN- Bundan sonraki iki önerge aynı isimlerden ibaret olduğu için, birinci ismi arz ede

ceğiz. 
Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Nolu Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 20 nci 
maddesiyle değiştirilen geçici 15 inci maddesine ilave ikinci cümlesi "Bu takdirde iptal davası açıl
ması hususunda 151 inci maddede yazılı süre üç yıla çıkarılmış olup, bu süre, bu fıkra hükmünün 
yürürlüğe girdiği tarihte başlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
(Malatya) 

' . ' • • • ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Nolu Türkiye Cumhuriyeti Ana

yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 20 nci 
maddesiyle değiştirilen geçici 15 inci maddesinin Anayasa metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı kanun teklifinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek Mustafa Dağcı Halil Şıvgın 
Çorum Kayseri Ankara 

Osman Develioğlu S. Osman Sevimli 
Kayseri Karaman 

Madde 20.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Gerekçe: !, 
12 Eylül dönemindeki tartışmalı icraat ve;kavramların hukukî denetim dışında tutulması sivil 

ve demokratik bir Anayasa anlayışına aykırıdır. Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri veya o dönemde 
sorumluluğu olan kişi ve kuruluşların yargı takibi ve denetimine tabi tutularak vatandaşlar arasın-, 
da eşitlik de sağlanmış olacaktır. < 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı kanun teklifinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Saygılarımızla. 

Rıza Müftüoğlu Yaşar Erbaz Servet Turgut 
Erzurum Yozgat Konya 

Tunca Toskay Ercüment Konukman 
İstanbul İstanbul 

Madde 20.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci 
maddesi kaldırılmıştır. 

Gerekçe: 

Türk Milletinin hür iradesiyle seçmiş olduğu milletvekillerinin oluşturduğu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir ihtilalin icraatlarını koruyucu ve adlî mekanizmalara güvenmeyen Anayasa 
maddesinin kaldırılması demokratikleşmenin ilk adımını teşkil edeceğinden, bu maddenin kaldırıl
ması uygun olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, Muharrem Şemsek ve arkadaşlarının önergesiyle birlikte iki 
önerge en aykırı önergelerdir ve üçü de, maddenin metinden çıkarılmasını amirdir; bu önergelere 
katılıyor musunuz efendim? , 

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

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bizimde önergemiz var efendim. 
BAŞKAN - Var efendim, söyleyeceğim şimdi. İki önerge daha var dedim, şimdi okutacağım. 

Konuşma talebiniz var mı efendim? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir dakika... 
Şimdi, 3 önergenin kimlere ait olduğunu tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı kanun teklifinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek 
(Çorum) 

ve Arkadaşları 
Madde 20.- 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 in

ci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Diğer 2 önergenin de isimlerini okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi, 
Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve Arkadaşlarının Önergesi. 
BAŞKAN - Sayın Şemsek, buyurun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Bir kişiye söz hakkı verebiliyorum Sayın Çelik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Lütfen, veriliş sırasına bakın. 
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BAŞKAN - Efendim, veriliş sırası var; hiç endişe buyurmayın, en ufak bir haksızlığımız yok; 

siz, bana itimat ediyorsanız mesele yok; ama, etmiyorsanız okuyayım. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Geliş saatine bakın... 

BAŞKAN - Bakın efendim; 13.6.1995 saat 16.30 Sayın Şemsek ve arkadaşları, 29.6.1995 sa
at 17.30 Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşları... 

Lütfen, itimat buyurun efendim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bunlar bizim hakkımızdır, itimatsızlık değil. 

BAŞKAN - Efendim, gayet tabiî hakkınız; ama, lütfen itimat buyurun. Başkanlık kılı kırk yar
maktadır; merak buyurmayın efendim. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Şemsek. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Eğer, imkânı varsa, benim yerime Rıza Bey konuşsun. 

BAŞKAN - Efendim anlamadım... \ 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) - Devretmek istiyor efendim... 
BAŞKAN - Sayın Şemsck'in önergesi üzerinde siz mi konuşacaksınız? 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Bir dakika... O önergede imzanız var mı? 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Hayır imzası yok; ama, benim yerime... 
BAŞKAN - Olmaz ki, efendim... 
Sayın Şemsek buyurun. 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) - Yani, siz, bunu çabuk bitirmek istiyorsunuz. 
BAŞKAN - Aynı önergeki imza sahipleri... 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) - Benim de önergem vardı. 
BAŞKAN - Aynı şey efendim; bakın, İbrahim Halil Çelik'e söylediğim şeyleri size de söyle

mek zorundayım. 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) - Her oturum ayrı idare ediliyor. 
BAŞKAN - Sayın Müftüoğlu, aynen idare ediliyor. Yani, konuşamadığınız zaman itiraz edi

yorsunuz da, diğer zamanlarda niye etmiyorsunuz anlamıyorum. Sizin önergenizin de tarihini, sa
atini okuyayım mı? 

İnsaf edin efendim... Biraz, Başkanlık Divanına yardımcı olun; dokuz saattir ben burada otu
ruyorum. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Semşek. 
Sayın Şemsek, lütfen, zamanı dikkatli kullanalım efendim; istirham ediyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; Anayasamızın geçici 15 inci maddesinin kaldırılmasına matuf bir önergemizle ilgili düşün
celerimi arz etmek üzere söz aldım. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamızın bu maddesi, anayasa değişikliği konusuyla ilgili ve daha ön
ce kamuoyunda Anayasa tartışmalarıyla ilgili en çok konu olan maddelerimizden birisidir. 19 un
cu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisimizde temsil edilen siyasî partilerimiz, Anayasa konusuy
la ilgili tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş durumdadırlar. Türkiye Bü
yük Millet Meclisine siyasî partilerimizin vermiş olduğu anayasa değişikliği teklifinde, bütün siya-
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sî partiler, Anayasanın geçici 15 inci maddesinin tamamen kaldırılmasını teklif etmişlerdir. Aynı 
şekilde, partilerarası anayasa komisyonundaki görüşmeler sırasında da, bütün siyasî partiler, Ana
yasanın bu maddesinin tamamen değiştirilmesini, sivil bir anayasa yapılması, demokratik bir ana
yasa yapılması için, ön şart olarak mütalaa ettiklerini beyan etmişlerdir. Oysa, bugün, Anayasa Ko
misyonumuzun hazırlayarak Yüce Kurula sunduğu değişiklik teklifinde, geçici 15 inci maddenin 
birinci paragrafı korunmakta, son paragrafı kaldırılmakta, ilave fıkra getirilmektedir. Bu, kanaati
me göre, demokratik bir anayasa, sivil bir anayasa ihtiyacını karşılamaktan uzak bir tekliftir. 

Değerli arkadaşlar, bizim, teklifimizle, herhangi bir hesaplaşma, herhangi birilerinin yargılan
ması, mağdur edilmesi, yeni bir yara açılması, vesair gibi bir düşüncemiz söz konusu değil. Müra
caatımızın, dilekçemizin, değişiklik teklifimizin maksadı, tamamen, demokratik kuralların gereği 
olarak, hukukun gereği olarak, demokratik bir anayasada bulanmayaçak olan bir maddenin ortadan 
kaldırılmasından başka bir şey değildir. 

Bir defa, bu maddeden dolayı, sadece Millî Güvenlik Konseyi muhatap değildir. Bu dönemde 
yapılmış olan, hukuka uygun olmayan çok çeşitli uygulamalar vardır. Burada konuşan sözcüleri
mizin ifade ettikleri konunun dışında mağduriyetler söz konusudur. Bu getirilen değişiklik, Anaya
sa Mahkemesine müracaatı getirmektedir, bir yol açmaktadır; ama, ben, size bir hususu arz edeyim: 
Bu kanun gereğince, özellikle 2559 sayılı Kanuna göre, bu dönemde resen emekli edilmiş 1 322 
üst düzey görevli bulunmaktadır. Bu üst düzey görevliler, o dönemde, Danıştaya müracaatta bulun
muş; Danıştay, Millî Güvenlik Konseyi döneminde alınmış kararların, vaktinde müracaatı yapılma
dığından dolayı, bunların hepsini reddetmiştir, zamanaşımından dolayı bunları uygulamaya koyma
mıştır. Şimdi, Anayasa Mahkemesine gitme yolu açılırken, mağdur olmuş olan bu insanlar, Danış
taya müracaat hakkına, bu şekilde, yine kavuşmamaktadır; yani, kanun yolunu da, vatandaşın hak
kını arama yolunu da, bu getirilen değişiklik, henüz temin etmiş değildir. Bu madde burada durdu
ğu sürece, hukuk yolu açılmış olmamaktadır. Dolayısıyla, bu madde buradan kalkmadan, bu konu
daki tıkanıklığın giderilmesi mümkün değildir. 

Toplumda, yeni bir hesaplaşmanın yapılmasına gerek yoktur. Sevgiye, kardeşliğe, barışa bü
yük ihtiyaç vardır; ama, hukukun tıkanan yollarının açılmasının da, Türkiye Büyük Millet Mecli
simizin bir görevi olduğu hatırdan çıkarılmamalı ve değişiklik teklifimize bu istikamette bütün ar
kadaşlarımız katılmalıdır diye düşünüyoruz. 

12 Eylül döneminde siyasî partiler kapatılmış, bazı siyasî partilerin liderleri yargılanmış, suç
suz yere birçok insan cezaevlerine konulmuş, birçok insan düşüncelerinden dolayı tutuklanmış, bü
yük mağduriyetler meydana gelmiş. Bütün bunlara rağmen, bu mağduriyete en çok muhatap olmuş 
olan Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak biz, hiçbir kimsenin yargılanması, hiç kimsenin 
hesaba çekilmesi gibi bir düşünce içinde değiliz. Bu haksızlıkları yapan insanlarımızın da, sevgiy
le, muhabbetle kucaklanması ve yeni bir yara açılmamasının gerektiği kanaatindeyiz; ama, huku
kun önündeki bu engellerin de kaldırılması lazım geldiği düşüncesindeyiz. 

Yüce Heyete bunu arz eder, önergemize destek vermenizi diler, saygılar sunarız. (MHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) • 

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

susu belirtmeme izin verebilir misiniz? • 
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, şu üç önergenin işlemini bitirip sonra size söz vereyim efen

dim; yoksa, söyleyecekleriniz bu önergelerle ilgili mi? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Evet efendim. 

BAŞKAN-Peki, buyurun. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu gibi ta

sarruflardan dolayı cezaî, malî ve hukukî sorumsuzluğun anlamı, bu gibi tasarruflar aleyhine idarî 
kazaya başvurulamayacağı değildir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, zabıtlara geçti efendim. 
Bu üç önergeyi birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önergeler kabul 

edilmemiştir. 
4 üncü önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı teklifin 20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. 
Madde 20.- Anayasanın geçici 15 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"Bu dönem içinde çıkarılan kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerden, yürürlükte bulu

nanların anayasaya aykırılığı, genel hükümler uyarınca ileri sürülebilir. Bu takdirde iptal davası 
açılması hususunda, 151 inci maddede yazılı süre, 180 güne çıkarılması olup, bu süre, bu fıkra hük
münün yürürlüğe girdiği tarihte başlar." 

Halil İbrahim Artvinli 
(Kocaeli) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor musunuz efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA(İstanbul) - Efendim, herhalde "çı-

1 karılması olup" ibaresi "çıkarılmış olup" olacak; öyle okunması gerekiyor. 
BAŞKAN - Evet, önergede "çıkarılması" şeklinde. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bunun, basit bir imla 

hatası olduğu anlaşılıyor. Takrir sahipleri bunu... 
BAŞKAN - Önerge sahipleri... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - "Çıkarılmış olup" de

nir, "çıkarılması olup" denmez. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Katılıyoruz "çıkarılmış olup" şeklinde düzeltiyoruz. 
BAŞKAN-Efendim, tamam, Komisyonun istediği şekilde düzeltiyoruz. 

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

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir; bi

raz sonra gizli oylaması yapılacaktır. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 20 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Abdulkadir Ateş 

' (Gaziantep) 
ve Arkadaşları 
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Değişiklik metninin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Bu dönem içinde çıkarılan kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerden, yürürlükte bulu
nanlar hakkında, 152 nci madde uyarınca mahkemelerde ileri sürülebilecek Anayasaya aykırılık id
diasından başka, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 180 gün içinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler ile kendi yarlık ve görevlerini ilgilendiren alanlar
da Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek idare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahke
mesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay ve üniversiteler tarafından anayasaya aykırı
lık iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açılabilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Biraz evvelki konuş
mamda arz ettiğim sebeplerle, katılamıyoruz efendim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce söylediğimiz 

gibi, önergemizin asıl amacı, Komisyon metninde, sadece genel hükümler çerçevesinde sözü geç
tiği için, bunu, biraz açmak; yani, halkımıza, bu konuda, mahkemelerde de Anayasaya aykırılık 
defini ileri sürebileceğini göstermek; ama, aynı zamanda da, bir eleme işlemini, bir ayıklama işle
mini çabuklaştınp, kolaylaştırmaktır. Daha önce konuşan hatiplerden biri, bunun, aslında yasama 
organının; yani, Parlamentonun işi olduğunu söyledi; ama, 700 küsur yasanın değiştirilmesi, zaten, 
şimdiye kadar mümkündü; yani, bu Parlamento isteseydi, bu yasaları, yasa değiştirme yoluyla -
Anayasaya aykırılık olarak değil- ortadan kaldırabilirdi; ama, bunun yapılmamış olması, gösteriyor 
ki, Parlamentonun, zaten yüklü olan gündeminde, bir de, bu 700 yasanın gözden geçirilmesi gibi 
bir yükü üstlenmesi yanlış olur. 

Onun için, başvurma çerçevesini mümkün olduğu kadar genişleterek ve hele, bu anayasa dü
zeninde, Anayasa Mahkemesine başvurma olanakları ellerinden alınmış olan kurumlara, hiç olmaz
sa bu yasalar bakımından ve bir süre için bu hakkı tanıyarak; yani, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yar
gıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, Sayıştay ve özellikle de üniversitelere bu hakkı tanıyarak, bu eleme, ayıklama işleminin 
çabuklaştırılmasını amaçlamıştık. 

Sayın Başkan, müsaadenizle, bir noktayı daha belirtmek isterim. Daha önceki konuşmacılar, 
iki kavramı birbiriyle karıştırdılar. Bu iki kavram, yasama dokunulmazlığı ile yasama sorumsuzlu
ğudur. O zamanki organları, yasama organı olarak kabul etsek bile, bu, ancak onların yasama iş
lemlerine ilişkin, onlardan ötürü bir sorumsuzluktur. Yani* bugün yürürlükte olan mutlak dokunul
mazlık da diyebileceğiniz sorumsuzluktur; ama, dokunulmazlık, bir başka yönüyle mutlak değildir. 
Yani, yasama görevi sırasında, birtakım suçlar işlenmişse, o suçlar konusunda yargı önüne çıkıl-
maması, bunlar konusunda hiç yargı önüne çiKiımıyacağı anlamına gelmez; o yasama süresi sona 
erdikten sonra, suçu işlemiş olanlar yargı önüne çıkarlar. 

Şimdi, Komisyonun getirmiş olduğu ekleme fıkrasının, eğer, anlamsız bir ekleme olmadığını 
göstermek istiyorsak, bunun mutlaka işlemesini sağlamamız gerekir. Bakınız, sayılan suçlar arasın
da, "resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma" var; eğer, o sırada, sorumlu organlar bu suçu iş-
lemişlerse, bunun yargı önüne getirilmesini sağlamak gerekir. "Bu sorumsuzluğa girer " demek 
yanlış; çünkü, bu mutlak sorumsuzluğa yahut mutlak dokunulmazlığa girmez; kaldı ki, yapılan 
yanlışlardan biri "işlendiği zaman, bu suç idi; bu zaten o sırada suç olmaktan çıkarılmıştı; onu ya-

. panlar, bunun suç olduğunu bilerek işlemiş değillerdir" demek de yanlış. Bu Anayasa hükmü, o dö-
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nem sona ererken, 1982 Anayasası kabul edilip, yürürlüğe girerken konmuştu. Dolayısıyla, bu, son
radan getirilmiş bir korumadır "ceza hukukunun birtakım ilkelerini uygulayıp, o sırada suç değil
di; şimdi suç yaratıyoruz" demek de yanlış; o sırada suçtu; fakat, sonradan, Anayasa yürürlüğe gi
rerken, suç olmaktan çıkarıldı. Bu vesileyle bunu düzeltmek istedim. 

Sayın Başkan, Özellikle, yasama bakımından, üzerimize düşen görevin daha doğru bir biçim
de ve daha kolay yapılabilmesi bakımından, önergemizin kabulünü rica edeceğim; çünkü biz, bü
tün o noktalar, o organlar kadar, üzerinde hassas davranmayabiliriz. 

Saygılarımla. , 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, üç önergemiz daha var; önergelerin işlemlerinin bitmesine kadar çalış

ma süremiz dolabilir. Bu nedenle, biraz sonra, bir ara vereceğim; fakat, uzun bir ara vermeyece
ğim. Daha önce, sizden saat 19.00'dan sonra çalışabilmek için müsaade talep etmem lazım. 

Çalışmalarımızın 19.00'dan sonra da devamını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanunun 20 nci maddesinin değiştirildiği, Anayasanın geçi

ci 15 inci maddesine ilave ikinci fıkrasının daha sonra üçüncü fıkra olarak "Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunan partiler iptal davası açma hakkına sahiptir" cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
(Malatya) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? . 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyor efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir iyileştirme ya
pıyoruz; bunun, hakikaten kapsamlı olması ve arzu edilen neticeye ulaşması bakımından, herkesin 
katkıda bulunması gayet tabiî. 

Biraz önce, Sayın Soysal ve arkadaşlarının önergesi, burada oylandı ve reddedildi. Orada, 700 
küsur kanun, eğer düzeltilecekse, bir tercih yolu vardı; o da, çok geniş kapsamlı bir şekilde, Ana
yasa Mahkemesine müracaat imkânı getirilirse, belki, bu tasfiye hareketi daha hızlı olabilirdi ve o, 
reddedildi. Ancak, bana göre, daha doğru olan bir yol var; o da, hem Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yasama görevini kendisinin yapması bakımından doğru hem de -biraz önce, birçok arkadaş
ların da ifade ettiği gibi- birçok organın, Anayasa Mahkemesine, Meclisin yapması gereken işi gö
türecek bir çalışma, tercih edilmesi açısından da uygun olmayan bir durumdur. Bu iptal işlemiyle 
ilgili olarak, şu anda, biliyorsunuz, mahkemelerde, anayasaya aykırılık iddiasının dışında iki yol 
var; ya anamuhalefet partisi müracaat edecek veyahut da 90 milletvekili müracaat edecek. Bu iki 
yol, biliyorsunuz, birincisi itibariyle. Anayasaya aykırılığı, sadece, bir partinin müracaatına bağla
mak gibi zaman zaman o partinin takdiri ölçüsüne verilmiş olan bir haktır; o partinin takdiri ölçü-
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sünde yürütülüyor ve 90 milletvekilinin imzası da, parti disiplinleri içerisinde çoğu zaman gerçek-
leştirilemiyor. 

Çözüm, bunun yerine, önergede bizim teklif ettiğimiz husustur. Mecliste grubu bulanan her 
parti, bu geçici dönemi, hiç değilse, daha kısa sürede tasfiye etmek bakımından bu imkâna sahip 
olsun. Zaten, Sayın Soysal ve arkadaşlarının teklifinin bir kısmında bu vardı; ama, kapsam çok ge
niş olduğu için, Yüce Meclis, belki uygun görmedi; ancak, şimdi, bu görevi sadece, Meclise inhi
sar ettirmek bakımından, Meclisin bu görevi yapması bakımından bir teklifte bulunmuş oluyoruz. 
Ümit ve temenni ediyorum ki, eğer, bu iptal istemini, Mecliste grubu bulunan partilere de bu ana
yasa değişikliği içerisinde verirsek, herhalde daha hızlı bir netice alabiliriz. 

Değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 20 nci maddesiyle değiştirilen Anayasanın geçici 15 inci maddesinin ilk fık
rasına "Bu hükmün uygulanmasında zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin savunmalar dinr 
lenmez" cümlesinin eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Fethullah Erbaş 
•, (Van) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu önerge, 

cezanın geriye,yürümezliğini kaldırma neticesini doğuracağı için, Komisyonumuz tarafından kabu
le şayan görülmemiştir. , ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Çelik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu anayasa de

ğişikliği üzerinde konuşmamak için kendi kendime söz vermiştim; ama, ne gariptir ki, darbeci pa
şaların anayasacısı, Anayasa Komisyonunun Sözcüsü olunca ve hele geçici 15 inci madde, tama
men, Anayasanın başlangıç ilkelerine... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sataşma var söz istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
Sayın Kırca, anlamadım efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Şahsıma sataşma var efendim. Sayın Çelik "Darbecilerin ana

yasacısı Komisyon Sözcüsü" dediler; bundan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, ben, burada, Kanunlar Kararlar Daire Başkanlığı yetkilileriyle, Komis

yonun biraz önce istediği bir husus var, onun,, İçtüzük ve Anayasaya uygun olup olmadığını görü
şüyordum; o nedenle, Sayın Çelik'i dikkatli takip edemedim; kabahat benimdir; özür diliyorum. 

Sizin söz hakkınız mahfuzdur. 
Sayın Çelik, sürenizi yeniden başlatıyorum; buyurun efendim. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - 12 Eylül Anayasasının ideolojik mimarı Sayın Kır-

ca'nın, bir nebze demokratikleşme öngören yeni dönüşümü engellemek için, elinden geleni ardına 
koymayacağını kestirmek için kâhin olmak gerekmez. Biraz önce konuşunca, Sayın Kırca yerin
den, hemen dayanamadı "bana laf attı" dedi; atacağım tabiî. 27 Mayıs'tan sonra, 61 Anayasasını 
yapan... 

ARSLAN ADNANTÜRKOĞLU (Çorum)-Maddeye gel, maddeye!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Maddeye geleceğim... 

Sayın Kırca, 12 Eylül Anayasasının sahipliğini ve babalığını yaptığın için, engelleyeceksiniz 
tabiî. Haydi, hodri meydan diyorum!.. Sivilleşmek istiyorsak, bir an önce, geçici 15 inci maddeyi 
kaldırmalı, darbeci paşaları, bağımsız yargı önüne çıkarmalıyız. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Hiç oy verdin mi?!. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Buna oy vereceğim işte. Eğer, böyle yaparsanız oy 
vereceğim; ama, vicdanınızın arkasına sığınarak "devri sabık yaratmak istemiyoruz' demenize, şu 
Yüce Mecliste ve bizi televizyonlarının başında izleyen Yüce Milletimiz karar verecektir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Makyavelist bir düşünceye, 
bir darbe indireceğim. Ne diyor Makyavel "ahaliyi korkutarak yönetmek, severek yönetmekten iyi
dir." 12 Eylül Anayasasının geçici 15 inci maddesini kaldırmadığınız müddetçe "Başlangıç" mad
desi bile, darbeci paşaların getirmiş olduğu Anayasanın başlangıç ilkesidir. Siz, demokratikleşme
den bahsediyorsunuz, insan haklarından bahsediyorsunuz; peki, binlerce insanın haksız olarak 
mahkemelere çıkarıldığı, yasaklarla meydana gelen hadiseleri yüce Türk hâkimlerinin önlerine çı
karmaktan niçin korkuyorsunuz?! Türkiye demokrasisi, sivil mareşallerin dışlanacağı anı iple çe
kiyor. Ülkemiz, kendilerine, Makyavelizmin bu sözünü düstur bellemiş statüko zaptiyelerinin aşı
lacağı günü bekliyor; dolayısıyla, ülkemiz, halkımız ve demokrasimiz, kediye ciğer, Coşkun Kır-
ca'ya da anayasa emanet etmeyecek Türkiye Büyük Millet Meclisini istiyor, bu türlü Meclisi ta
lep ediyor. O zaman da, sivil mareşalları, demokrasi meydanında hezimet bekliyor diyor ve haki
katen sivil bir anayasa yapmak istiyorsak, darbeci paşaların anayasacılarından değil, şu Meclisi 
dolduran, Türk Milletinin oyuyla seçilmiş gelmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hür. ira
deleriyle anayasa yapmak lazım. Yoksa, katakulliden başka bir şey değildir. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan "Katakulli" diyor... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - "Katakulli" ne demek Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - Sayın Çelik, İçtüzük hükümlerimiz içerisinde, dün de bir vesileyle ifade ettiğim 

gibi, üyeler, birbirleri hakkında yaralayıcı ve aşağılayıcı sözler söyleyemezler. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Var olanı söyledim efendim!.. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika!.. Ben, sözlerimi bir bitireyim. 
Biraz önce, Sayın Coşkun Kırca ile ilgili bir ifadeniz var. Ayrıca "katakulli" diye genel bir ifa

deniz var. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)' - Makyavel'i kastettim efendim. 
BAŞKAN-Peki!.. ' 
Sayın Kırca ile olan ilgili sözlerinizi tavzih ediyor musunuz, geri alıyor musunuz? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Tenkit babında söyledim, kendisinin şahsını yarala

yıcı bir cümle olarak söylemedim. 
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BAŞKAN - Sayın Kırca, bu, sizin için kabul mü efendim? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hayır efendim; çünkü, sataşmak için, beni yaralamak için söy-
lemediyse bile, gerçekleri tahrif etti... 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
• ' • / ; - İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 'nın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in ken

disine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Kırca, içtüzüğün 70 inci maddesine göre, size söz veriyorum; buyurun 

efendim. 

Efendim, yeni bir sataşmaya mahal olmasın, lütfen... 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hasbelkader çok uzun sü

reden beri anayasa konularıyla uğraşırım. 12 EylüTden önceki krizli dönemde de bendeniz, iki ar
kadaşımla beraber Yeni Forum Dergisinde, Anayasa hakkındaki ortak düşüncelerimizi neşrettik. 

Anayasadan, anayasa hukuku teorisinden biraz nasibini almış olanlar, bu düşüncelerin, 1982 
Anayasasıyla hiçbir ilgisi olmadığını görebilirler. Kaldı ki ben, bu Anayasa hazırlandığı sırada 
New York'ta Birleşmiş Milletler hezdinde daimi temsilciydim. Bana, kimse, bir şey sormadı, ben 
de, kimseye bir şey söylemedim. Tekrar edeyim. 1982 Anayasasının içindeki hukuk yanlışlıkları, 
nazariye yanlışlıkları ve Türkçe yanlışlıkları bana atfedilemez. İnsanlar, ne kadar aleyhimde bulu
nursa bulunsun, ne kadar görüşlerimle aykırı fikirler taşırlarsa taşısınlar, zannediyorum, böyle bir 
kabiliyetsizlik örneği metnin, tarafımdan yazılabileceğini kabul edemezler. 

Şunu söylemek istiyorum: Peki, bu nereden çıkıyor; biraz evvel konuşan arkadaşımız, bol bol 
çıkartılan dedikoduların tesiri altındadır. Öteden beri, Türkiye'de bazı çevreler, hakkımda bu dedi
koduları yayar dururlar; kimlerdir bu çevreler: Bölücüler, esbak komünistler ve Atatürk ve laiklik 
düşmanlarıdır. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırca. 

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

/ / . - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekil
leri 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 Hak
kında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (211007, 2/1110, 2/1312) 
(S. Sayısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Biraz Önce müzakeresini tamamladığımız önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

• HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, bir şey mi var efendim? 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Sayın Kırca'ya yö

nelik biraz önceki şahsî sataşma cevaplandırıldı; ama, burada, anayasa değişikliklerine asıl emek 
veren Anayasa Komisyonuna ve günlerden beri çalışan Genel Kurula da sataşma var; yani, anaya
sa değişikleri konusunda, bir kişinin arzularına, heveslerine uymuş, oy yeren, metin kabul eden bir 
heyet gibi gösteriliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Arkadaşlarımızın, bundan sonraki eleştirile
rinde, Yüce Genel Kurulu hedef alan birtakım sözlerden uzak durmalarını Başkanlığın tavsiye et
mesi gerekirdi; o yerine getirilmemiştir; onun için, bunu, ben ifade etmek mecburiyetini duydum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Efendim, hatırlattığınız için teşekkür ederim; ama, bu tavsiye, geçen haftaki 
görüşmelerde birkaç defa yapıldı. Tekrardan fayda ummadım, arif olan anlar diye düşündüm; 
arz ederim. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, böyle bir müzakere usulümüz yok; ama, buyurun. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Bütün siyasî partilerimiz, Meclis Başkanlığına verdikleri 
anayasa değişikliği teklifinde, bu maddenin kalkmasını istiyorlar. Şimdi, ne değişti de iki fıkrası 
kalıyor; Komisyona onu sormak istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - İşte, öyle bir soru usulümüz yok efendim. 

Son önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Teklifinin 20 nci maddesiyle değiştirilen geçici 15 inci maddesine ilave ikinci fıkrası
nın ikinci cümlesi "bu takdirde iptal davası açılması hususunda 151 inci maddede yazılı süre üç yı
la çıkarılmış olup bu süre, bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten başlar" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 

(Malatya) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA ( İstanbul ) - Anayasanın geçici 
maddesinin ilk iki fıkrasını muhafaza eden mutabakat metninden sonra, Komisyonun yaptığı deği
şiklik üzerinde gelen bu teklife katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK ( Malatya ) - Sayın Başkan/söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

Sayın Asiltürk, süreniz 5 dakika. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK ( Malatya ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; deminden beri 

gayret gösteren arkadaşlarımız, bu değişikliklerin, hayata geçirilmesi için birtakım ilave katkılarda 
bulunmak istiyorlar; ama, maalesef, Sayın Komisyon Sözcüsünün ciddî muhalefetini de aşamadık
ları için bu imkân hâsıl olmadı. 

Şimdi, burada ortaya konulan görüşleri bir değerlendirelim: 700'den fazla kanun var; bunla
rın, anayasaya aykırılığının tespit edilmesi için imkânlar arandı. Mesela, Sayın Soysal ve arkadaş
ları, bunu, daha geniş çevrelere yayarak, Anayasaya aykırılık şeklindeki iddialarını Anayasaya derç 
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ederek bu imkân sağlansın dediler, reddedildi. Ben, hiç olmazsa gruplar, Mecliste grubu bulunan 
partiler de, anayasaya aykırılık müracaatını yapabilsin diye huzurlarınıza çıktım, gayet makul şey
ler söyledim, bu da önyargıyla reddedildi. 

Şimdi kalıyor bir tek şey; zamanı uzatmak. Eğer, hakikaten istiyorsak, -istemeyebiliriz de; 
ben, illa, herkes bu düşüncede olsun demiyorum; herkes "Anayasaya aykırı bu kanunların, Anaya
sa Mahkemesine gidebilmesi sağlansın" düşüncesinde olmalıdır da demiyorum- son bir şey kaldı -
bununla bitiyor- fıkralar oylanacak. Eğer, zamanı da uzatmazsak, bunun pratik neticesi şudur: Biz, 
belli dönemde çıkmış, Anayasaya aykırı olan -kimseyi incitmemek için de hiçbir tarif de yapmıyo
rum- bu kanunları düzeltme imkânından mahrum kalacağız. Eğer, bunu, böyle kabul ediyorsanız, 
reddedersiniz, eğer, bu imkân olsun diyorsanız, sizden, bu önergeyi desteklemenizi talep ediyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. (RP sıralarından alkışlar) 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, önergeyle ilgili işarî işlemler tamamlanmıştır. 
Şimdi, bu maddeyle ilgili kabul edilen bir önerge var; önce, onu gizli oylamaya, arkasından 

maddeyi gizli oylamaya arz edeceğim. 

Saat 19.20'ye kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.06 

. . O : — •• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 19.20 
BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

— © — ; • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
11. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekitleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil

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

BAŞKAN - Bundan önceki oturumda, önergelerle ilgili işarî işlemleri tamamlamıştık ve öner
genin gizli oylamasının yapılacağını ifade etmiştim. 

Şimdi, kabul edilen önergenin gizli oylamasına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy sandığını kaldırın. 
(Oyların ayınmı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, anayasa değişiklik teklifinin 20 nci maddesiyle ilgili öner

genin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 
Katılan üye sayısı : 327 
Kabul : 210 
Ret : 114 
Çekinser : 1 
Geçersiz : 2 
Bu durumda, bu önerge, Anayasanın aradığı nitelikli çoğunluğu bulamamıştır. 
Şimdi 20 nci maddenin gizli oylamasını yapacağız. 
(Oylarıa toplanmasına başlandı) 
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BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekilleri, oyların sayımı sırasında yeni maddeyi görüşeceğiz; 

ara vermeyeceğim efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -" Sayın Başkan, Danışma Kurulu önerisi burada karara bağlan

dı; o ne oldu? 

BAŞKAN -. Sayın Kazan, Genel Kurulun kararıni aldım. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Danışma Kurulu önerisi var... 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerileri yanında, biliyorsunuz, süre uzatma kararı alıyoruz. Sa

at 19.00'dan sonra önergelerin işlemlerinin yetişebilmesi bakımından, süre uzatma kararı aldım; o 
kararımı uyguladım; sonra, kısa bir ara verdim; ondan sonra, tekrar devam ediyorum. Usule uygun 
hareket ediyorum. 

•' ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Dün akşamki uygulamada Grup Başkanvekilerinin görüşüne 
başvurdunuz. 

BAŞKAN - Dün akşamki uygulamam başka efendim; dün akşam, sizden, gece yarısından 
sonra devam edebilmek için, müsaadeniz olup olmadığını sordum. Bu, sadece aradaki bir zaman
dır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Yani, siz, Danışma Kurulunun önerisiyle kabul edilen birbu-
çuk saatlik arayı, yeni bir Danışma Kurulu önerisi kabul edilmeden kaldırıyorsunuz... 

BAŞKAN - Hayır efendim. Genel Kurulun kararına bağlı olarak, saat 19.00'dan sonra çalış
ma müsaadesi aldım; 20 dakika da ara verdim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, doğru olmadığını siz de biliyorsunuz... 

..'..., ..BAŞKAN -Benim yaptığım doğrudur efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Doğru olmadığını siz de biliyorsunuz... 
BAŞKAN - Benim yaptığım doğrudur. Bir itirazınız varsa, Başkanlık Divanına itiraz edersi

niz, karara bağlanır; usuller açık. Ben doğru olduğunu iddia ediyorum; hem biliyorum hem de id
dia ediyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sadece emrivaki yapıyorsunuz... 

BAŞKAN - Sayın Kazan, bir ilavem daha var; süre uzatmaları konusu Danışma kurulunun 
önerisi değildi; yüksek malumlarınız, Genel Kurulun karar vermesi için, grup önerisi olarak aşağı
ya indirilmişti ve Genel Kurulda oylamıştık. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hangi hallerde Sayın Başkan?.. İş bitinceye kadar... 

BAŞKAN - Hayır... Hayır... Yani, o sizin söylediğiniz saat 19.00 ilâ 20.30 arası ara verme ka
rarı, Danışma Kurulu önerisi değil, Genel Kurulun kararı; çünkü, grup önerisi olarak aşağıya indi 
ve Genel Kurul karar verdi ve ben yine o kararı da Genel Kurula sordum, Genel Kurulun kararına 
göre işlem yaptım. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Danışma Kurulu önerisi olarak geldi. 
BAŞKAN - Danışma Kurulu Önerisi değil, grup önerisi... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hayır, Danışma Kurulu önerisi olarak geldi Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hayır efendim, siz iştirak etmediniz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hayır efendim, çalışma saatlerine iştirak ettik. 
BAŞKAN - Etmediniz efendim. Getiririm Danışma Kurulu önerisini şimdi... 

Lütfen, o Danışma Kurulu önerisini getirir misiniz bana. 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, zaten gündemde yazıyor. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, 27.6.1995 tarih 4/801 sayıyla, Doğru Yol Partisi Grubunun Sayın 
Başkanvekili Nevzat Ercan, Anavatan Partisi Grubunun Sayın Başkanvekili Hasan Korkmazcan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Sayın Başkanvekili Abdulkadir Ateş'in, Genel Kurulun çalış
ma saatleriyle ilgili müşterek önerileri buradadır. Bu öneriyi, Genel Kurulun oylarına sundum. Da
nışma Kurulu önerisi değildir. İşte, Genel Kurulun verdiği bu karar mucibince de, yine, bugün, Ge
nel Kurulun kararını alarak çok kısa bir ara verdim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Dün akşam niye vermediniz aynı kararı?.. 
BAŞKAN - Efendim, dün akşam bir Danışma Kurulu önerisi istedim sizden. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bu kararla gittiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hayır efendim, onunla gitmedim. Bir Danışma Kurulu önerisi istedim. Dün ak
şamki olay, gece 12'den sonra, sabaha kadar çalışma idi. Şimdi, siz, buradaki birbuçuk saate itiraz 
ediyorsunuz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Evet... Evet... 
BAŞKAN - Evet; ama, o, sizin kararınız değil; zaten, siz, o karara muhalifsiniz. O, Genel Ku

rulun kararı; onun için, ben doğru yaptığımı biliyor ve iddia ediyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hayır, bununla gittiniz... 

BAŞKAN - Emin olmasam, iddia etmem efendim; merak etmeyin. Yanlış yaptığım zaman da, 
özür dilemesini bilirim. 

SÜHA TANIK (İzmir) - Bravo Başkan!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Tamam Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir, oy sandığını kaldırınız. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN—21 inci maddenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki 

geçici 17 nci madde eklenmiştir : 
Geçici Madde 17. - Anayasanın 128 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği ta

rihte memur veya kamu görevlisi olarak görev yapanlardan 128 inci maddenin değişik ilk fıkrası
na göre işçi statüsüne geçirilecek olanların, memur veya kamu görevlisiyken sahip oldukları mali 
ve sosyal haklar saklı kalır. . 

BAŞKAN - Şahısları adına müracat edenler: Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Koray Aydın, Sa
yın Gaffar Yakın, Sayın Abdüllatif Şener, Sayın Cevat Ayhan. 

Gruplar adına?.. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 21 inci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, söz konusu-ek madde, 17 nci ek madde olarak geçiyor. Bu ek maddede, 

özet olarak şöyle söylüyor... 

BAŞKAN - Ek değil; geçici madde Sayın Erdal. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Bu geçici maddede "Anayasanın 128 inci maddesinde yapı
lan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte memur veya kamu görevlisi olarak görev yapanlardan 128 
inci maddenin değişik ilk fıkrasına göre işçi statüsüne geçirilecek olanların, memur veya kamu gö-
revlisiyken sahip oldukları malî ve sosyal haklar saklı kalır" denilmektedir. Şimdi, burada görülen 
o ki, Anayasamı! bu geçici maddesine göre, şu anda memur olarak çalıştırılan birkısım kimseleri 
işçi statüsüne geçireceğiz ve memur olarak görev yaptıkları zamanki hakları da saklı kalacak... 
Şimdi, neden buna lüzum görülmüş; tabiî, anlamak mümkün değil. Aslında, anlıyoruz da, böyle bir 
şeye gerek yok. 

Madem, kamuda çalışan bir insan, devletin teminatı, sosyal güvencesi altında; onun hakkı 
olan, geçineceği kadar ücreti, memur olduğu zaman da verirsiniz, İşçi olduğu zaman da verirsiniz. 

Bu bakımdan, böyle bir değişikliği pek uygun da görmüyoruz; ancak, emrinde çalışan memu
ru aç bırakan, milyonlarca insanı işsiz bırakan, sokağa döken bir zihniyet, bir hükümet, gayet tabiî, 
yalnız kendisine çalışan insanların hakkını korur, çalışmayanı sokağa döker. Nasıl iş ki, anayasa çı
karıyoruz, anayasa yapıyoruz; anayasada da, yalnız, devlette çalışanların hakkını koruyoruz; ama, 
vergi isterken, cepheye savaşa gönderirken, bütün vatandaşları çağırıyoruz; o zaman, özel olarak 
memuru çağırmıyoruz; bu, nasıl sosyal devlet; böyle sosyal devlet olmaz!.. 

Sosyal devlet, aslında, şu 1982 Anayasasında gayet güzel tarif edilmiş. Bakın, bu konuda, 
Anayasanın ilgili maddesinde "Devlet, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli eko
nomik bir ortam meydana getirmek için gerekli tedbirleri alır" denilmektedir. Dört yıldan beri, şu 
Hükümet ve idare ettiği devlet ve de yıllardan beri devleti yönetenler, acaba, işsizliği önlemek için 
hangi tedbiri aldılar, hangi tesisi kurdular, ne yaptılar; hiçbir şey yapmadılar. Anayasa emrediyor; 
ama, bunları, şu çıkaracağınız yeni değişiklikte yine yapmazsınız. 

Efendim, bu memur, işçi statüsüne geçtiği zaman, malî ve sosyal haklarını koruyacak. 
Peki, sosyal haklar, devlette çalışmayan insanlara verilmemesi lazım gelen bir hak mıdır? 

Devlette çalışmayanların sosyal hakları neden düşünülmüyor? İşsiz olanlara neden işsizlik sigorta
sı düşünülmüyor? Asgarî ücretten neden vergi alınıyor? Devlete hizmet edenlerin maaşları, neden, 
asgarî geçinecek kadar verilmiyor? 

Bu teklifle, Hükümet veya bu teklifi verenler kimi kandırıyorlar?.. Bu teklif, tabiî, şu anda.Re-
fah Partisi dışındaki grupların getirdiği bir tekliftir. Böyle bir teklif olmaz. Devlet, çalıştırdığı ve 
çalıştırmadığı vatandaşın, hem sosyal haklarını korur, verir, hem de malî imkânlarını temin eder. As
lında, sosyal devlet denince, bütün millet sosyal güvence altında olur. Yani, sosyal güvencesi olma
yan bir vatandaş hasta olduğu zaman, sosyal devlet onu tedavi ettirir, masrafını da kendisi verir. 

Devlet işsizlik sigortasını çıkarır; kişi, isterse çalışmasın, işsizlik sigortasından maaş alsın; is
terse çalışsın, daha fazlasını alsın. Böyle devlet, sosyal devlettir; adalet gereği olması lazım gelen 
de budur; ancak, geliyorsunuz, devlette görev alan muayyen insanlar için anayasa değiştiriyorsu
nuz, özel kanun çıkarıyorsunuz, sonra da vatandaşa "size büyük faydalar getiren anayasa değişik
liği yapıyoruz" diyorsunuz... Kimi kandırıyorsunuz?.. Şu değişiklikle, kaç kişinin karnı doyacak, 
kime iş bulacağız?.. Şu madde geçmez ya; haydi bakalım, diyelim ki geçti; ama, Türkiye'de 10 mil
yon işsjz vatandaş var; kaç kişiye, kaç milyon insana, kaç senede iş vereceksiniz?.. Hastanelerde 
tedavi olamayan, ilaç alamayan, doktora gidemeyen hasta insanlara ne imkân getireceksiniz; hiçbir 
şey yok. 
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Köylünün ekinine ne ücret vereceksiniz; sanatkâr çalışamıyor, nasıl kredi vereceksiniz; meç

hul. Vatandaşı kandırıyorsunuz aslında, yani, burada, gündemi de şaşırıyorsunuz. 

Bugün, işsizlik almış yürümüş; terör almış yürümüş; millet, para için birbirinin gırtlağını sıkı
yor; ama, siz, geliyorsunuz, vatandaşa hiçbir faydası olmayan anayasa değişikliğiyle uğraşıyorsu
nuz. Biz, Refah Partisi olarak, anayasanın değiştirilmesine, yalnız 24 üncü madde için değil, bunun 
için de karşıyız. 

Öyle bir madde koyarsınız ki anayasaya "Türkiye'deki 10 milyon işsize, beş senede iş bulun
ması için gerekli tedbirler alınır" dersiniz; ondan sonra da hükümeti mecbur edersiniz; eğer, beş se
ne içinde 10 milyon insana iş bulamazsa, o hükümeti Yüce Divana gönderirsiniz... Yüce Divana 
böyle gönderilir. Yoksa, ihtilal yapıp da sen çok "Allah" dedin, sen çok "peygamber" dedin diye 
hesap sorulmaz. 

Her şey yapılıyor, her şey milletin aleyhine; hiç kimse hesap soramıyor... Neden; çünkü, hü
kümet mesul değil. Getirin bakalım bağlayıcı kararı, koyun maddeyi "bütün millet sosyal güvence 
altındadır, devlet, bu sosyal güvenceyi, maddî imkânı sağlar" diye; devleti yöneten hükümet, ara
sın bulsun, vatandaşın sosyal güvencesini sağlasın. Anayasaya bu maddenin konması lazım. Hayır, 
o yok; mal emniyeti yok, can emniyeti yok... 

Görüyorsunuz, her gün cinayetler oluyor, faili melçhul cinayetler... Kim mesul; hükümet. Ne
den hükümet için şuraya bir madde koymuyorsunuz "vatandaşın can emniyetini sağlayamayan hü
kümet Yüce Divanda hesap verir" diye?.. Ya can emniyetini sağlayacaksın veya görevden uzakla
şacaksın. 

Trafik konusunda, her gün, harp etmiş gibi, 20 kişi, 30 kişi trafik kazasından ölüyor. Trafik ka
zalarını önlemek için ne yapılması lazım; karayolları yapılması lazım, ulaşımda gereken ihtiyacı 
karşılayan yollar yapılması lazım. Bu yolların yapılması için de hükümete vazife vereceksiniz. İş
te, yedinci beş yıllık plan gelecek; bakalım neler konuşulacak. O planda, beş sene içerisinde neler 
yapılacak, onu görüşeceğiz; ama, göreceksiniz, bir sürü laf salatası... Batılılaştık... Batı'ya uyduk... 
Batı'nın kuyruğu olduk... Batı bizi seviyor... Şunu yapıyor, bunu yapıyor... Kuru kuru laf, karın do
yurmuyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Yedinci beş yıllık planda, kuru kuru laftan başka bir şey getiremezsiniz. Neden; işte, dört yıl

lık icraatınızı gördük; Türkiye'de bir tane çivi çakmadınız; ama, trilyonları sokağa attınız. 
Değerli arkadaşlar, şu konuştuğumuz maddede, işçi ve memur ayırımı var; ancak, bu anayasa 

değişikliğinde, işçinin de tarifi yok, memurun da tarifi yok. Ne olacak; efendim, şu kadar memuru 
işçi yaptım; hadi bakalım, işçiler, gidin sokağa dökülün, grev yapına toplusözleşme yapın, hakkını
zı arayın... Bu amaçla gelen bir maddedir. İşçinin bir tarifi vardır; bedenen çalışan insana; yani, üre
tim yapan insana işçi dertir; fikren çalışan insana da memur denir. Ayır bakalım bunu da göreyim... 
Hayır, yarınki iktidar -bu anayasa değiştikten sonra- keyfî olarak, şu kadar memuru işçi yaptım; ha
di bakalım hakkınızı isteyin, hadi bakalım grev yapın, hadi bakalım -toplusözleşme olmazsa- her , 
şeyi yakın yıkın... Nereden para vereceksin; vatandaştan vergi toplayacaksın da, işçi yaptığın bu 
memura para vereceksin. Vatandaş aç zaten, karnını doyuramıyor; vatandaş, evine et alamıyor, 
peynir alamıyor, yağ alamıyor, ekmek alamıyor... Ekmek kuyruklarına bakın; saatlerce, 2 500-3 
000 liraya ekmek alacağım diye, çoluk çocuk kuyruklarda bekliyorlar. Siz, bunlardan-para alacak
sınız, grev yaptırdığınız insanlara vereceksiniz. Hayır arkadaş, hükümet çalışacak, gelirini temin 
edecek; o işçiye, o memura hakkını verecek; adil devlet böyle olur, hükümet böyle olur, anayasa 
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da bunun için yapılır. O bakımdan, bu maddenin faydalı olduğuna inanmıyoruz; çünkü, gerçek dı
şı, kuru laftan oluşan, kaynağı olmayan bir madde; işçinin, memurun tarifi yok ve şu anda, memur 
da işçi de mağdur, hakkını alamıyor; vatandaş da perişan, inim inim inliyor; 10 milyon işsizi olan 
bir ülkeyiz; gerçekle ilgisi olmayan bir maddedir. 

Bu bakımdan, biz, Refah Partisi Grubu olarak bu maddenin aleyhinde oy kullanacağız, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun efendim. (CHP sırala

rından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; bildiğiniz gibis 128 inci madde kabul edilmedi. Bizim, 128 inci 

. madde konusundaki yaklaşımımız, bu maddenin, daha önce -yine- reddedilmiş olan 5İ753 ve 54— 
üncü maddelerle birlikte düşünülmesi yönündeydi. 

Biz, Türkiye'de, bütün kamu çalışanlarım bir bütün olarak görmeyi, ondan sonra da, bu bütün
lük içinde, şimdiye kadar yapılmamış olan bir şey yapıldıktan sonra; yani, Türkiye'deki personel 
rejimi doğru dürüst bir temele oturtulduktan sonra; bunları yeniden gözden geçirerek, 51, 53 ve 54 
üncü maddelerde tanınmış olan hakların kimlere tanınabileceğinin yasayla belirlenmesinden yana
yız. 

Tekrar tekrar söylüyorum, belki dördüncü beşinci defa oluyor, onun için özür dilerim; Türki
ye'deki personel rejimi belli bir temele oturtulmadıktan sonra, kamu çalışanlarının hangilerinin 
gerçekten aslî ve sürekli devlet görevleri gördükleri; bu bakımdan, idare hukuku kitaplarındaki dar 
anlamda memur sayılmaları gerektiği, hangilerinin başka kategorilere konması gerektiği söylenme
den, belirlenmeden, bu haklar dolayısıyla; yani, 51,53 ve 54 üncü maddelerdeki sendika, toplusöz
leşme, ve grev haklan dolayısıyla çok ayrıntılı bir düzenleme yapmanın yanlış olacağı inancında
yız. Bu açıdan bakınca, kamu görevlilerini, memurlar ve işçi statüsündekiler diye ikiye ayırmak da 
yanlıştır ve çağdaş değildir; çünkü, dünyadaki kamu görevlileri bakımından -ben, şimdi, falanca ki
tap şöyle diyor, filanca ülkede böyle diye size örnekler verecek değilim.- bunların sınıflandırılma
sı bakımından evrensel geçerlilik taşıyan ilkeler yoktur; anayasalara evrensel geçerlilik taşıyan il
keler koymak olanağı da yoktur. 

Anayasalarda evrensel ilkeler vardır... Yeryüzündeki hiçbir anayasa, örneğin "işkence yapmak 
serbesttir" demez; hepsi, işkencenin yasak olduğunu söyler; bu, insan haklarının evrensel temel il
kelerinden biridir ve bunda, bütün anayasalar, istisnasız, hemfikirdir; ama, kamu görevlilerinin 
kimler olacağı, bunların nasıl sınırlandırılacağı, hangilerine hangi hakların tanınması gerektiği ko
nusunda evrensel ilkeler olmadığı gibi, ulusal ilkeler bile yoktur. 

İdare hukuku -tekrar söylüyorum- çok çabuk değişen, sürekli değişen ve süratle değişen bir 
hukuk alanıdır ve bunu, bugünkü haliyle alıp anayasaya aktarmaya çalışmak, yanlıştır. Bu, yanlış 
olduğu gibi, kamu görevlilerini, memurlar ve işçi statüsündekiler diye ayırmak da yanlıştır; çünkü, 
işçilere tanınan hakların bazıları, bazı şekillerde, memurlara bile tanınabilir; çünkü, dünyada, tek 
tip toplusözleşme, tek tip grev biçimi de yoktur. Falanca fabrikada çalışan işçiler belli şekilde top
lusözleşme, grev yapabilirler; ama, falanca kamu görevinde çalışanlar da -hatta, memur statüsünü 
tanısalar bile- kanunla düzenlenen alan içinde, değişik biçimde toplugörüşme, toplusözleşme yapa
bilirler; değişik biçimlerde, değişik sınırlar içinde de grev haklarını kullanabilirler. 

Bundan önceki görüşmelerde, Sayın Komisyon Sözcüsü de belirtmişti; örneğin Fransa'da, ba
zı memur kategorilerinin, evet, toplusözleşme hakları yok; ama, önerdikleri ve buldukları memur 
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maaşı formülü eğer parlamento tarafından kabul edilmiyorsa,' pekâlâ greve de gidebilmektedirler. 
O bakımdan, biz, henüz, 128 inci madde kesin biçimiyle kabul edilmeden, yani kamuda çalışanla
rı belli kategorilere ayırmanın doğru olup olmadığı, anayasayla ayırmanın doğru olup olmadığı ke
sinlik kazanmadan, 21 inci madde dolayısıyla, bu konudaki aktarmaların nasıl yapılacağıma düzen
lemenin, şimdiki işimiz bakımından, yanlış olacağı düşüncesindeyiz; bu birincisi. 

İkincisi de, böyle bir ayırımın kesinliğine inanmadığımız için, 21 inci maddenin tekliften çı
karılmasını öneriyoruz. — 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Anavatan Paratisi Grubu adına, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurum 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; müzakere etmekte olduğumuz anayasa değişikliklerinin 21 inci maddesi, geçici bir madde
dir ve benden evvel konuşan Sayın SoysaPın da ifade ettiği gibi, 128 inci maddenin uygulamasına 
bağlıdır ve bu madde, memurlar veya kamu görevlileri işçi haline getirilirse -ki, değişiklik metni
ne konulan hüküm, emredici bir hükümdür- kazanılan haklar zayi olmasm^müktesap hakları koru
yalım anlayışıyla sevk edilmiş bir maddedir. 

Ne diyor, görüşmekte olduğumuz madde; memurken veya kamu görevlisiykcn, 128 inci mad
dedeki değişiklikle yapılan uygulama sebebiyle, işçi haline getirilirse, bu insanın, memurken veya 
kamu görevlisiyken kazanmış olduğu hak devam etsin, malî ve sosyal hakları elinden alınmasın, iş
çi statüsüne geçmesi sebebiyle, eğer kaybedeceği bir şey varsa, o verilsin demektedir. Bu, aslında, 
normal bir hukuk devletinin düşünmesi icap eden; böyle, emredici kurallar koyması halinde, statü 
değişikliği yapması halinde, personeline karşı, memuruna karşı düşünmesi gereken bir davranıştır 
ve burada, geçici bir maddeyle bunun düzenlenmiş olması, aslında, hukukun genel ilkeleri açısın
dan uygundur, doğrudur. 

Tabiî, tartışma, 128 inci maddeden, hatta, onun ötesinde, 51, 53 ve 54 üncü maddelerden kay
naklanmaktadır. Şimdi, müsaade ederseniz, o bölüme kısaca dönmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Komisyonundaki çalışmalar sırasında, bütün partilerin sözcü
leri, devlet memurlarının tamamına grev hakkı verilmesinin uygun olmayacağı görüşünü savun
muşlardır; yani, güvenlik görevlilerine; yani, hâkim ve savcılar sınıfına; yani, üst kademe yöneti
cilerine, müsteşarlara, genel müdürlere grev hakkı verme taraftarı olan hemen hemen hiçbir parti
miz yoktur. Meselenin tartışma noktası; bunun, kanunla düzenlenmesi; yani, evvela hakkın Anaya
saya yazılması, sonra yasakların kanunla düzenlenmesi veya bu konunun Anayasada belirlenmesi. 
Aksi takdirde, kanunla düzenleme noktasında çok değişik görüşler olabilir ve iktidar partisi üzerin
de baskı kurulabilir; toplum hayatı bakımından sakıncalı görülebilecek sahalara da bu tür haklar ve
rilerek, toplum hayatında birtakım karışıklıklara sebep olunabilir endişesinin müzakeresi ve müna
kaşasından kaynaklanmaktadır; ama, netice itibariyle, işin ucu ve sonu memura dokunmaktadır. 

Aslında, 128 inci madde, bugünkü şartlar içerisinde memura verilen bir hakti; bunu, yeterince 
izah edemedik, anlatamadık. Ne idi o hak; bugün, personel sistemimiz gerçekten çok karışıktır. İş
çi tarafından görülmesi gereken pek çok iş ve hizmet, vaktiyle devlet memurlarının maaşları ve öz
lük hakları daha yüksek olduğu için, memur eliyle görülür hale gelmiş, bir defa kadroya geçince 
de, bir daha diğer statüye dönme imkânını bulamamış binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce personeli
miz var. 

Mesela, yardımcı hizmetler sınıfında yer alan personelin niçin memur statüsüyle çalıştırıldığı
nı akıl etmek, düşünmek veya ona karar vermek fevkalade zordur. Bu anayasa değişikliği, bunlar 
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işçi olsun diyor, buna imkân veriyor ve diyor ki, bu şekilde, bedenî hizmeti ağır basan, fikrî mesa
isi daha az olan kimseler, işçi1 statüsüyle çalıştırılsın. Bu ne demektir; bunlara, toplusözleşme ve 
grev hakkı verilsin demektir. İşçi statüsüyle çalıştırılsın demek, bugün, devlet memurları sendika
larının meydanlarda söylediği isteğe büyük ölçüde cevap vermektedir. Denmektedir ki, "doğru; siz, 
yaptığınız iş itibariyle işçi niteliğindcsiniz; sizi, memur statüsünden çekelim, çıkaralım, işçi haline 
getirelim; hem toplusözleşme hakkınız olsun hem de grev hakkınız olsun." Ama, arkadaşlarımız, 
buna "hayır" diyor; bens bunu anlayamıyorum; yani, memurlara, hem toplusözleşmeli, grevli sen
dikal hak vereceğiz diyoruz hem de şu maddeye hayır diyeceğiz diyoruz. Burada bir eksiklik var, 
bir eksik anlatım var. Hele, şu oylayacağımız madde, memurken veya kamu görevlisiyken işçi ha
line getirilen kimsenin hakkını koruyor; aman, onun hakkında bir eksilme olmasın; memurken iş
çiliğe geçti diye maaşı azalmasın, sosyal haklan aşağıya gitmesin... Sosyal hukuk devletinin yapa
cağı şey nedir; bunun hakkını garanti altına almaktır. Anayasaya geçici bir madde sevk ederek, bu
nu garanti altına almışız. Şimdi, bu maddeye de hayır demek, bu haklar korunmasın demekle eş an
lamlıdır. 

Değerli milletvekilleri, aslında, memur hakkı deyince pek çok haktan bahsetmek mümkün; he
le günümüzde... Bir kere, devlet memurunun, çalışırken bazı garantilerinin olması lazım. Bu garan
tileri, belki, kanunlara açık açık yazamazsınız; ama, olacak garantilerden bir tanesi; mesela, devlet 
memuru; kışın ortasında, eksi 30 derecelik bir günde, istanbul'dan Şırnak'a, Hakkâri'ye tayin edi
lemeyeceğini, Türkiye'nin öbür ucuna tayin edilemeyeceğini bilmelidir; böyle bir düzende yaşa
malıdır, böyle bir emniyeti olmalıdır, güveni olmalıdır; çünkü, partizan bir yönetim, asıl, memur 
haklarını ihlal eden yönetimdir, asıl ihlaller oradadır, oraya dikkât etmemiz lazım. Memurun, işçi 
haline getirilirken hakkını koruyacak anayasa maddesi sevk edilmişken, Meclisimiz, bunu büyük 
bir çoğunlukla kabul ederse, belki, Hükümetimiz de bundan ibret alır, ders çıkarır ve bu partizan 
uygulamalarından vazgeçer. Gerçekten, bugün, devlet memurları, büyük ölçüde partizan uygula
malardan şikâyetçidir. Her vesileyle, emirlerinizi.e "başüstüne" deyip icra eden memurları, bir de 
arka odalarda dinleseniz, vatandaşa söylediğini veya muhalefete söylediğini duysanız, gerçekten 
fevkalade sıkıntıya girersiniz. 

HASAN NAMAL (Antalya) - Memurlar, hiçbir dönemde bu kadar rahat olmamıştır. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Çok büyük partizanlık var. Valileri, il başkanınız gibi 

kullanıyorsunuz. Devleti, bir kere, parsellediniz; şu vilayet CHP'nin kontenjanı, bu vilayet. 
DYP'nin kontenjanı diye, vilayetleri parsellediniz... 

HASAN NAMAL (Antalya)-Yalan, yalan... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - ...devleti, hiç görülmemiş büyük bir partizanlığın içeri

sine soktunuz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Elinizdeki kaynaklan ve fonları, büyük bir partizanlık

la kullanıyorsunuz. Bakın, benim belediye başkanlarıma, sizin il başkanlarınız, yetkilileriniz geli
yor "benim partime geçersen, sana, şu kadar milyar lira para vereceğiz" diyorlar ve bunları, biz, 
tevsik edebiliriz, söyleyebiliriz, ispat edebiliriz. Bunları söyleyen, sizin partinize geçme teklifi alan, 
yüzlerce belediye başkanımız var. Hepsine, para mukabili transfer teklif ediyorsunuz. Bunlar, mo
dern bir devlette bulunmaması icap eden davranışlardır. Modern devlet, her zaman işini, zamanın
da, kurallara göre yapan devlettir. Efendim, partizanlığınız o boyutta ki, birbirinizle anlaşamama
nızın cezasını, şu anda benim Konya'daki köylüm çekiyor. 
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MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Maddeyle ne alakası var!.. Seçmene selam!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - 10 gün evvel hububat fiyatlarını ilan ettiniz; hâlâ, hu
bubat fiyatlarıyla ilgili kararnameyi Ofise göndermediniz. Şu anda benim çiftçim harman yapmak
tadır, hasat yapmaktadır; ekinini, mahsulünü götürüp Toprak Mahsulleri Ofisine verememektedir. 
Niye; ortaklardan bir tanesi "efendim, biz kararnameleri imzalamıyoruz" diyor. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Konyalı anladı!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sana hiç yaktşmıyor. 

BAŞKAN - Evet Sayın Keçeciler, bitirelim efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Ortağınızla bir sıkıntınız var ise, kendiniz halledin 

efendim; çiftçimi araç etmeyin, çiftçime dayak atmayın. Sıkıntıyı, benim buğday üreten çiftçim çe
kiyor; yani, partizanlığınızın cezasını, sıkıntısını aziz milletimiz çekiyor; siz, onlara çok fazlasıyla1 

sıkıntı veriyorsunuz. 

Yani, netice itibariyle şöyle söylüyorum: Burada, kazanılmış bir hakkın savunulması mevzu
bahistir; ama, Hükümetin uygulamaları ve ortakların birbiriyle kavgalan o boyuttadır ki, her şey 
krize dönüşmektedir, her şey problemdir, her şey sıkıntıdır ve bu sıkıntıyı da aziz milletimiz çek
mektedir. Milletimiz, sizden ve bu Hükümetten bir an önce kurtulmanın duasını yapmaktadır, ted
birini düşünmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bir de el salla!.. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 20 nci maddesinin gizli oylama sonu-
, cunu arz ediyorum: 

Oylamaya katılan milletvekili sayısı : 345 
Kabul : 212 
Ret : 129 
Çekinser : 4 
Bu durumda, bu madde de, Anayasanın aradığı nitelikli çoğunluğu bulamamıştır. 
Şahsı adına, Sayın Fethullan Erbaş... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Fethullah Erbaş'tan 

sonra söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızda, şu ana 

kadar, geçici madde sayısı 16 idi; ama, bugün, buraya bir 17 nci geçici madde daha ekleyeceğiz. 
Bunlar, nasıl geçici maddelerdir ki, 1982 yılından bugüne kadar halen geçicidirler; geçmediler!.. 
Geçici madde 17' yi de ilave ediyoruz; o da geçici olsun!.. 

HASAN NAMAL (Antalya) - Kendi konuşmana kendin gülüyorsun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tabiî, bu geçici maddelerden birisini, 
biraz evvel, burada kaldırmaya çalıştık; fakat, Yüce Parlamento, bir türlü, cesaret edip, o 15 inci 
maddeyi kökünden kaldırıp atamadı. Öyle tahmin ediyorum ki, bu yüzden de, bu Parlamento, tari
hî bir görevi kaçırdı. Bu husustaki önergelerimiz de kabul edilmedi. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bak, bu lafın doğru... 

- 307 -



T.B.M.M. B:132 2 9 . 6 . 1 9 9 5 0 : 4 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, bu geçici 17 nci mad

dede "Anayasanın 128 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte.:." deniliyor. 
Zaten, değişiklik yapamadık burada; ne 51 inci madde ne 53 üncü madde ne de 54 üncü madde, 
bunlarla birlikte düşünüldüğü zaman, 128 inci maddeyi de kabul etmedik ve yürürlüğe de girmedi; 
bu fıkranın bu haliyle girmesinin de hiçbir manası yoktur. Bu maddenin ilk fıkrasında "...işçi sta
tüsüne geçirilecek olanların, memur veya kamu görevlisiyken sahip oldukları malî ve sosyal hak
lar saklı kalır" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, memur kimdir, işçi kimdir; bunun, hakikaten, şimdiye kadar 
bir tarifi yapılmadı. Bu tarif yapılmadığı için de, şu anda, Türkiye'deki personel rejimi, bir perso
nel kargaşası, daha doğrusu bir personel curcunası deyebileceğimiz bir rejim şeklinde yürümekte
dir. O açıdan, bu maddenin yürürlüğe girmesinin hiçbir mana ifade etmeyeceği de ortadadır. 

Yine, şunu ifade edeyim: Ben, belediye başkanlığı yaptım ve bazı illerde, ilçelerde beledi
yeleri de geziyorum, kendi ihtisas sahamdır; dolayısıyla, belediyelerdeki memurlarımızın duru
muyla ilgili bir hususu arz etmek istiyorum, buna bir göz atmamızda fayda var. 

Arkadaşlar, geçenlerde Nusaybin Belediyesine uğradım. Nusaybin Belediyesinde işçiler tam 
24 aydır maaş alamamışlar Bu insanlar ışçiy24 âylselüdiyede-çalıştyorlar, maaş^alamıyorlaruley-
let güvencesinde, resmî bir kurumda, belediyede çalışıyor, 24 ay maaş alamıyor!.. 

M.HALÛK MÜFTÜLER (Denizli)-Belediye Başkanının suçu. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Belediye Başkanının suçu diye ben de düşündüm; çağır
dım muhasebe müdürünü, gel bakalım, niye maaşları ödemiyorsun dedim. Bana, 24 ay önceki, ya
ni, bir dönem öncekiler dahil, hepsini getirdi; bu dönemde İller Bankasından gelen bütün parala-
rinhepsine çizgi atılmış, memur beş kuruş alamamış; adam, 24 ayın 12-13 ayı hiç para alamamış. 

. " • ' . • • • ' ı . • • ' • • . ' 

AHMET SAYIN (Burdur) - Borcu vardır, onun için kesilmiştir. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Evet, daha önceki yönetim borç almış olabilir; fakat, o iş

çinin ne suçu var? 
AHMET SAYIN (Burdur)- Anayasal hüküm bu. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Yine, peki dedim, bunlar nihayet işçidirler, bir sözleş

meye tabidirler; acaba, memurlar-ki, devlet memurudurlar, 657'ye tabidirler- maaşlarını almışlar 
mı; baktık, 14 ay da memurlar maaş alamamışlar! 

Değerli arkadaşlar, bir devlet memuru 14 ay çocuğuna bir tek kuruş para götürememiş. Şim
di, biz burada, bu maddenin mantıksızlığını, yalnız Nusaybin Belediyesinin bu haliyle de görebi
liyoruz. Bu memurların güvencesi ne; belediyelerde çalışan memurun güvencesi ne; hiç... İşçinin 
güvencesi ne; hiç... Peki, yarın, kamu iktisadî teşekküllerinde çalışan memurun güvencesi ne ola
cak; hiç... İşçinin güvencesi ne olacak; hiç... O zaman, bu maddeleri bırakmanın ne anlamı var... 
Eğer, sizler Hükümet olarak, personel rejimini düzeltirseniz, cesaretle bunun üzerine giderseniz, iyi 
bir personel kanunu getirirseniz, o zaman gelir bu konuları konuşuruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Komisyon söz mü istiyor? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Evet efendim. 

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

milletvekilleri; bu geçici maddenin Komisyonca metinden çıkarılmak istenmeyişinin sebebi, Ana
yasanın 128 inci maddesi üzerinde değişiklik yapılması için Komisyon tarafından ileri sürülmüş 
olan metnin reddedilmiş değil, sadece dikkate alınmamış olmasıdır. Komisyon bu maddeleri geri 
çekmiş değildir. Reddedilirse, elbette ki, Komisyon gerekeni yapar. 

Ayrıca, reddedilirse gereken şey nedir; ona bakmaya çalışalım. Reddedilirse, Anayasanın 128 
inci maddesi yürürlükte kalacaktır. 

Anayasanın 128 inci maddesi şöyle diyor: "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer ka
mu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." 

Şimdi, buradaki yanlışlığa daha evvel temas ettim; aslî ve sürekli görevler memurlar eliyle gö
rülür, diğer kamu görevlileri başka bir kategoridedir. 

1961 yılında, merhum Ragıp Sarıca'nın elinden çıkmış olan hüküm, burada, yanlış bir şekilde 
değiştirilmiştir. Komisyon, 128 inci maddeyi düzeltirken, bu konuyu da tashih etmek istemiştir. 

Şimdi, binaenaleyh, bu hüküm dahi, yani, 128 inci maddenin bugünkü şekli dahi, aslında, me
murların ve diğer kamu görevlilerinin, aslî ve sürekli görevlerde çalışmasını emrediyor. Aslî ve sü
rekli olmayan bir görevde, memur veya diğer kamu görevlisi sıfatıyla birisini çalıştırırsanız; bu, o 
işçi olması gereken ve işçi olarak bütün anayasal haklardan istifade etme imkânına sahip olan bir 
kişiye bu hakları tanımamak demektir. Binaenaleyh, bugünkü personel rejiminde, eğer, haddizatın
da işçi olması gereken kişiler, memur veya diğer kamu görevlisi sıfatıyla çalıştırılıyorsa, bu keyfi
yet, bugünkü Anayasaya da uykmdıiY Binaenaleyh^ her halükârda bu transferi yapmak, Sayın 
Mümtaz Soysal'ın söylediği gibi, bir idarî reformu beklemeyi gerektirmez; zaten Anayasaya aykı
rıdır bu durum. Anayasaya aykırılık uzun süredir devam ediyor; maalesef, bugünkü Hükümet za
manında da devam ediyor. Bunu değiştirmek, değiştirmek için bir ivme vermek, bu Meclisin vazi
fesidir. Bu geçici madde, bunu gerçekleştirmeye matuftur. 

Binaenaleyh, bu geçici madde, 128 inci madde değişmese bile zarurîdir; çünkü, 128 inci mad
denin bugünkü şekline göre, birtakım insanlar, haksız yere, Anayasaya aykırı şekilde, memur ve 
kamu görevlisi sıfatıyla çalıştırılmaktadırlarive bunların işçi statüsüne geçirilmesi lazımdır. 

Şimdi, işçi statüsüne geçirilecek olan bu insanlar, Cumhuriyet Halk Partisinin istediği gibi, 
toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına hemen sahip olacaklardır. Bu durumda, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcülerinin, bu geçici maddeyi, neden ortadan kaldırmak istediklerini anlamak, benim anlayış 
kabiliyetimin dışına çıkmaktadır. 

Şimdi, gelelim bazı mülahazalara. Sayın Soysal diyor ki: "İdare hukuku çok seyyaldir, çok ça
buk değişir ve onun için, anayasalara, idare hukuku esasları konulmaması lazımdır." İdare hukuku, 
kamu hukukunun bir koludur. İdare hukuku, temellerini anayasadan alır; dünyanın her yerinde bu 
böyledir. Nitekim, mesela Almanya'da, bırakalım idare hukukunun esaslarını, memuriyet hukuku
nun esaslarına dair bir hüküm, açıkça Anayasada yer alır. Fransa'ya gelince; Fransız Anayasasının 
başlangıç kısmı, cumhuriyetçi kanunları, Fransız Anayasasının ayrılmaz bir cüz'ü sayar ve işte, 
Fransız idare hukukunun esasları arasında da, o cumhuriyetçi kanunlarda yer alan hususlar vardır. 

Şimdi "idare hukukunda hiçbir şey değişmez yahut çok kolay değişir" demek mümkün değil
dir. İdare hukukunun, hemen hemen hiç değişmeyen, çok güçlükle değişen veya kolaylıkla değişen 
hükümleri vardır; kavramlar kolay değişmez. Bugün, idare hukukunun en fazla inkişaf ettiği yer 
Fransa'dır ve burada, kavramlar, çok uzun yıllardan beri yerleşmiştir ve çoğunluğu da mahkeme 
içtihatlarıyla yerleşmiştir. Şimdi, onun için "bu çok seyyaldir, şimdi bunu ele almaya lüzum yok-' 
tur; bu seyyaliyeti açık bırakalım" demek, hiç bir gerçeğe maalesef uymuyor. 

- 3 0 9 -



T.B.M.M. B:132 29 .6 .1995 0 : 4 
Şimdi, Sayın Soysal, evrensel ilkelerin yok olduğunu söylüyor. Evrensel ilkeler, medenî ülke

lerde -özellikle, belirli hukuk sistemlerini benimsemiş olan ülkelerde- o hukuk sistemlerinin çerçe
vesi içinde vardır. Biz, burada, memur tarifini Anglosakson hukukuna göre verecek dejğiliz; bizim 
bir geleneğimiz vardır; biz, kıta hukuku sistemlerinin, çoğunluğu Napolyon'dan beri konulmuş 
esaslara dayanan sistemini teşkil ettiği ailenin içinde yer alıyoruz ve bu geleneklerimizi değiştir
mek de bizde büyük müşküller yaratır; en aşağı, alışkanlıkları yok etmek suretiyle tatbikatı da bo
zar. -: . . • , •," 

Şimdi, toplusözleşme nedir... "Toplusözleşme değişik tiplerde olabiliyor" diyor Sayın Soysal. 
Şüphesiz olabilir, işkollarına göre elbette ki değişebilir; ama, toplu iş sözleşmesi bir tanıma daya
nır. Toplu iş sözleşmesi, değişik şekillerde de yapılsa bile, belirli bir kavramı ifade eder; o kavram 
da -defalarca söyledim bunu- şudur: "Toplu iş sözleşmesi, kişisel iş akitlerinin içeriğini tanzim 
eden ve kişisel iş akitlerinde yer alan hükümlerin aykırı olamayacağı üst mukavele demektir. Top
lu iş'sözleşmesininiçeriği, işkollarına görene kadar değişirse değişsin, toplu iş sözleşmesi, kavra
mı ve bu kavramı ifade eden tanım değişmez. îşte, bunun içindir ki, zaten, Komisyon raporundafdâ 
zikredilen, mukayeseli iş hukukuna müteallik, mukayeseli idare hukukuna müteallik kitaplarda de
niliyor ki: Toplu iş sözleşmesi, bunun için -memur olduğu ölçüde- bir idarede, memurlara tatbik 
edilemez. 

Şimdi, bunun dışında bir misal göremediğim gibi, benim kariham, toplu iş sözleşmesi kavra
mının başka ne şekillerde inkişaf edeceğini de göremiyor; olsa olsa, yeni istihdam şekilleri bulu
nur; benim kariham, buna da varamıyor. Başka istihdamşekillerHie^olabilir; bir insan ya egemen
lik hakkına dayanan kamu otoritesinin yaptığı tek taraflı işlemlerle çalıştırılır veyahut yine içeriği
ni kamu otoritesinin egemenliğe dayanılarak tespit ettiği kanunların ortaya koyduğu idarî sözleş
meye katılmak suretiyle çalıştırılır veya iş akdiyle çalıştırılır. 

Bunun dışında, kavramsal araştırmanın nasıl bir sonuca götüreceğini görmek mümkün olma
dığı zaman, bu sonuçsuzluğu, bu kavramsal.sonuçsuzluğu, beynin bu noktalara erişememesi keyfi
yetini, idare hukukunun seyyaliyetinin veya iş hukukunun seyyaliyetinin kaynağı olarak gösterme
nin/pek, hukuk felsefesine de, hukuk metodolojisine de uygun birdavranış olduğuna kam değilim. 

Yine burada bir söz sarf edildi "işçiler bedenen çalışanlardır, memurlar fikren çalışanlardır." 
Hiç böyle bir tefrik -bugün bir arkadaşın çok haklı olarak söylediği gibi- bugünkü kamu çalışanla
rı hukukumuz içinde bile yok. Bedenen çalışan işçi olabilir; ama, fikren çalışan da iş aküyle çalı-
şabilir.'buna nasıl bir mâni olduğunu anlamak fevkalade müşküldür. Böyle bir tefrik de, zaten bu
günkü mevzuatımızda da yoktur. 

Şimdi, deniliyor ki: "Toplu iş sözleşmesini kanuna hırkalım." Kim toplu iş sözleşmesi hakkı
na sahip olacak; bunu kanun tespit edecek. Peki, memur buna nasıl sahip olacak; o bir istisnadır... 
Hayır efendim, o bir istisna değildir, o bir imkânsızlıktır. İmkânsızlığı istisna diye göstermeye im
kân yoktur; gösterdiğin zaman, istisnanın uygun olup olmadığı, özellikle yüksek yargı organların
da münakaşa edilir ki, imkânsızlık, bu tarz bir münakaşaya müsait değildir. 

Aynı şey, grev hakkı için de doğrudur. Grev hakkını temel hak olarak herkese tanırsanız, me
murunun vasfını aslî ve süreklilik olarak gören bir devlette, nasıl, memura grev hakkj tanıyorum 
diyeceksiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

O zaman, ortada bir imkânsızlık vardır. İstisnalar, daima, istisnanın genel kurala uygunluğu 
açısından münakaşaya açıktır, özellikle yargı organlarında; imkânsızlıklar değildir. 
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Şimdi, maksat ne; bunu böyle yapalım, kanuna bırakalım... Hayır efendim, kanuna bırakma

mak için bir de siyasî sebep var; Dev -̂Sol bayraklarıyla, miting mikrofonlarına pek şirin fino kö
pekleri çıkararak "işte, bunu havlatıyorum, bizim sesimizi bu Meclis anlamıyor;ama, havlayan kö
peğin sesini belki anlar" diyen mitinglere son vermek lazım. (DYP, ANAP ve MHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu mitingler, imkânsızı gerçekleştirmek amacıyla yapılmış, hiçbir hukuk kavramına dayanma
yan, hiçbir hukuk teorisiyle izahı mümkün olmayan birtakım yanlış vaatlerin sloganlaştırılması so
nucunda, insanların ıstıraplarınristismar ederek, bu insanların sokağa dökülmesi sonucunu doğur
muştur. Bunu değiştirdik, kanuna bıraktık... Kanuna bıraktık dediğiniz zaman, bu istismar, bu şu-
ris, bu kargaşa devam edecektir ve Meclise karşı devam edecektir; bunu önlemek lazımdır. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, yine bu maddeye dönüyorum -Sayın Keçeciler çok güzel izah etti- bu maddede haklar 
saklı tutuluyor ve biraz evvel izah ettiğim gibi, işçinin memur diye çalıştırılması, bugünkü Anaya
saya dahi aykırıdır... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)-61'de de aynı şeyleri söylüyordunuz... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) -... ve bu kişiler, ba
na verilen rakamlara göre, aşağı yukarı, ilk aşamada 400 bin kişidir. Bunların, bugünkü Anayasa 
metnine göre dahi derhal işçi statüsüne geçirilmesi lazımdır. Geçirildiği zaman da, memuriyette 
edindikleri hakların saklı kalacağını söylemek bir günah değildir ve bu maddenin neden buradan 
çıkarılmasının istendiğini anlamak da mümkün değildir. 

Şimdi, ayrıca, elimize geçmiş bir takrir var -Sayın Melike Haşefe, Orhan Kilercioğlu ve arka
daşlarının bir takriri- burada, bu şekilde işçi statüsüne geçirilme, bugünkü Anayasanın dahi emri 
olan bir husus gerçekleştiği zaman, açılacak olan memur ve kamu görevliliği kadrolarının iptal 
edilmesini de öngörmektedir ve bazı yerinde, kamu görevlisinin ne olduğunu -idarî sözleşmeyle ça
lışan kişi olduğunu- tasrih eden ve idare hukukunun esaslarına tamamıyla uygun olan bazı teknik 
açıklamaları da yapan bir takrirdir. Komisyon bu takrire katılacaktır. Diğer takrirlerin reddedilme
sini rica ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Koray Aydın, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
KORAY AYDIN (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli üyeler; geçici 17 nci madde üzerinde söz 

almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 
Hızla değişen ve her gün şartları yeniden oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Dünyamız o denli hız

lı, o denli çabuk değişiyor ki, bu değişme ve gelişmeleri yakalayabilen ülkeler, milletler mücade
lesinde ön sırada saf tutarken, bu değişme ve gelişmelerin gerisinde kalan, bunları yakalayamayan 
ülkeler de, ne yazık ki, bizler gibi kalkınma mücadelesi veren ülkeler sınıfında oluyor. 

Türkiye, büyük bir ülke, hızlı, dinamik.!. Özellikle 1980'den sonra Türkiye'de çok büyük bir 
depolitizasyon dönemi yaşadık. İşçinin, memurun ve özellikle de gençlik kesimlerinin depolitize 
edildiği, fikir üretemediği, konuşamadığı, memleket meselelerine kafa yordurulmadığı bir depoli
tizasyon dönemini hep birlikte yaşadık, gördük. Bu dönemin temel öğesi; memleket meselelerine 
kafa yormayan, fikir üretmeyen, bunun yerine sadece paraya kul ve kölelik edildiği yeni bir zihni
yetin egemen kılınmaya çalışıldığı bir dönem olmasıdır. 

Bu dönem içerisinde Türkiye'de en fazla mağdur edilen kesimler ise, ne yazık ki, memurlar
dır. 1980 öncesinde memurlarımız, millî gelirden yüzde 28 pay alırken, bu dönemden sonra millî 
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gelirden aldıkları pay yüzde 14'ler seviyesine inmiştir ve her dönemde ekonomik faturaların acı re
çetesini yiyen kesim, ne yazık ki, memurlar olmuştun 

Şimdi ise, Türkiye'de memurların sendikal haklan tartışılıyor ve hemen hemen bütün siyasî 
partiler bu konuda olumlu görüş belirtiyorlar. Zaten hükümet protokolüne bu da yazılmış; Hükü
metin de bir taahhüdü olarak önümüze geldi; ama, anayasa görüşmeleri yapıldığında, gördük ki, bu 
konuda, ne yazık ki, Parlamento tek bir ses olamıyor. 

Değerli arkadaşlar, bir toplumda, özellikle demokratik bir toplumda, toplumun çeşitli kesim
lerinin örgütlenerek, kendi hakkını aramasını doğal bir olay olarak hepimizin kabul etmesi lazım. 
Bu, zaten demokrasinin özüne de uyan bir anlayış; çünkü, her kesim kendi içerisinde örgütlenir, 
hakkını Anayasa ve kanunların çizdiği çerçeve içerisinde arayacak bir anlayışa erişebilirse, o top
lum da o nispette huzur bulur. Bunu, dünyanın birçok ülkesinde de görüyoruz; ama, Türkiye'de, 
herkesten korkarak bir yere varamayacağımızı da hepimizin iyi bilmesi, iyi anlaması, iyi kavrama
sı lazım. 

Bakınız, şimdi, dünyanın birçok ülkesinde memurun hangi sahalarda, ne şekilde grev hakkını 
kullanabildiğini, burada, çok sözcü, tiefaatle anlattı^ ben, bunun teferruatına girmeyeceğim; ama, 
bütün bu anlatılanlardan çıkarmamız gereken bir sonuç var. Türkiye'nin, bir defa, özellikle alttan 
gelen bu tür sıkıştırmalara, ülkeyi yöneten insanların ihtiyacı var; çünkü, siz, her zaman, ekonomi
nin en ağır şartlarını götürür bir kesime yıkarsanız, bugün, Türkiye'de sayıları 1 milyon 900 bine 
ulaşmış olan ve bugün, bu sayıyı da 5'le çarptığınızda, hemen hemen 10 milyonluk koskocaman 
bir kitleyi, huzursuz, halinden memnun olmayan bir tavır içerisinde bırakır, ses çıkarabilecekleri 
araçları da kapatırsanız, toplumda huzursuzluk başgösterir. Bundan korkmamak lazım. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, eğer, memur kesimi, bilinçli ve şuurlu bir şekilde, kendine tanına
cak bu hakkı en iyi şekilde kullanabileceği bir yapıyı, mekanizmayı, sağlıklı bir şekilde kurar, in
şa edebilirse, inanıyorum ki, ülkeyi yöneten insanlar da, daha düşünceli davranmak ve memleketin 
dar imkânlarını daha iyi kullanacak bir mantığı da geliştirmek mecburiyetindedirler. 

(Mikrofon otomatik,cihaz tarafından kapatıldı) 
KORAY AYDIN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. ' 
Çünkü, eğer, toplum, alttan, üstekileri sıkıştırıyor, bilinçli birtakım talepleri gündeme getiri

yorsa,, ülkeyi yöneten insanlar da, akıllarını başlarına toplayarak, kendilerini birtakım tedbirleri al
mak mecburiyetinde hissederler; o zaman, toplayamadığı verginin peşine düşer, çarçur edilen dev-

. let bütçesini daha rasyonel nasıl kullanır da toplumun bu alt katmanlarından gelen seslere kulak ve
ririmin hesabını yapar. Biz, bu anlayıştayız. 

Değerli arkadaşlar, burada, biraz önce, geçici 15 inci maddeyi oyladık; biraz evvel de Sayın 
Başkanımız, bunun neticesini, buradan, ilan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Döne
minde, 12 Eylülün gölgesi olan bu geçici 15 inci maddenin kaldırılmasına 129 ret oyu çıktı. Ben, 
şahsen, bu Meclisin üzerinde, bu kadar, 12 Eylülün gölgesi olabileceğini tahmin edemiyordum. Bu
nu, burada, içimize sindiremediğimizi herkesin huzurunda ifade etmeyi bir görev kabul ediyorum. 
(Alkışlar) 

İnşallah, ikinci tur görüşmelerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu manada da bir kon
sensüsün sağlanarak, özellikle, bu Meclisin üzerinde 12 Eylül gölgesi gibi duran geçici 15 inci 
maddenin kaldırılması anlayışının Meclise egemen olması dileğimi ve bununla birlikte, ikinci tur 
görüşmelerde, yine konsens sağlanarak, memurlarımıza grevli ve toplusözleşmeli sendika hakkının 
verileceği bir anlayışın hâkim olması dileğimi burada tekrar ediyor; Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Aydın, bir gölgeden bahsettiniz; tabiî, şahsî fıkrinizdir, bir şey diyemem; ama, bu Mec
liste, her üye, kendi hür iradesiyle oyunu kullanır; hiçbir üyenin oyunun üzerinde de kimsenin ipo
teği ve gölgesi yoktur; böyle biline... 

Madde üzerinde iki önerge vardır; okutup işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

21 inci maddeyle Anayasaya geçici 17 nci madde olarak eklenmesi öngörülen metnin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Melike Haşefe Hüseyin Balyalı Halil Orhan Ergüder 

İstanbul Balıkesir İstanbul 
Elaattin Elmas Mustafa Fikri Çobaner Orhan Kilercioğlu 

İstanbul İsparta Ankara 
Turgut Tekin 

. Adana 

"Geçici Madde 17.- Anayasanın 128 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği ta
rihte memur veya idarî sözleşmeli kamu görevlisi olarak görev yapanlardan değişik 128 inci mad
denin üçüncü fıkrasına göre işçi statüsüne geçirilecek olanların, memur veya idarî sözleşmeli ka
mu görevlisiyken sahip oldukları malî ve sosyal haklar saklı kalır. Bu kişilerden boşalan kadrolar 
iptal edilmiş sayılır." N 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Yasa Teklifinin 21 inci maddesinin aşağıdaki gibi değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal Nihat Matkap 
Gaziantep Ankara Hatay 
Güler İleri Timurçin Savaş Mehmet Kahraman 

Tokat Adana Diyarbakır 
İbrahim Tez Mehmet Alp Sabri Yavuz 

Ankara Kars Kırşehir 
Mehmet Kerimoğlu > 

Ankara • . 
"Değişiklik metninin 21 inci maddesi metinden çıkarılmıştır." 
BAŞKAN - Aykırı önerge budur. 
Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bugünkü Anayasanın 

icaplarına dahi aykırı olduğu için katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz... 
Buyurun Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, sayın üyeler; bazı şeylerin gökten ayet indi-

rircesine bir edayla söylenmesi, onları ayet kılmaz. (RP sıralarından alkışlar) 
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Komisyon Sözcüsünün, herhalde, şimdi, hepimizce görülen bir özelliği, aslında, çok tartışma

lı olabilecek olan -olan demiyorum, olabilecek olan diyorum- bazı şeyleri öyle bir edayla söylemek 
ki, onları tartışanlar bile, acaba şimdiye kadar biz yanlış mı tartışıyorduk; bu, bu kadar ayetcesine 
artık karşıtı söylenemeyecek bir şeymiş şüphesine düşüyorlar. Oysa, öyle değil. Akıl var, mantık 
var! Akıl ve mantık der ki -tiyatroda dahi olsanız- acaba, şu bir oyun mu; yoksa, rüya mı; yoksa, 
gerçekten bir manzara mı? Bunu soruşturmayı gerektirir. Onun için, ben, yine anayasa yapma ça
bası içinde bulunan insanlar olarak, aklımızı ve mantığımızı kullanmamız ve onun yanında da -he
pimiz belli yaşlardayız- tecrübemizi kullanmamız gerektiği inancındayım. Biz de o inançtayız. 

Komisyonun şimdiye kadarki yaklaşımı şöyle bir esasa dayanıyordu: Kamuda çalışanlar için 
düşünülebilecek; düşünülebilecek değil, düşünülmesi gereken; düşünülmesi gereken değil, gökten 
ayet olarak indirilmiş sadece iki kategori vardır; memurlar ve işçiler... (CHP sıralarından alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ben, öyle bir şey söy
lemedim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Ona geliyor söyledikleriniz. 
. MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Söylemişsin, söylemişsin... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hangisi, gösterin... 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bu, yalnız Türkiye'de değil, yalnız Fransa'da değil, bütün 
dünyada böyledir. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Olmadığını ispat edin. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bırakın bütün dünyayı, Türkiye'de de öyle olmamıştır. Şu

radan belli ki -sayın sözcü de ifade etti- 1961 Anayasası yazılırken, yine, büyük idare hukuku bil
gini Ragıp Sarıca'nın kaleminden çıktığını ikimizin de bildiğimiz ifade diyordu ki -ayrıntılara gir
miyorum-"aslî ve sürekli görevler memurlar eliyle görülür" 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bunlar memurdur iş
te, daha ne yani. 

^MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bu, neredeyse ayet kesinliğinde bir şeydi; ama, daha bir
kaç yıl geçmeden, o maddenin değiştirilmesi ya da o maddenin gerçeğe uymadığı izlenimi yaygın
laştı. Nitekim, şimdiki Anayasada, yalnız devletin değil, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer ka
mu tüzelkişiliklerinin yapmaları gereken görevler yalnız memurlar eliyle değil, diğer kamu görev
lileri eliyle görüleceğini söylüyor. Yani, hem kapsam bakımından kurumlar çoğaltılmıştır, hem de 
"memurlar ve diğer kamu görevlileri" diye bir ibare çıkmıştır. Diğer kamu görevlileri -herhalde, 
çoğunuz biliyordur- yargıçlar, subaylar, hatta, üniversite görevlileri -üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcıları veya yeni deyimiyle, elemanları- gibi klasik memur tanımının içine girmeyen, ama, 
zaman zaman da giren bu kategoriler, bazı bakımlardan memur sayılır, bazı bakımlardan memur 
sayılmaz. Emekli Sandığı ile işi olan herkesin bildiği gibi, çeşitli kategoriler, bazen bir kovanın içi
ne doldurulur; bazen oradan boşaltılır başka şeye aktarılır. Bu aktarış sırasında bazıları dışarıda ka
lır, bazıları kalmaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. ' 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Böylesine kargaşa içinde bir personel sistemi var. Bu nok

tada, merhum Hasan Şükrü Adalı'nın adını da anmak gerekir. Birinci İnönü ve o zamanki adıyla, 
Adalet Partisi Koalisyonu memur reformu yapmaya karar vermişti. Ben, o sırada doçenttim. Fran
sa'dan da uzman geldi; Monsieur Gregoire. Ben de onunla birlikte çalıştım. O zaman dahi dört ka-
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tegori saptandı. Yıl 1964; yani, 1961 Anayasasının yapılışından birkaç yıl sonra. Memurlar dendi, 
sözleşmeli personel dendi, işçiler dendi, geçici personel dendi. Bunların hepsine birden bazen ka
mu görevlisi, bazen memur dendi ve halkın dilinde, bırakın halkı, kamuda çalışanların dilinde, kim 
memurdur kim değildir belli değil; bugün de belli değil. 

Şimdi, ben, yine ısrar ediyorum; biraz önce okunan önergede ve Komisyonun şimdiye kadar 
söylediklerinde de, bütün bunları, sadece iki kategoriye indirgemek felsefesi egemen ve şimdi tar
tıştığımız geçici madde de -bu felsefe kabul edildiği zaman- memur statüsünden işçi statüsüne ge
çecek olanların haklarına ilişkin. Elbette bu haklar saklı tutulmalıdır -o kısmına girmiyorum- ama, 
düşünülen işlem, acaba olabilecek, olması gereken tek işlem midir; statüler bu kadar kesin midir; 
hayır, değil. Elbette, idare hukuku, anayasa hukukundan esinlenir; ama, anayasaların idare huku
kundan esinlendiği görülmemiştir. Şimdi, yapılmak istenen, bozuk bir idare hukukunu anayasaya 
aktarmak işlemidir. Güya düzeltileceği söyleniyor; yani, bir işlemle, kamuda çalışanlarımızı ikiye 
ayıracağız, diyeceğiz ki, aslî ve sürekli görevler memurlar eliyle görülür, bunların şu hakları yok
tur; öbürleri de işçidir. 

Bakın "semantik" diye bir bilim dalı var sözcüklerin anlamına ilişkin. "İşçi" sözcüğünün, Tür
kiye'deki yankılanması başka, başka ülkelerdeki yankılanması başka; "memur" sözünün kulaklar-
daki yankılanması Türkiye'de başka, başka yerlerde başka. Onun için, bizim temel yaklaşımımız, 
bütün bunları kamuda çalışanlar olarak görüyoruz ve hepsini de, bütün çalışanlarla birlikte, bir bü
tün olarak görüyoruz; çünkü, bu kategoriler, bu kadar mutlak değil; değişiyor, sürekli değişiyor. 
Burada anayasa yapacağız, böylesine iki kategori koyacağız; fakat, dünyadaki çalıştırma usulleri, 
dünyadaki devlet hizmetleri, dünyadaki devlet anlayışı, statüler değişiyor. Anayasa, değişmeleri 
önlemek için değil, anayasa, donmuş zihniyetleri topluma zorla kabul ettirmek için değil, anayasa, 
toplumun önünü açmak için vardır. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Anayasalar topluma özgür
lük getirmek için vardır. 

Türkiye'de memuru, işçiyi ya da bunlara tanınacak hakları, kamuda çalışanların kategorileri
ni düşünürken, falanca mitingde filancanın falanca filamayı açmış olması veya mikrofonda falan
ca yaratığı konuşturmuş ya da havlatmış olması gibi görüntüler etkisinde kalarak 15 - 20 yıl öncer 

sinin ya da bazen 30 - 40 yıl öncesinin görüntülerini 15-20 yıl, 30 -40 yıl sonrasının Türkiyesi 
için kullanıp, Türkiye'nin önünü kapamaya bizim hakkımız yok. (CHP sıralarından alkışlar) Özel
likle, Türkiye'de, kamuda çalışanların önlerini kapamaya hakkımız yok, kamuda çalışanlara bu ka
dar güvensizlik duymaya hakkımız yok. Bakın, onlar, çok düşük maaşla bu kadar yıl çalıştıkları 
halde, bugün bile bu şikâyetlerini, toplumun başka kesimlerinde rastlanmayan bir disiplin, rastlan
mayan bir özgüven ve rastlanmayan bir saygıyla ifade etmeye çalışıyorlar. Başka toplumlarda çok 
başka çeşit patlamalar, çok başka çeşit ifadeler olabilirdi; bunlar yok Türkiye'de; çünkü, kamuda 
çalışanlarımızın bir kamu hizmeti terbiyesi var, birkaç kuşak öncesinden, babadan, dededen gelen 
bir kamuda çalışma terbiyesi var ve biz bundan yararlanarak, bunları, daha uzun süre haklardan 
yoksun kılıp çalıştıramayız; tek yanlı olarak, devletin inayetiyle, lütfuyla maaşlarını biraz artırarak 
çalıştıramayız. Bazı yollar bularak, bu dar memur-işçi ayrımının ötesine geçip bazı kategoriler ya
ratarak, yaratıcı olarak, onlara, haklarını koruyabilecek araçları vermek zorundayız. Bu araçlar ve
rilmezse, insanlar, tek yanlı verilişlerle yaşayamıyorlar. İnsanlar, bugünün dünyasında işçi olarak, 
memur olarak, çeşitli çalışanlar olarak, hatta, uluslar olarak, milletler olarak, devletler olarak, bu 
araçlara sahip oldukları zaman, haklarını elde ediyorlar. Kimse ağlamayana meme vermiyor; kim
se, hakkını istemeyene, lütuf olarak hakkını vermiyor. 

Biz, memura bazı haklarını -memura derken, genel tabiri kullanıyorum- kamuda çalışanlara, 
bazı savunma haklarını vermeliyiz. Onun için, Anayasayı dondurucu olmaktan kurtarmalıyız. Bi-
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zim Meclisimiz bunu yapamıyorsa, yapmıyorsa, yapmak istemiyorsa, bari, öbür Meclisler yapsın; 
her meclisi, böylesine Anayasa değişiklikleriyle saatler boyu uğraşmak zorunda bırakmayalım. 
Doğru dürüst anayasa nasıl yapılıyorsa; yani, ilkeleri koyup, ondan sonra da istisnalar yasaya bıra
kılır diyerek, kısa hükümlerle geçmek varken, böyle uzun boylu maddeler yazıp; ondan sonrada, 
geçici maddelerle bunların uygulamalarının içerisinden kendimizi sıyırmaya kalkmayalım. 

Bizim, bu maddenin, bu geçici maddenin çıkarılması istemimiz ve o yöndeki önergemiz buna 
dayanıyor; çünkü, 128 inci maddenin ve ondan önce reddedilen 51, 53, 54 üncü maddelerin deği
şiklikleri, aslında içinden çıkılmaz bir durum yaratmıştır1 ve içinden çıkılmaz bir durumdan, geçici 
maddeyle çıkmak mümkün değildir. 

Teşekkür ederim efendim. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) - Sataşma oldu efendim. 

BAŞKAN - Yok efendim, yok, sataşma falan yok. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sataşma, delilsizlikten oldu efendim. Cevap vermiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Pakdemirl^ iki profesörün arasına bir üçüncü profesör olarak girmeyin, ri

ca ederim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ben, profesör değilim efendim, çok şükür profesör değilim. 
(DYP ve ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kırca, biz, sizi, anayasa profesörü olarak takdim ettik; eğer, o sıfatı kabul 
etmiyorsanız, memnuniyetle geri alırız efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Geri alınız efendim; çünkü, öyle bir sıfatım yok. Yalnız, bilgi 
sahibi olmak için, titr sahibi olmak gerektiğine de inanmıyorum efendim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara)-Sataşma var efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hocam, lütfen, müsaade buyurun... İki arkadaş, gayet tatlı bir üslup içeri

sinde, birtakım gerçekleri dile getiriyorsunuz; çok güzel yol gösteriyorsunuz, açıklamalarda bulu
nuyorsunuz; herkes istifade ediyor bundan. İstirham ediyorum Hocam... 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, tabiî, ben, şahsıma sataşmadan söz etmiyo
rum; bütün profesörlere -ki, bazıları bu Meclisin içindedir- sataşma var. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Kırca bütün profesörlere sataşmadı; değil mi efendim?.. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Başbakana sataşma var. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ben, sadece profesör olmadığımı söyledim. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Kırca kendisine öyle bir sıfat kabul etmedi. Hak etmediği bir sı

fatı kabul etmediğini söylüyor efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Hakketmediğimi söylemiyorum efendim; sadece, o sıfatı taşı

madığımı söylüyorum. 
BAŞKAN - Efendim, ben, size, onu söylemiştim; ama, siz, ilmî olarak; yani, ilmî yollardan 

geçmediğinizi ifadeyle söylediniz onu. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bürokratik yollardan geçtim efendim. 

BAŞKAN - Prosedür olarak söylüyorum. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Sayın Başkan, haksızlık var; Sayın Komisyon Sözcüsü

nün önünde mikrofon var. Profesörün önünde mikrofon yok. 
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BAŞKAN - Safa Bey, lütfen... İstirham ediyorum... Gecenin bu saatinde... Evet, biraz renk ka

tıyorsunuz; ama, biraz da beni düşünün; oniki saattir buradayım. 

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, ikinci önergeyi okutup bir izahta bulunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21 inci maddeyle Anayasaya geçici 17 nci madde olarak eklenmesi öngörülen metnin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Melike Haşefe 
(İstanbul) 

ve Arkadaşları 
Geçici Madde 17.-Anayasanın 128 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği ta

rihte memur veya idarî sözleşmeli kamu görevlisi olarak görev yapanlardan değişik 128 inci mad
denin üçüncü fıkrasına göre işçi statüsüne geçirilecek olanların, memur veya idarî sözleşmeli ka
mu görevlisiyken sahip oldukları malî ve sosyal haklar saklı kalır. Bu kişilerden boşalan kadrolar 
iptal edilmiş sayılır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergeyle ilgili olarak, Komisyonun, Başkanlığa bir mü
racaatı olmuştur. Komisyon şunu söylemektedir: "Önergeyle istenilen husus, statü değişikliğinin 
doğal sonucudur. Bu husus, konuya açıklama getiren bir redaksiyon konusu sayılmalıdır. Müker
rer oylama yapmamak için, açıklama imkânı tanıyabilir misiniz." 

Açıklama imkânı tanıyamam; bir. 
İkincisi, maddede kamu görevlisinden bahsediliyor; burada, idarî sözleşmeliden bahsediliyor; 

maddede, ilk fıkradan bahsediliyor; burada, üçüncü fıkradan bahsediliyor. Nihayet, önergenin en 
sonunda da, maddede olmayan bir cümle var "bu kişilerden boşalan kadrolar iptal edilmiş sayılır" 
deniliyor. Komisyonun anafikrine katılıyorum; ama, şeklen, bunu, bir redaksiyon saymam müm
kün değildir. • . 

Bu, bir yeni önergedir, önerge olarak işleme koyacağım; kabul ederseniz, önce önergenin giz
li oylamasını, sonra maddenin gizli oylamasını; kabul etmezseniz, yalnızca maddenin gizli oylama
sını yapacağım. 

Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edpnler... Etmeyenler... Önerge kabul: 

edilmemiştir. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, doğru 

sayılmadı; lütfen bir daha oylaymız. 
BAŞKAN - Niçin doğru sayılmıyor efendim; şimdiye kadar hiç itirazınız yok da, şimdi mi iti

razınız var!.. İstirham ederim Sayın Sözcü... (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bir dakika beni dinler misiniz; bir konuda Genel Kurulun görüşünü al
mak ihtiyacındayım. 

Sayın milletvekileri, şimdi, bu maddenin gizli oylamasına geçeceğim. Bu maddenin gizli oy
lamasının bitimini müteakip, sayım sırasında da, 22 nci maddenin görüşülmesine başlayacağım. 
Sayın Komisyon Sözcüsünün, biraz önce, bir müracaatı oldu, diyor ki: "22 nci madde, Anayasa de-
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ğişikliği oluşturmuyor. Bu sebeple, normal yetersayıyla kabul edilmesi gerekir." Ben bu görüşe ka
tılıyorum, Başkanlık olarak; hatta, sadece 22 nci maddenin değil, 23 üncü maddenin de aynı kate
goride mütalaa edilmesi gerektiğine inanıyorum. Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün ilgilileriyle 
de, bu konuyu, iki saattir münakaşa ediyorum; neticede bu kanaate vardık. 

Şimdi, Sayın »Komisyon Başkanından veya sözcüsünden, Genel Kurula, bununla ilgili çok kı
sa bir açıklama yapmalarını istiyorum. Arkasından, Genel Kurulun oyuna müracaat edeceğim. 

Buyurun efendim, söz sizin. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, referandu
mun nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair 22 nci madde -daha evvel zat-ı âlinize bildirdiğim gibi-

. Anayasa metninden değildir. Anayasanın, referandumun nasıl düzenlenmesi gerektiğinin kanuna 
konulmasını emretmesinden doğmuş bir hükümdür. Yalnız, 23 üncü madde hakkındaki görüşünü
ze katılamıyorum; çünkü, Anayasanın yürürlüğe girmesi hakkında hüküm, anayasal bir hükümdür. 
Üstelik bu hükümde, bir kanun hükmünün, bir madde hükmünün, daha sonra, yasama dönemi ba
şında yürürlüğe girmesine dair bir hüküm vardır ki, bu da anayasal bir hükümdür. Çok endişe ede
rim ki, son maddeyi, olağan genel kurallara göre görüştürür, oylarsanız, bu hüküm, oylama açısın
dan, Anayasa Mahkemesinde kolaylıkla, hatta referandumdan sonra dahi iptal ettirilebilir ve bu, 
bütün bir kanunun iptali sonucunu doğurur. 

Son madde, anayasal bir maddedir, anayasanın değiştirilmesine müteallik usullere göre oylan-
malıdır. 

BAŞKAN - Komisyona teşekkür ederim. 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünden arkadaşların görüşünü de söyledim. Müracaat Komis
yondan geldiği için, Komisyonun isteği istikametinde hareket edeceğim ve Genel Kurulun oyuna 
da böyle başvuracağım. 

Şimdi, Komisyonun isteğini, bir kere daha Genel Kurula sorup -Başkanlık Divanının kanaati
nin de bu yönde olduğunu ifadeyle- biraz sonra görüşmeye açacağımız 22 nci maddenin -bu toplu
luğu, her zaman bu kadar kalabalık bulmam mümkün değil, onun için şimdi yapıyorum bu işlemi-
işaret oyuyla oya sunulmasının uygun olduğunu kabul edenler işaret buyursunlar efendim... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tartışmaya açalım Sayın Başkan. Müsaade eder misiniz... Ba
kın... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bunda bir şey yok 
efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Sayın Genc'i dinleyelim. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, 22 nci madde ne diyor: "Geçici Madde 18.- Anayasanın 

değişik 86 nci madde hükümleri 7.11.1982 tarih..." 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Karıştırıyor efendim. 

SÜHA TANIK (İzmir) - Yanlış okuyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Kamer Genç, eski 24 efendim; eski 24 için. Galiba takdimimde...(ANAP 

ve DYP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim... Hata bizdedir; biz, takdimi sadece numarayla yaptık. Ben, bir kere daha 

geniş olarak bir takdim yapayım: Halkoylamasına sunulmasıyla ilgili madde efendim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - O zaman, bunu, buradan alıp referandum kanununa derç edelim; 

olmaz ki! Bu anayasa maddeleri bir küldür... 

BAŞKAN - Uygun görmüyorsanız, siz, onu ifade edin; 5 arkadaş da ayağa kalkar "oylamanın 
tekrar yapılmasını istiyoruz" der. Ben, müzakereye açarım efendim; benim buna ihtiyacım var, 
onun için... 

(CHP sıralarından 5 milletvekili ayağa kalktı) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Evet, efendim, oylamanın tekrarlanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Tamam... Bu oylamanın uygun olmadığını, arkadaşlarımız ifade ettiler... 
ANAYASA KOMİYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Nedir uygun olan efen

dim; nedir uygun olan? 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Niye akıl veriyorsun?.. 
BAŞKAN - Niçin vermeyeceğim efendim? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Oylama yapıldı, bitti... 
BAŞKAN - Hayır efendim... Hayır... 5 arkadaş iddia ediyor... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Ama, oylama bitti. 
BAŞKAN - Yapmayın efendim, istirham ediyorum. Çok önemli bir şey geçiriyoruz buradan; 

öyle, basit bir şey yapmıyoruz! 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, bu konuda müzake açılmasını mı talep ediyorsunuz?.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Evet efendim... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Oylamayapıldı... 
BAŞKAN - Hiçbir zaman, yaptım, oldu bitti havasına koymuyorum, dikkat ederseniz; hep, 

Genel Kurulun kararıyla hareket ediyorum ve doğru bir şey yapıyoruz. 
Buyurun Sayın Soysal; çok kısa, efendim, lütfen... 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim; 

çünkü, gerçekten, sizin ifadenizle çok önemli bir şey yapmaktayız ve bu anayasa değişikliği daha 
henüz halkoylamasına sunulması gerekip gerekmediği belli olmayan aşamadadır. 

Komisyonun, bu maddeyle önerdiği hüküm, halkoylamasına sunulduğu takdirde, şu madde şu 
maddeyle birlikte oylanmalıdır tarzında bir hüküm; fakat,.daha o maddelerin kabul edilip edilme
yeceğini de bilmiyoruz. Bir yasa, bir faraziye üzerinde kurulamaz. O durum ortaya çıkar ve Sayın 
Genc'in de belirttiği gibi -zannediyorum, o noktayı da herhalde Danışma Kurulunda tartışmışsınız-
dır- eğer, halkoylamasına gitme zorunluluğu ortaya çıkmışsa, bu halkoylamasının ne zaman, han
gi sorular nasıl düzenlenerek yapılacağı, zannediyorum, bu konuda Meclisimizin çıkaracağı bir ya
sa konusu olacaktır ve o yasa, o halkoylamasının nasıl yapılacağını hem târihiyle hem tarzıyla -kaç 
sandık olacak, nasıl oy kullanılacak- bunları düzenleyen bir yasa olacaktır ve o zaman Mecliste ka
bul ediliş biçimini bildikten sonra, acaba 270'in üzerinde kalanlar nihai oylamada 300 çıkmışsa 
halkoylamasına sunulur mu sunulmaz mı; o tartışmayı bir esasa bağlamanızdan sonra; yani bütün 
bunlar açıklığa kavuştuktan sonra yapılacak olan bir anayasadır. 

Oysa, burada gelen hüküm, sanki bütün bu maddeler kabul edilmişcesine halkoylamasına su
nulduğu zaman, şöyle sunulsun, böyle sunulsun diyen, sanki onların kabul ediliş oylarının miktarı-

- 3 1 9 -



T.B.M.M. B:132 29 .6 .1995 0 : 4 
nı bilircesine yapılmış bir düzenleme. Onun için, bu aşamada, zannediyorum, bunun tartışmaya 
açılmasına dahi gerek yok. Bu sonraya bırakılacak bir konudur. Onun için Meclisi meşgul etmeye
lim diyorduk, söylediklerimiz bundan ibaret. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

BAŞKAN - Buyurun, yerinizden konuşabilirsiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, Anayasanın 
175 inci maddesinin ilgili fıkrası bugünkü şekliyle yazılmasaydı, Sayın Kamer Genc'in ve Sayın 
Mümtaz Soysal'in görüşleri tamamıyla geçerli olurdu. Yalnız, bakınız, doğrudur veya yanlıştır; 
Anayasanın 175 inci maddesinin sondan bir evvelki fıkrası aynen şöyle diyor: "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoyla-
masına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangileri
nin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar." 

Şimdi, binaenaleyh, ortada bir mecburiyetle karşı karşıyayız. Bu mecburiyetin böyle konulma
sının pek doğru bir şey olmadığına ben de kaniim; ama müspet hukuk bu. O da diyor ki "kanunun 
kabulü sırasında bunu karara bağlayacaksınız ve nasıl karara... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ayrı bir kanunla o zaman... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, "Anayasa 
değişikliklerine ilişkin kanunun kabulü sırasında karara bağlayacaksınız" deniliyor. Kabulü sırasın
da bağlamak demek, o kanunla beraber bağlamak demektir; tamam. Yoksa, kanundan sonra kabul 
ederseniz o kanunun kabulü sırasında bunu karara bağlamış olmazsınız. 

Şimdi, "halkoylamasına sunulması halinde" deniliyor. Demek ki, halkoylamasına şu veya bu 
maddenin sunulması henüz bir faraziye olduğu ahvalde bunu kararlaştıracaksınız, evvelden karar
laştıracaksınız diyor. Bu, benim kanaatimce, müspet hukuk hükmüdür ve bunun, bu kanun içinde 
yer alması gerekir; aldığı takdirde de, sonradan veya önceden, büyük bir mahzur doğurmaz; bu, ale
lade bir kanun hükmüdür ve 23 üncü maddede yer alan, bu kanunun yayımlandığı tarihte yürürlü
ğe girdiği hükmü, bu madde için, alelade kanunlar hakkında uygulandığı gibi uygulanır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Lehte ve aleyhte birer kişi konuştu... . 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Lehte, Sayın Korkmazcan; buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konudaki usul 

tartışmasının, aslında, biraz önce, oylamayla tamamlanmış olduğunu gördük. Başkanın tutumu, 
Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Aslında, Anayasanın 175 inci maddesi hükmü açık
tır; Sayın Başkan, bu konuda, Komisyonun talebi üzerine, tereddütleri gidermek için bir oylama 
yapmıştır; işlem, aslında o anda tamamdı. Başkan, her zaman usul tartışması açıp, iki lehte iki 
aleyhte söz vermek zorunda da değildir; oylamayla, tereddüt olan halleri giderebilir. Kaldı ki, bu
rada, tereddüt edilecek bir durum yok; Anayasanın 175 inci maddesi açık. . 

Şu anda, hangi maddeler referanduma gidecek, hangileri gitmeyecek bunun belirlenmesi aşa
masına gelmesek dahi, bu kararı almak zorundayız; çünkü, şu anda yaptığımız iş, Anayasanın ba
zı maddelerini değiştiren bir kanunu çıkarma işidir. Bu kanun çıkarken, bu maddelerden bazıları, 
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ikinci oylamalar sonunda referanduma gitmek zorunda kalırsa veya hiçbirisi referanduma gitmeye
cek şekilde buradan çıktığı halde, Cumhurbaşkanı, bazı maddeleri referanduma götürme yönünde 
takdirini kullanırsa, hangi maddeler birbirleriyle bağlantılı olarak referanduma sunulacaktır; yani, 
seçmen vatandaşların, referandumda oy kullanacak olan kişilerin, iradelerini en açık biçimde orta
ya koyabilmeleri için, bazı maddeler birbirleriyle baglantılandırılabilir, bazıları da müstakil olarak 
referanduma sunulur. Bunu belirlemenin sırası şu andır. 

Münakaşanın ikinci yönü, böyle bir sınıflandırmaya giderken -maddeleri sınıflandırırken- aca
ba, anayasa değişikliği yapıyoruz, bu, kanunun içinde yer alıyor diye, bunları da, gizli oyla mı ka
bul edeceğiz; yani mevsuf çoğunluk mu arayacağız; hayır. Burada, kanundan dahi bahsedilmiyor. 
175 inci madde "Türkiye Büyük Millet Meclisi karara bağlar" diyor. Karara bağlamak için, karar 
yetersayısı kâfidir; hatta, karar yetersayısını talep eden arkadaşımız yoksa, işaret oyuyla bu husus
ta karar verebilmek mümkündür. Zaten, bu Anayasa hükmü değil; sadece, referandumu kolaylaştı
rıcı bir pratik kararın alınmasından ibarettir. O bakımdan, ben, Sayın Başkanın fazladan bir usul 
tartışması açmasını, emsal olmaması bakımından dile getiriyorum. 

İkincisi, oylama bittikten sonra beş arkadaşımızın yaptığı itiraz, âdeta bir tekriri müzakere du
rumu doğurdu. Halbuki, oylamada tereddüt halinde beş kişinin ayağa kalkması, oylamanın tekrar
lanması gibi sonuç doğurur; yoksa, karara bağlanmış bir hususu yeniden müzakere imkânı vermez. 
Bundan sonra emsal olmaması bakımından, bu hususu da tutanaklara geçiriyorum; saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ben, o hususu tereddüt olarak kabul ettim zaten efendim. 
Aleyhte, buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazen bir proble

mi, bir sorunu çözmek için, o konuyu daha az biliyorsanız, daha pratik olabiliyorsunuz gibime ge
liyor; çünkü, şu anda tartıştığımız konu, Komisyonun da ifade ettiği gibi, Sayın Başkanımızın kür
süden de ifade ettiği gibi, Anayasanın bir maddesi değil; bunu herkes ifade etti. Anayasanın bir 
maddesi değil; ama, Anayasanın kabulüne ilişkin, usule ilişkin bir madde. Şimdi, durum böyle 
olunca, bu anayasa değişikliğinin hangi maddelerinin kabul edilip edilmeyeceğini; yani, hangisinin 
300'den az 270'den fazla oy alacağını bilmeden, bu gruplamayı yapmak mümkün müdür; bu bir 
Anayasa maddesi olmadığına göre, yine oradan hareket ederek, iki kere tartışılmasına da gerek var 
mıdır; ona da yoktur. O halde, bu söylediğimiz 23 üncü maddenin tartışılacağı yer, ikinci turdur. 
Hatta, ikinci turdaki tartışmalar, görüşmeler, oylamalar bittikten, sonuçlar alındıktan sonra, Komis
yonun, bu söylediğimiz kombinasyonu; yani, hangilerinin birlikte referanduma gidileceğini buraya 
önermesi ve bunun açık oyla -doğrudur, kanundur çünkü- bu Yüce Meclis tarafından tasvip edil
mesi gerekir. Durum böyleyken, Sayın Başkanın burada açmış olduğu tartışma -ki, anlaşılmadığı 
için olmuştur, bütün gruplarda bu anlaşmazlık söz konusu olmuştur- çok yerindedir diye düşünü
yoruz; Sayın Başkanım, bunun oylamasının da, şimdi değil, ikinci tur görüşmelerden sonra, sonuç 
alındıktan sonra yapılmasının daha yasal ve daha uygun olacağını düşünüyoruz, Yüce Meclise say
gılar sunuyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Komisyon bir arzuda mı bulunacak; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Neticede, müşterek 

bir kanaate varmış olduğumuzu görüyorum. Bu madde, nasılsa, normal olarak, tek müzakereye ta
bi olduğuna göre, bu işi, ikinci müzakereye bırakmak daha doğru olacaktır; bu görüşe katılıyorum. 

BAŞKAN - Ama, ikinci müzakerede de işaret oylamasına tabi olduğu konusunda da mutabık
sınız... 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Tabiî efendim, olağan 

usullere... 

BAŞKAN - Yaptığımız iş, netice itibariyle doğrudur. 

Gördünüz mü arkadaşlar; boşuna bağırıp çağırıyorsunuz. (ANAP,CHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

Demin bağıran sizdiniz ama şimdi alkışlıyorsunuz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz doğruyu daima alkışlarız Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Evet, önce bir dinleyin, sonra müdahale edin. 

Sayın Genel Kurula bir kere daha arz ediyorum : Eski 24, yeni 22 nci madde, bu turda değil, 
ikinci turda müzakere edilecek ve işaret oyuyla oylanacak. 

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

BAŞKAN - Şimdi 21 inci maddenin gizli oylamasını yapacağız. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy kullanma işlemi bitmiştir. 

Oy sandığı kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 

BAŞKAN - 23 üncü maddenin görüşmelerine başlıyoruz. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 23. - Bu Kanunun 9 uncu maddesiyle Anayasanın 75 inci maddesinde yapılan deği

şiklik ilk milletvekili genel seçiminin başlangıcından itibaren yürürlüğe girer : 

Bu Kanunun diğer maddeleri ise, bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına konuşma talebi?.. Yok. 

Şahısları adına: 
v Sayın Emin Ku^-

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkanım, benim söz talebim bu madde üzerinde değildi. 

BAŞKAN - Vazgeçti. Sayın Ahmet Remzi Hatip?...("Vazgeçti" sesleri) Vazgeçti. 

Sayın Seyfi Şahin?.. ("Vazgeçti" sesleri) Vazgeçti. 

Sayın Gaffar Yakın?.. ("Vazgeçti" sesleri) Vazgeçti. 

Sayın Abdüllatif Şener?.. ("Vazgeçti" sesleri) Vazgeçti. 

Sayın Cevat Ayhan?.. ("Vazgeçti" sesleri) Vazgeçti. 

Sayın Yaşar Topçu?.. ("Vazgeçti" sesleri) Vazgeçti. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyle ilgili önerge yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Gizli oylama değil... 

BAŞKAN - Evet efendim, maddeyi gizli oylamaya tabi tutacağım; şu sayımın bitimini bekli
yorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, oylamanın işaret oyuyla yapılması gerekir. 
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BAŞKAN - Sayın Topçu, biraz önce bunun münakaşasını yaptık, karara bağladık; herhalde 

zatı âliniz o sırada bulunamadınız. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Buradaydım efendim. 

BAŞKAN - 22 nci maddeyle ilgili müzakereyi yaptık. Biz, Başkanlık olarak, 23 üncü madde
de de aynı muamelenin uygulanabileceğini ifade etmemize rağmen, Komisyon, böyle bir teklife ka
tılmadı; o nedenle, müzakereye açmadım. Özet olarak arz ediyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Estağfurullah. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz sonra, 23 üncü maddenin gizli oylamasını yapacağım. 
Bu sayımın neticesinin bitmesini bekliyorum. 

VIII.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
I. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - 2 adet Danışma Kurulu önerisi vardır. Bunlardan bir tanesini şimdi okutup oyla

rınıza arz edeceğim; ikincisini, oylamaların bitiminden sonra okutacağım. 

Buyurun. 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 183 29.6. 1995 
Gündemin "Kanun Tasarı, ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 240 

inci sırasındaki 806 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 31 inci sırasına alınmasının, Genel Ku
rulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Nevzat Ercan Abdulkadir Ateş 

DYP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
Mahmut Oltan Sungurlu Abdüllatif Şener 

ANAP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Kanunun ismi nedir?.. 
BAŞKAN - Efendim, orman yangınlarının önlenmesine dair Orman Kanununda ve Türk Ce

za Kanununda yapılan bir değişiklik. 
AHMET KABİL (Rize) - Ormanları işgal edenlere de aynı cezayı verelim. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

II. - Doğru Yol Partisi Grup Bdşkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar. Anavatan Partisi Grup Başkanvekil -
leri 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 Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Ar-, 
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kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (211007,211110, 2/1312) 
(S. Sayısı: 861) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 21 in
ci maddesinin gizli oylamasının sonuçlarını okuyorum: 

iştirak eden milletvekili sayısı : 339 

Kabul :225 

Ret : 112 
Çekinser : 2 

Bu durumda, bu maddede de, Anayasanın aradığı nitelikli çoğunluk bulunamamıştır. 
23 üncü maddenin gizli oylaması için gerekli işlemlere başlıyoruz. 

Adana İlinden oylamaya başlıyoruz. . 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy sandığı kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana

yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 23 üncü 
maddesinin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 

İştirak : 329 

Kabul : 259 

Ret .': 65 
Çekinser : 1 
Geçersiz : 4 
Böylece, bu madde, Anayasanın aradığı nitelikli çoğunluğu bulamamıştır. 
Sayın milletvekilleri, Anayasanın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin birinci tur görüşme

si tamamlanmıştır! İkinci tur görüşmeye en az 48 saat geçtikten sonra başlanabilecektir. 

Arz ederim. 
VIII. - ÖNERİLER (Devam) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
2. - Genel Kurulun çalışma günlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu 

önerisi 
BAŞKAN - Bir Danışma Kurulu önerisi var; okutup, oylarınıza arz edeceğim. 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

No:184 Tarih: 29.6.1995 
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Genel Kurulun 30.6.1995 Cuma ve 1.7.1995 Cumartesi günlerinde toplantı yapmamasının Ge

nel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Mehmet Kerimoğlu Fethullah Erbaş 

CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 
BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündeme devam ediyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kamın Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11201, 
1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

13. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

14. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
11155)(S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - 111 ve 112 sıra sayılı, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili tasarıların müzake
resine başlayacağız. 

Sanayi ve Teknoloji Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

15. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turiyn, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 11181, 1152, 1162) 
(S. Sayısı: 116) 

16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (119) (S. Sayısı : 180) 
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17.- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11199) (S. Sayısı:193) 

18. '-> Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,11505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN - 116, 180, 193 ve 322 sıra sayılı, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili tasarıla
rın müzakeresine başlayacağız. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok. s 

Ertelenmiştir. 
19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfî işlemleriy

le Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddeleri
ne Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporuyla ilgili komisyon 
yetkilileri?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 
21.- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 
BAŞKAN - 394 ve 395 sıra sayılı, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili tasarıların müzake

resine başlayacağız. 
İçişleri Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı : 404) 
BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın

da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

İçişleri Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
23.- Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mevzuata ve kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon Başkanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. -
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24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başla
yacağız. 

Millî Savunma Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) 

BAŞKAN - 606 ve 609 sıra sayılı, kanun hükmünde kararnemelerle ilgili tasarıların müzake
resine başlayacağız. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı : 690) 

BAŞKAN - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin iki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgi
li tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
29. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat iddialarının Üzeri

ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge
si ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9122) (S. Sayısı: 779) 

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 
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Komisyon Başkanı?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
30. - Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 6831 Sayılı Orman Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 
23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı: 806) (1) 

BAŞKAN - Gündemin 240 inci sırasından, biraz önce aldığınız karar gereğince, basılı günde
min 31 inci sırasına alınan, Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 6831 
Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Millet
vekili A.Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Kö
yişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tasarı elimizde yok; nasıl görüşeceğiz Sayın Başkan?! 
BAŞKAN - Efendim, tasan basılıp dağıtıldı daha evvelden. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Altı ay önce dağıtılmış!.. 
BAŞKAN - Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim: 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. (DYP sıralarından "yok, yok" sesleri) 
Sanıyorum, arkadaşlar, çok kısa olarak görüşlerini ifade edecekler; çünkü, saat 24.00'e kadar 

ben bunu yetiştirmek zorundayım; aksi halde, bu tasarıyı kanunlaştıramayız. Buna ihtiyacımız var. 

Buyurun Sayın Şener. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu. 

an gündemimizde olan 806 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini 
belirtmek üzere huzurlarınızdayım. 

Yoğun bir Anayasa tartışmasından sonra, bu saatte, elbette ki, tahammül sınırlarımızın sonu
na doğru gelmiş olabiliriz; ancak, mademki buradan bir yasa tasarısı geçmek üzeredir, bu tasarı 
üzerinde de, grupların, görüşlerini ifade etmeleri, gözden kaçan bazı yanlışlıklar, eksiklikler varsa, 
en azından bunların görülebilmesi lazımdır. Onun için, üzerinde müzakere yapılmadan, kanunların, 
çok. süratlice buradan geçmesinin sağlıklı bir durum olduğu kanaatinde değiliz. Çok iyi niyetle ha
zırlanan bazı teklif ve tasarılarda bile, zaman zaman, maddeler arasında, ayıklanması gereken ifa
delere rastlamak her zaman mümkün olmaktadır. Anayasa değişikliği gibi bir metinde dahi, cümle 
dizilişi açısından, anlam bakımından, gramatikal olarak yanlış ifadelerin yer alıp, Genel Kurula ka
dar indiğini düşünecek olursak, bu müzakerelerin ne derece önemli ve atlanılmaması gereken bir 
husus olduğu anlaşılır. . ^ 

İncelediğimiz kadarıyla, Orman Kanununda değişiklik yapan bu tasarıyla, son günlerde yay
gınlaşmakta olan orman yangınlarının önlenmesi amaçlanmaktadır. 7 maddeden ibaret bir tasarıdır; 

(1) 806 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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son 2 maddesinin yürürlük maddesi olduğunu dikkate alırsak, 5 madde var. Bu, 5 maddeden 1 in
ci maddede, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin caydırılmasına yönelik ifadeler ve hükümler 
yer almaktadır. 2 nci maddede, bunların yargılanma usulüyle ilgili bir düzenleme var. 3 üncü mad
dede, orman yangınlarının önlenmesiyle görevli kişilerin ihmaliyle ilgili düzenlemeler var. 4 üncü 
maddede de, değişik fiillere uygulanan cezalar yer almaktadır. 5 inci madde, sadece bir kelime ila
vesinden ibarettir. 

Görülebildiği kadarıyla, kanun tasarısı, böylesine hızlı müzakere edilince, biz de, bazı şeyle
rin atlanıp atlanmadığı, yanlışlıklann bulunup bulunmadığını, hiç değilse, bir kısa müzakereyle 
gözden geçirme imkânına sahip oluyoruz, tyiniyetle hazırlanmış, doğrudan doğruya, millî bir ser
vet olan ormanların korunmasına yönelik olarak hazırlanmış bir metin olarak görüyoruz ve yasa
laşmasının faydalı olduğu kanaatimizi burada ifade ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ANAP Grubu adına,'Sayın Özer; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz
lerimin hemen başında Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

6831 sayılı Orman Kanunumuzun bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısı, henüz elimize 
gelmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle, henüz elimize gelen kanun tasarısı hakkında da çok süratli ka
naat serd etmenin ne denli zor olduğunu da takdirlerinize arz ediyorum; ancak, ateşin bacayı sardı
ğı bugünlerde, Sayın Bakan ve Sayın Hükümet, geçen yıldan hiç ders almamış olmalı ki, maalesef, 
bu denli önemli bir olayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna bu saatte getirmişlerdir. Bu
nu, Sayın Hükümetin ve Sayın Bakanın -meslekten olmasına rağmen- büyük bir ayıbı saymakta
yım. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Neyi ayıp sayıyorsun yahu!.. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade edin... İki üç kelime... Müsaade edin.... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - 1994 yılını, 3262 adet yangın ve 21 bin hektar sahayı yakarak 

bitiren Orman Bakanlığı... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Orman Bakanlığı mı yaktı ormanları?!. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - ...üzerinden bir yıla yakın zaman geçiyor olmasına rağmen, ha

len, hiçbir tedbir almayarak; gecenin 24.00'üne yaklaşan ve Büyük Meclisimizin anayasa değişik
liğini görüştüğü bu saatte -bir koca kış, bir sonbahar, bir ilkbahar, sanki, Sayın Bakanın gözünden 
kaçmış- ateşin bacayı sardığı, yurdumuz ormanlarının cayır cayır yandığı bu günde, bu olayı geti
riyor olmasını -geç dahi olsa- şükranla kabul ediyorum. Zira, bu kadar aczin, bu kadar idraksizli
ğin, devlet adamı olmanın bu kadar yoksunluğu içindeki bir yetkiliden bundan fazlası da beklene
mez kanaatindeyim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yanlış konuşuyorsun, yanlış!.. 

BAŞKAN - Hem nalına hem mıhına... İşte, idare ediyor... Lütfen... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Konuşan Türkiye'yi hep beraber istiyoruz; konuşanları da din

lemeye mecbursunuz. 
Biz, hicabımızdan, utancımızdan, şehitlerimizin yattığı Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Par

kının ıstırabını, o teessürü kalbimize gömdük; meslek tesanüdü, millî duygularımız ve şehitlerimi
ze olan saygımızdan dolayı sustuk. 
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Kabatepe, Çimentepe ile yangın noktası arasındaki mesafe, yaya olarak 15 dakika. Hiçbir ted

bir yok... Biz, onu, sadece bir araştırma önergesiyle, muhalefet görevimizi yapıyor olmanın mane
vî hissiyle kalbimize gömdük; ama, gelin görün ki, Sayın Bakan, bu olaydan dahi ders almadı. Sa
yın Bakan, bindiği helikopterin de anısını yaşamadan, "buradaki ormanlarda kuruma var" diyen bir 
belediye başkanını, kalkıyor, mahkemeye veriyor. Biz, Anavatan Partisi olarak, o mahalle gidece
ğiz, oradaki doğru neyse, kamuoyuna muuaka duyuracağız. (DYP sıralarından "geç kaldınız" ses
leri) 

Hiç geç kalınmaz... 

Bu belediye başkanı, iyi veya kötü bir şey söylemiş. Buradaki koruma nispeti yüzde' 70'tir, 
yüzde 93'tür, yüzde 94'tür... Sayın Bakandan veya Hükümetten "Saygı duyuyoruz, teşekkür edi
yoruz sayın belediye başkanı; ikazlarınızı dikkate alacağız, size de burada müzahir olacağız" de
mesi beklenirken, maalesef, Sayın Bakan, yangınları önleme maksatlı hiçbir tedbir almadığı ve o 
yangındaki ihmali meydanda olduğu halde, bindiği helikopterin hatırını dahi gütmeksizin, çok ba
sit bir olayı siyasallaştırabilmiştir. Belediye başkanı yanlış yapmış olabilir; İçişleri Bakanına söy
leriz, hesabını görür; ama, Sayın Bakanın davranışının bu olmaması lazımdı. 

Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN - Toparlıyorsunuz değil mi efendim... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - îzin verirseniz, konuyu biraz açmak istiyorum Sayın Başkan. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Zaman fakiriyim biraz, Sayın Özer... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Çok önemli bir konu Sayın Başkan... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, size bazı hadiseleri çağrıştıracağım sa

dece; Sayın Bakan da, bu kürsüden, aksini iddia etsin istiyorum. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sen açtıkça açmaza düşersin; devam et... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Yüreğiniz yetiyorsa buraya gelin, burada söyleyin beyefendi... 
BAŞKAN - Efendim, şu münakaşayı bırakalım da, hatip konuşmasını bitirsin... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ülkemizde, cumhuriyetten bugüne ka

dar yapılan ağaçlandırma 2 milyon hektar kadardır. Bu 2 milyon hektarlık ağaçlandırmanın, 1 mil
yon hektarı, Anavatan İktidarları döneminde yapılmıştır. (MHP ve BBP sıralarından alkışlar[!]) Ve, 
cumhuriyetten bugüne, takriben 1 milyon 400 hektarlık sahada orman yangını meydana gelmiş ve 
ormanlarımız tahrip olmuştur. 

Her yıl, vasati olarak, 26 bin hektarlık orman alanı, orman yangınlarıyla kaybolurken, Anava
tan Partisi iktidarları döneminde alınan tedbirlerle ve devletimizin aldığı tedbirlerle, her yıl kaybe
dilen orman alanı, 10 bin hektara düşürülmüştür. (MHP ve BBP sıralarından alkışlarf!]) Daha de-, 
ğişik ifadeyle, beher yangın başına 35 hektarlık orman alanı kaybedilirken, bu rakam, 7-8 hektara 
düşürülmüş, başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Maalesef ve maalesef, 1994 yılında, bu rakamlar, 3 
262 yangına ve yılda kaybedilen alan açısından da 20 bin hektara çıkmış bulunmaktadır. Bu mak
satlı, ne işçi, ekipman ne yatırım ne buna benzer hiçbir tedbir alınmamıştır. Bu yönde, her nevi ya
zılı ve sözlü sorular, Sayın Bakanın imzasını havi, şahsımda bulunmaktadır. Kadere bakınız ki... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Kanuna gel, kanuna!.. 

BAŞKAN - Geliyor efendim, geliyor... Bitiriyor, toparlıyor... Bir dakikanızı rica ediyorum. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla)-Kanuna da geleceğiz, rnerak etmeyin. 
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Değerli arkadaşlar, Orman Bakanlığı, 1991 yılına kadar, her yıl, 17 500 adet işçi çalıştırırken 

orman yangınları maksatlı, maalesef, son iki yıldan beri, 17 500 işçi çalıştırılamamakta, bu işçile
rin sosyal güvenliği sağlanamamakta, hatta, bu işçiler, rotasyonla bile çalıştırılamamaktadır. O iti
barla, Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işyerlerindeki tüm işçilerin iş güvenliği, sosyal 
güvenliği yoktur ve maalesef, bu işyerinde çalışan işçilerimiz bir istisna akdi olan, bir ilkel akit olan 
vahidi fiyat sistemiyle çalışmaktadır. Heyhat! herkese aş, iş vaat eden; heyhat! herkese sosyal gü
venlik vaat eden bu İktidarın mensup olduğu bu Hükümet... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Yılmaz dinlemiyor!.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - ...maalesef, bizim verdiğimiz tüm işçilerimizi işlerinden ettiği 

gibi, sosyal güvenliklerinden de yoksun etmiş bulunmaktadır. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) --Batındınız... Batırdınız... Aldınız telsizle
ri, ne oldu?!. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Telsizleri, Sayın Bakandan soracaksınız. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Bakandan sordum; senden de soruyo
rum!.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 76 ncı maddesi değiştirilerek: İdare izinleri dışında, ateş yakmayı, sigara ve yakıcı madde 
atmayı; ormanlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamı
na giren köyler hudutları içerisinde anız yakmayı yasaklamıştır. Önemli bir tasarıdır, olumlu bulu
yoruz. 

Değerli arkadaşlar, kısa kısa hulâsa ediyorum. Bu kanun tasarısının, bugüne kadar gecikmiş 
olmasını sözlerimin başında ifade ettim... 

ALİ YALÇIN ÖGÜTCAN (Adana) - Hata işledik; ama, ne yapalım... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - İktidar yeri, mazeret yeri, ağlama yeri değildir; iktidar yeri, yap
ma yeridir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, her laf, inkıtalara sebep oluyor; biraz sabırlı olursanız, bitecek. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Yine, 6831 sayılı Orman Kanunumuzun 83 üncü maddesi, suç
ların çeşidine göre, görülecekleri mahkemeleri tadat etmektedir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 105 inci maddesi, bazı orman köylerimize mükellefiyet getir
miştir. Bu mükellefiyetlere uymayanlara valilerin ve kaymakamların verdiği ceza, 25-50 lira sevi
yesindeydi; bu ceza da güncelleştirilmiş ve 5 milyon liraya çıkarılmıştır; olumlu karşılamaktayız. 

Yine, 6831 sayılı Orman Kanunumuzun i 10 uncu maddesi değiştirilerek, 76 ncı maddede say
dığımız suçları işleyenlerin cezaları artırılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, esas itibariyle, cezaların güncelleştirilmiş olmasını ve bazı suçların ce
zalarının ağırlaştırımış olmasını, Anavatan Partisi Grubu olarak olumlu buluyoruz ve destekliyo
ruz; ancak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bitirin efendim. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Bitirin efendim; toparlamayın. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Toparlıyorum. 
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Yine, yangın mevsimi de başlamamış olmasına rağmen -haziran ayı, orman yangınları açısın

dan hassas bir dönem değildir; işin henüz başındayız; biz, burada, yardımcı olmak durumundayız, 
yardımcı olmayı da arzu ediyoruz-Marmaris ve çevresinde beş altı kadar yangın, sıkça ve bir anda 
meydana gelmiştir. Bu itibarla, bölgemiz insanına, burada çalışan çok değerli orman teşkilatı men
suplarına, güvenlik güçlerine ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. 

Aynı zamanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, havaların kurak gitmesi nedeniyle orman 
yangınları meydana gelmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletimize, milletimize de geç
miş olsun dileklerimi iletiyor; kanunu desteklediğimizi arz ediyor; Yüce Heyetinize saygılar sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim,. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahısları adına.... / 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, şahıs adına dediniz, şahıs adına yazdım... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Grup adına... 

BAŞKAN- Şahısları adına, Osman Develioğlu, Güneş Taner, Kemalettin Göktaş, Hasan Bas-
ri Eler, İbrahim Halil Çelik. 

Sayın Develioğlu, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Grup adına... 

BAŞKAN - Efendim, ben sordum, şahıs adına mı dedim, şahıs adına dedi. Niye esirgeyeyim 
ki sizden; yani, cebime bir şey mi girecek... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Mustafa Bey, Grup Başkanvekilimiz işaret ediyor grup adına diye. 

BAŞKAN - Efendim, bir işaret gelmedi... Ben sordum... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Burada, işaret ediyor... 
BAŞKAN - Hasan Bey teklif sahibidir, biraz sonra çıkar, 1 inci maddede konuşur; ne fark var 

efendim?! İstirham ediyorum!.. (DYP sıralarından "televizyon veriyor mu?" sesleri) 
Veriyor efendim, hiç kesilmiyor televizyon yayını; onu merak ediyorsanız, söyleyeyim... 

Buyurun efendim. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu

muz 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili tasarı üzerinde kişi
sel görüşlerimi arz etmeden önce Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Geciken bu saatten sonra, uzun uzun konuşmanın sizlere saygısızlık olduğunu düşünerek, iki 
cümle söyleyip sözlerimi bitirmek istiyorum. -

Değerli arkadaşlarım, orman varlığımızın tehlikede olduğu hepimizin malumudur. Arkadaşla
rımızın, bu yasanın çıkarılmasında geç kalınmıştır savına katılıyorum; ancak, geç de kalınsa, bu ya
sanın, bugün, sabahın 3'ü de olsa 5'i de olsa çıkarılması, ülkemiz için bir zarurettir. (DYP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

Ülkemizin iktisadî yapısıyla orantılı olarak birtakım sıkıntılarımızın olduğu doğrudur. Yan 
yolların açılması, amenajman çalışmalarına hız verilmesi, bunun yanında yangıncı personel sayısı
nın artırılması ve benzeri önlemlerle beraber, hepimiz, bu düzenlemenin de zaruret olduğunun far-
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kındayız; canı gönülden yasayı destekliyoruz; ancak, biz, yasanın, biraz daha caydırıcı, biraz daha 
ağır sorumluluklar getirmesini beklerdik. Bir yıllık ceza, bakarsınız, bir kısmı, iyi hali göz önünde 
bulundurulur, toplumdaki yeri göz önünde bulundurulur, şu düşünülür, bu düşünülür, hafifletici ne
denler göz önünde tutulur, üç ayla bıkarılır. Devletin, milletin yetmiş yılda, yüz yılda yetiştirdiği 
orman varlığını cayır cayır yakan insanı üç ay içeri atarsanız, bundan sonra sabotajların önünü ala
mazsınız düşüncesindeyim. O nedenle, cezaların biraz daha caydırıcı olmasını arzu ettiğimizi be
lirtiyorum; özellikle, bu aylarda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, PKK'nın ve Türk Milletinin düş
manlarının sabotajlarına karşı uyanık ve daha temkinli olunması gerektiğini hatırlatıyor; saygılar 
sunuyorum. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. ' 
Şahsı adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bütün grupların, bütün mil
letvekillerinin, üzerinde nadir anlaştığı tasarılardan bir tanesini görüşmekteyiz. Burada, eksiklikler
den ziyade, belki, bazı tadilatların yapılmasının ve belki, bazı temennilerin iletilmesinin Orman Ba
kanlığına, memleketimiz açısından faydası olur düşüncesiyle fikirlerimi arz etmek için huzurları
nızdayım. ' , 

Benden evvelki konuşmacı arkadaşıma katılamıyorum; kusura bakmasınlar; yani, insanlarımı
za ceza yererek, cezanın miktarını artırarak bir yere varmak mümkün değildir. Yani, şöyle söyle
yeyim: En büyük suçlardan bir tanesi insan öldürmektir. O zaman, insan öldürmeye karşılık müeb
bet hapis, idam gibi ağır cezalar varken, hâlâ insanlar, insan öldürmeye devam ediyorsa; bunu, su
çun cezasında aramamak lazım; bu suçu meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmak lazımdır. 
Şimdi, orman yangınlarına gelince... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Orman yakanlara madalya verin o zaman!.. 
BAŞKAN - Siz devam edin Sayın Taner. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Şimdi, insanlar, vazgeçse, insanı öldürmekten vazgeçerlerdi; 
yani, burada, 60 milyon insanımızın her birini bu memleketin evladı olarak kazanmak, mümkünse, 
bir tek evladı hapishaneye sokmamaktır marifet. Marifet, insanları süründürmek, insanları müeb
bet hapse koymak değildir; kanunları bunun için yapmayalım. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Orman yakan, insan değildir!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) -Sayın milletvekilleri, ben, bir insanın, hiçbir Türk vatandaşı

nın... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - İnsan diyorsunuz... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - ...memleketini seven bir insanın, isteyerek, taammüden gidip ' 

bu memleketin ormanını yaktığına inanmıyorum. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - PKK yakıyor. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ha, PKK başka... PKK başka... PKK'yı engellemenin yolu da 

bu kanun değildir. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Kasıtlı yakanları kastediyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Şimdi, iki şeyi birbirine karıştırmayın. 
BAŞKAN - Sayın Dağcı, müsaade edin de hatip bitirsin. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bakın, ben, size, burada fikrimi arz ediyorum. Siz, bir fikir söy
lediniz. Bu Mecliste fikirler çarpışmalı, insanlar değil. 
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SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-O zaman memleketi bitirin... 
BAŞKAN-Osman Bey, sizden de rica ediyorum aynı şeyi... ' 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Şimdi, bizim, buradaki arzımız şudur: Geç de olmuş olsa, ge

cenin bu saatinde getirilen bu kanun metni yerindedir ve bütün gruplar, bütün milletvekilleri üze
rinde anlaşmıştır; ama, eksiklikler vardır. Nedir eksikliğimiz; birinci eksikliğimiz, yıllardır, biliyo
ruz ki, bu ormanları söndürmenin ve bu ormanları yakmaktan insanları men etmenin yollarını bul
maktır. 

Şimdi, arzu ederdik ki, bunların arasına, Hükümet, bir iki madde daha koysun. Desin ki, gö
rüyoruz ki, bütçe yaptığımız zamanlarda elimizdeki imkânlar buraya yetmiyor; dolayısıyla, biz, bu
raya bir madde koyalım ve burada, ormanın yakılmasını engellemek için birtakım ekonomik ted
birler alalım. Mesela, Sayın Bakan çıkıp şuraya söyleyebilir mi, ey milletvekilleri, bu senenin ba
şından beri -işte 6 ncı aya geldik- biz, beş yeni aıçak,sekiz helikopter ve şu kadar ekipman aldık ve 
geçen seneye nazaran bu sene orman yangınlarıyla mücadele etmek için çok daha iyi durumdayız. 
Bunu da duymak isteriz ve bundan sonra diyebilir ki, her sene çıkardığımız bütçeden buraya pay 
ayrılmasına rağmen, biz, icrada görüyoruz ki, bu paylar bize yetmemektedir; böyle bir durumda, 
bizim daha fazla imkâna ihtiyacımız var; ey Meclis, gelin, bize yetki verin, bize imkân verin; bu
nu bir parça daha ileri götürelim... Bunu söylemek istiyorum. Yoksa, bizim, burada, o kişiyle, bu 
kişiyle, sununla bununla bir iddiamız yok. Deyin ki, burada, o bölgedeki bütün devlet imkânların
dan yararlanılabilir... Yani, bir yerde yangın çıkıyorsa -misal diye söylüyorum, belki ben bilmiyo-
rumdur, arkadaşlarım daha iyi biliyorlardır- askerin elindeki her türlü imkândan da faydalanarak, 
onun elindeki uçağından, onun elindeki helikopterinden de faydalanarak yangına anında müdahale 
edilebilir. Eğer, böyle bir imkân eksikse, bunu buraya niye koymuyoruz?.. Sayın Bakan mutlaka 
cevap verecektir. Eğer, böyle bir imkân varsa; gelin, buraya koyalım. Yani, burada oturup, saatler
ce, demagoji yaparak, yanan ormanların haline eyvah diyelim, her sene burada konuşalım, ondan 
sonra, buraya getirdiğimiz basit tedbirlerden dolayı da birbirimizi kıralım:.. 

Bizim burada itiraz edeceğimiz bir tek şey vardır; şahsen söylüyorum; ben, her şeye rağmen, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına fazla ceza verilerek, onları korkutarak, onları hapsederek, on
ları müebbet hapse sokarak bu işi çözebileceğimize inanmıyorum; tam tersi, onları buraya itecek 
olan, eğer ekonomik suçlar varsa, bu ekonomik suçları ortadan kaldıracak ortamı yaratalım; eğer 
memlekette işsizlik olduğu için, bazı insanlar bir yerlere izmarit atıp da buradan kendisine bir top
rak sahası çıkarıyorsa; gelin, bunu engelleyici yolları arayalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, kanunun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. • 
Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önerge yoktur. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: ' 

Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki şe-, 
kilde değiştirilmiştir. 

1 "Madde 76. - a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka 
yerlerde gecelemek, 
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b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin 

verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallî terketmek, 

c) Ormanlara sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak, 
d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamı

na giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, 
Yasaktır." 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Grubumuz adına JSayın Kemalettin Göktaş konuşacaklar... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ben de şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın İbrahim Halil Çelik'i şahsı adına, Sayın Kemalettin Göktaş'ı da Refah Par

tisi Grubu adına kaydettim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına bu yasa tasarısı hakkında görüşlerimi arz etmek üzere hu
zurunuzdayım; hepinize saygılarımı sunarım. 

Öncelikle, bu tasarının ele alınmasını sağlayan ve teklif veren tüm milletvekili arkadaşlarıma 
teşekkür etmeyi bir görev addediyorum. Şu anda, hepimizi üzen, Kuzey Kıbrıs-Girne'deki yangın 
dolayısıyla, Kuzey Kıbrıslı tüm soydaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 

Değerli arkardaşlarım, bu geç vakitte zamanınızı almak için huzurunuzda değilim; amacım, bir 
konuyu sizlere açıklamaktır. Biliyorsjunuz, geçen yıl, Gelibolu'da, hepimizi üzen büyük bir yangın 
çıkmıştı. Bu yarımadada, bugüne kadar, yaptığım incelemelere göre, 90 defa -büyüklü küçüklü-
yangın çıkmıştır. Yılın 365 gününün 300 gününde rüzgârlı olan bu yerde, inatla, ibreli tip ağaç, yani 
yangına dayanıklı olmayan ağaç dikilmiştir. Bu yasayı teklif ederken, ibreli tip ağaçların burada ekil-
memesi ve yangına dayanıklı olan yapraklı tip ağaç dikilmesini de önerdim ve bu, çok gereklidir. 

Onun ötesinde, olayı sadece bir yangın olayı olarak almayalım; ülkemizin en büyük sorunla
rından olan, tüm çiftçimizi ve üreticimizi ve hepimizi endişe içinde bırakacak olan, erozyon konu
sunu göz önüne almamız gerekiyor. Arkadaşlar -altını çizerek söylüyorum; önemlidir- her yıl Kıb
rıs Adası büyüklüğünde, Kıbrıs'ı 10 santimetre kaplayacak düzeyde, yüzölçümünde, humuslu top
rak, verimli toprak, denizlere akmaktadır, gitmektedir, heba olmaktadır. Oysaki, bu verimli, hu
muslu toprağın bir santimi yüz yılda oluşmaktadır; bu da, durumun ciddiyetini ve önemini vurgu
lamaktadır ve bu yasa tasarısının, geç kalsa bile, kanunlaşmasındaki önemi belirtmektedir. 

Bence, yangın sebeplerinin başında, eh önemli olarak, anız yakma gelmektedir. Kastî yangın
ların dışında, anız yakma konusu önemlidir. Bu konuda, şunu belirtmek istiyorum: Anız yakma, ta
rım girdilerine; yani, çiftçinindim! giderlerine bağlıdır. Çiftçi, mazot 20 bin lira olduğu için, dekar 
başına tarlasını biçen biçerdöver sahibine daha az para ödemekiçin ve taıiasLdaha^ çabuk biçildi
ğinden, başaktan 5 santimetre aşağıda, yani sapı uzun kalarak biçilmesini istemektedir. Böyle bir 
anızla biçilince, çiftçi tarlasını sürmekte güçlük çekmekte, uzun sap pulluğuna dolandığı için tarla
sını sürememektedir ve zorunlu olarak, zararını bile bile, anızını, tarlayı tekrar sürmek için yak
maktadır. Demek ki, konu, yine, tarım girdilerine dayanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığına ayrılan bütçe gülünçtür. Meclis olarak yapacağımız 
şey, Sayın Bakanımızı, çıkıp buradan eleştirmek değildir. Bakanlığa 3,3 trilyon bütçe ayrılmıştır; 
bu, gülünçtür. 2,3 trilyonu cari giderlere gitmektedir. 

Ben, burada, Sayın Taner'in önerisine katılıyorum. Benim kanun teklifimi okursanız, yasakla
rı değil, özendirici tedbirleri Önerdim. Bunun içerisinde şunlar var: Ormanı, gelin, köylüye teslim 
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edelim; köylü ormanı sahiplenir ve daha çok korur; ancak, ormanında, ormanın yakınında anız yak
mayan köylümüze, benzer şekilde, tohum, gübre verirken, öncelikle, kredi ve faizlerle teşvik ede
lim; yani, yasaklarla bir şey önleyemeyiz; teşvik edici olmalıyız. Bu şekilde, çiftçiye, üreticiye teş- , 
vik edici birtakım önlemler paketi de getirebiliriz. Bugün, size, orman köylümüzün üçte birinin da
valı olduğunu söylesem, bunun üzerinde.önemle durulması gerektiğine, herhalde inanacaksınız. 

Sayın Bakanım, yarım kalan Millî Ağaçlandırma Seferberlik Yasa Tâsansmın da çıkarılması 
gerektiği inancı içerisindeyim ve bölgeyi tanıyan orman mühendislerini, personelini de sık sık ta
yin etmeyelim; bu da önemli bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa gereklidir ve ben de, bu nedenle, bu teklifi hazırladım; buna 
emeği geçen bütün milletvekili arkadaşlarıma, buradan, teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

Sağ olunuz. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kemalettin Göktaş, Genel Kurulu saat 24.00'te kapatmak zorundayım; sözünüzü kes

mek istemem; salı günü veya çarşamba günü, görüşme sırasında mı konuşmak istersiniz, yoksa, kı
sıtlı dahi olsa, şimdi mi konuşmak istersiniz? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Kısıtlı da olsa, şimdi konuşmak istiyorum. (ANAP sı
ralarından "uzatalım" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, sön bir madde veya iki maddekaLşaydı, İçtüzükteki o hakkımı kullanıp, 
bitirinceye kadar sizden müsaade isteyecektim; ama, daha 1 inci maddedeyiz; İçtüzük, bana müsa
ade etmiyor; yapamam efendim; kusura bakmayın... 

Sayın Göktaş; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum; hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

Öncelikle; bu geç saatte, sizlerin vaktinizi almayacağımı beyan etmek istiyorum; çünkü, vakit 
geç oldu. Bu kanun tasarısı da çok önemli... 

Dün, Kıbrıs'ta çıkan yangından -ve ülkemizdeki yangınlar dolayısıyla- hakikaten, çok rahat
sız oldum, çok üzüntü duydum; sanıyorum, sizler de öylesiniz; bundan dolayı birkaç söz söylemek 
istedim. 

Bu kanun, hakikaten, çok âcil, çıkması gereken,önemli bir kanundur; ama, bu, bugüne kadar 
buraya getirilmeliydi; yani, ateş bacayı sardıktan sonra gelmemeliydi; fakat, yine de,geç de olsa, 
getirilmiş olmasını olumlu karşılıyoruz. Bu tasarıyı hazırlayanlara, emeği geçenlere teşekkür etmek 
istiyorum. 

Tasarının 1 inci maddesinde, ihmal ve dikkatsizlikten dolayı orman yakanlara verilen cezalar 
vardır; hakikaten, bu cezaları makul karşılayabiliyoruz; fakat, ülkeye, devlete zarar vermek için 
kasıtlı olarak orman yakanlara verilen cezaları, şahsen ben az buluyorum; çünkü, kasıtlı olarak or
man yakan bir insan, benim gözümde, vatan hainidir; vatan hainlerine verilecek olan ceza da daha 
fazla olmalıydı. 

Değerli arkadaşlar, sözlerime son verirken, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin)- Sayın Başkan, madde üzerinde ben de söz is

tiyorum. 
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BAŞKAN - Efendim, 3 dakikamız var, birleşimi kapatacağım. 
Sayın Bakan, konuşmanızı hafta başında rahat rahat yapın ki, mesajınızı verin; 3 dakikada ne 

söyleceksiniz; isterseniz buyurun... 
ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCl (Artvin) - Peki efendim. 
BAŞKAN ^ Çalışma süremizin bitimine çok az kalmıştır. 
Bu nedenle, alınan karar gereğince, denetim konularını görüşmek için, 4 Temmuz 1995 Salı 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Hepinize teşekkür ederim. 

panma Saati: 23.51 

© 
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Gümrük Birliği, Irak Ambargosu ve Manavgat 

Suyu Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı 
(7/6392) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle

rinizi saygılarımla arz ederim. 7.3.1995 

. Bahaddin Elçi 
Bayburt 

1. Avrupa Parlamentosu tarafından üyeliğimiz onaylanırsa sonradan, geriye gönüşümüz, ayrıl
mamız hukuken mümkün müdür? 

ı 2. Şayet ilerde Avrupa Birliğine kabul edilirsek sonradan istersek ayrılabilir miyiz? 
3. Sürekli olarak Batılılara Türkiye'deki • köktendincilik tehlikesini yineliyorsunuz, bununla 

neyi kasdediyorsunuz. Bu insanımızın inançlarına hakaret ölmazmı. Batılılar size kendi halkınızın 
inançlarına saygılı olmanız konusunda uyarıda bulunmuyorlar mı? 

1 

4. Gerek Gümrük Birliği ve gerekse Avrupa Birliğine giriş konularında referanduma neden 
başvürulmamaktadır? 

5. Irak ambargosu nedeniyle Ülkemizin uğradığı zararın karşılanması yönünde neler yapılmıştır? 

.6. BM'ye göre tazminat talebine hakkımız var mıdır, varsa bu hakkımızı şimdiye kadar niçin 
kullanmadık?, • 

7. Manavgat suyu projesi ne zaman tamamlanacak ve nasıl değerlendirilecektir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 26.6.1995 

Sayı: SPGY/151-6609 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6392-13487/48925 

sayılı yazıları. 
Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuş

tur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Erdal İnönü 
Dışişleri Bakanı 

Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

1, 2 ve 4. Türkiye ile Avrupa Toluluğu arasında imzalanan Ankara Anlaşması ve ekini oluştu
ran Katma Protokol uyarınca, ülkemiz ile Topluluk arasında, istisnalarla birlikte 22 yılı bulan ve 
1.1.1995 tarihinde sona eren geçiş dönemi sonunda Gümrük Birliğinin oluşturulması karara bağlan
mıştır. Dolayısıyla, Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesi her iki taraf için de ahdî bir yükümlülüktür. 
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Katma Protokolün yürürlüğe girdiği 1973 yılından itibaren Topluluğun geçirdiği yatay ve di

key entegrasyon süreci de (Topluluk 1993 yılı sonunda Tek Pazarı gerçekleştirmiştir), Gümrük Bir
liğinin Katma Protokolde öngörülenden daha geniş bir çerçevede gerçekleştirilmesini zorunlu hale 
getirmiştir. Bu da Gümrük Birliğine ilişkin kararın Ortaklık Konseyine götürülmesi gereğini orta
ya çıkarmıştır. 

Sözkonusu entegrasyon süreci içinde Avrupa Parlamentosunun da görev ve yetkileri artmış 
bulunmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği Komisyonu, 6 Mart 1995'te yapılan Ortaklık Konseyin
de kabul edilen ve Gümrük Birliğinin işleyiş esaslarını belirleyen kararın Avrupa Parlamentosunun 
onayından geçmesi gerektiği görüşünü belirtmiş ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi bu 
görüşü benimseyerek gereğine tevessül etmiştir. 

Ortaklık Anlaşmamızın feshine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak konu hukuki de
ğil, siyasidir. Gümrük Birliği veya tam üyelikten çekilmek mümkündür. 

Bilindiği gibi, Ankara Anlaşması Türkiye ile üye ülke Parlamentolarının onayından geçmiştir. 
Bu nedenle, Ortaklık Anlaşmalarımızdan doğan ahdî bir yükümlülük olan Gümrük Birliğinin ger
çekleştirilmesi için tarafımızdan herhangi bir ilave onay işlemi veyajeferanduma gidilmesi gereği 
bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizin Ortaklık Anlaşmalarımızda da ifadesini bulan tam üyeliği 
sözkonusu olduğunda, Avrupa Birliğine sonradan katılan diğer ülkelerde olduğu gibi, onay işlemi 
meyanında Türkiyede de referanduma gidilebilir. 

3. Nüfusunun % 99'undan çoğu müslüman bir ülke olan Türkiye'de din ve vicdan hürriyeti 
bütün vatandaşların hakkıdır. 

Köktendincilikle kasdedilen, devleti, şiddete, tehdide, baskıya dayalı yöntemlerle, dinî esasla
ra göre şekillendirmeye kalkışan akımlardır. Bu akımlar çeşitli dinlerde görülmektedir. Hangi dine 
mensup olurlarsa olsunlar, köktendinci akımların demokrasiyi tehdit ettikleri bir vakıadır. Bunlar
la mücadele etmek de demokratik devletlerin görevidir. 

5. Irak ile ticaretimiz, 1990 yılı Ağustos ayında uygulanmaya başlanan Birleşmiş Milletler am
bargosu çerçevesinde yürütüldüğünden, sözkonusu ticarette büyük düşüşler yaşanmıştır. Bilindiği 
üzere, Irak'a uygulanan yaptırımları denetleyen Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi Irak'tan 
her türlü ithalatı yasaklarken, Irak'a sadece insanî ihtiyaçlar çerçevesinde, gıda maddeleri ve tıbbî 
malzeme ihracına izin vermektedir. 

Irak ile ticarî ilişkilerimizi olumsuz biçimde etkileyen Birleşmiş Milletler ambargosunun, ya
kın bir gelecekte sona ereceği tahmin edilmemektedir. Ambargonun bugünkü şekli ile, 1995 yılın
da, hatta 1996 yılının bir kısmında devam etmesi beklenmektedir. Bu noktada vurgulanması gere
ken hususlar şunlardır: 

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları üye ülkeler bakımından uyulması zorunlu ka
rarlardır. 

- Dolayısıyla Türkiye, Birleşmiş Milletler'in sorumlu bir üyesi olarak, Yaptırımlar Komitesi
nin karar ve uygulamalarına uymak durumundadır. 

- Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında mevcut petrolün boşaltılması ve hattın petrol pom
palanmak suretiyle temizlenip gerekli teknik bakım işlemlerinin ifa edilmesine ilişkin olarak Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Irak Hükümeti ile geçen yıl boyunca yürütülen müzakereler 
oldukça ileri bir aşamaya ulaşmış olmakla birlikte, Irak'ın bu işlemde kullanılacak petrolün geliri 
ile Türkiye'den satın alacağı gıda maddelerinin Kuzey Irak'ta dağıtımı hususunda uzlaşmaz bir tu
tum sergilemesi sebebiyle sonuçlandırılamamıştır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 14 Nisan 1995 tarihinde, Irak'ın ilk altı ay için toplam 
2 milyar ABD Dolan tutarında petrol ihraç etmesine imkân verecek 986 sayılı kararı kabul etmiş
tir. Ancak, sözkonusu.karar Irak tarafından reddedilmiştir. Bu karar Irak tarafından kabul edilmiş 
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olsa idi, Irak'ın içinde bulunduğu ödeme güçlükleri bir ölçüde düzelebilecek, bu durum da ambar
go çerçevesine girmeyen mallar! bakımından ikili ticaretimizi olumlu biçimde etkileyebilecekti. 
Ayrıca, Irak'ın sözkonusu karar uyarınca ihraç edeceği petrolün önemli bölümü Kerkük-Yumurta-
lık petrol boru hattı yoluyla sevkedilecek, böylelikle boru hattı işler hale gelebilecek ve Türkiye, 
eskiden olduğu gibi, buradan gelir elde edebilecekti. Irak'ın bu kararı reddetmesi bu imkânların 
gerçekleşememesi yönünden bir talihsizlik teşkil etmiştir. 

Türkiye, Irak'a uygulanan Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle uğramakta olduğu eko
nomik kayıpların giderilmesi amacıyla, Koalisyon ortaklarıyla danışmalarda bulunmaktadır. Özel
likle ABD ile* maruz kaldığımız zararların telafisi için ortak yöntem ve araçların tespitine, bu yön
de oluşturulan teknik komiteler marifetiyle çalışılmaktadır. 

Tabiatıyla, Irak'a uygulanan ambargonun amacı Türkiye'yi cezalandırmak değildir. Bu soru
na Koalisyon ortakları arasındaki dayanışma çerçevesinde bir çözüm bulunacağını ümit ediyoruz. 

6. Birleşmiş Milletler Yasası bu gibi durumlarda ülkelere tazminat verilmesini düzenleyen bir. 
hüküm içermemektedir. Bunun sonucu olarak, BM bütçesinde de böyle bir tazminat için herhangi 
bir fon bulunmamaktadır. Son yıllarda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla kendile
rine yaptırım uygulanan ülkelerin yanısıra, bu ülkelerle yoğun ticarî ve ekonomik ilişki içinde olan 
üçüncü ülkelerin de zarara uğramaları karşısında, yaptırımların, hedef aldıkları ülkeden başkasına 
zarar vermemesi veya bu tür yaptırımlardan zarar gören ülkelerin bu zararlarının telafi edilmesi 
yollarını araştırmak üzere, Birleşmiş Milletler Yasasının gözden geçirilmesi amacıyla bir çalışma 
başlatılmşıtır. Türkiye bu yöndeki çalışmaları aktif biçimde desteklemektedir. 

7. Manavgat Nehrinden Su Temin Projesi ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
nezdinde yapılan temaslardan, projenin 1996 yılı sonunda tamamlanabileceği anlaşılmaktadır. 

Sözkonusu projenin uygulanmasıyla, Orta Doğu'da su sıkıntısı çekmekte olan ülkelere belli 
miktarda su satışı mümkün olabilecektir. Halihazırda bazı Akdeniz ülkeleri sözkonusu projeyle ya
kından ilgilenmektedirler. Öte yandan, Antalya yöresindeki turistik tesisler potansiyel olarak müş
teri konumundadırlar. Manavgat Projcsi'nin teknik ve malî açıdan başarıya ulaşması halinde mev
cut tesisin tevsiine gidilebileceği gibi, yine Akdeniz'e dökülen ulusal nehirlerimizden Göksu, Köp-
rüçay, Alara, Dim ve Eşen üzerinde de benzer projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir. 
Ayrıca, İzmir ve İstanbul gibi su sıkıntısı çeken şehirlerimize su sağlanması da gündeme gelebile
cektir. 

2. -Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, devlet memurlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Mali
ye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6545) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 31.3.1995 
Fuat Çay 

Hatay 
Devlet memurlarının ekonomik ve hukukî koşulları sürekli tartışılmaktadır. Kamu çalışanla

rıyla ilgili genel politikaların belirlenmesi, istihdam ve malî konuların yeni bir düzene kavuşturul
ması giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, 

1980 yılından bugüne devlet memurlarının yıllar itibarıyla sayıları ne olmuştur? 
Bu memurların hizmet sınıflarına göre dağılımı nedir? 
1980-1995 yıları arasında, yıllar itibariyle, devlet memurları için bütçeden ayrılan paylar ne 

kadardır? 
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T. C. 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.11.013/600-13754 27.6.1995 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 6.4.1995 tarih ve 7/6545-13726/49280 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 16.5.1995 tarih ve B.02.0.00.01385 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın yazılı soru önergesinde istenilen memur kadroları ve 

personel giderleriyle ilgili bilgiler ekte yer alan tablolarda sunulmuştur. 
Bilgilerine arz olunur. 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

Konsolide Bütçeye Dahil Kurumların Kadro Sayıları 
Memur 

Yıllar Kadroları 

1980 1 170 224 
1981 1 169 494 
1982 1 176 224 
1983 I 195 607 
1984 1285 831 
1985 1 316 661 
1986 1 356 137 
1987 1401 391 
1988 , 1428 382 
1989 1440 504 
1990 1 461 561 
1991 1 509 518 
1992 1 608 451 
1993 1692 655 
1994 1 670 113 
Not: 1995 yılı rakamlarıyla ilgili çalışmalar sürmektedir. 1994 yılı kadro sayısında, kurumla

rın Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarının 527 sayılı KHK ile iptal edilmesi nedeniyle azalma ol
muştur. Kadro sayılarına, öğretim elemanları, hâkim savcı sınıfı, M.S.B.'nın sivil personeli dahil, 
926 sayılı T.S.K. personel yasasına tabi olan personel dahil değildir. 

Personel Giderlerinin Bütçe Harcamaları İçerisindeki Payı 
Yıllar Pavı (Yüzde) 
1980 32.6 
1981 26.7 
1982 28.8 
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Yular Payı (Y<l7,de) 
1983* . 25.7 
1984 23.7 
1985 23,7 
1986 22.1 
.1987 . 23.4 
1988 23.6 
1 9 8 9 ,.•'. 3 2 . 3 • 
1990 38.7 
1991 37.2 

' 1992 41.7 
1993 34.6 
1994 30.3 
3.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, memur sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Mali-

-ye-Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6557) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletle
rinizisaygılarımla arz ederim. 5.4.1995 

Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 
1. 1980 yılından 1994 yılına kadar memur kadrolarında aktif olarak çalışan memurlarımızın 

toplam sayısı her yıl için ne kadardır? • 

- , •'• . ' . . T - C " • 

Maliye Bakanlığı 
s Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.11.013/600-13752 27.6.1995 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 11.4.1995 tarih ve 7/6557-13753/49958 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 16.5.1995 tarih ve B.02.0.006,0/2.01435 sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın yazılı soru önergesinde istenilen memur kadrolarım

la ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 
Bilgilerine arz olunur. 

İsmet Attila 
• Maliye Bakanı 

Konsolide Bütçeye Dahil Kurumların Kadro Sayıları 
Memur 

Yıllar Kadroları 

1980 1 170 224 
1981 1 169494 
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T.B.M.M. 
Yıllar 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

B : 132 
Kadroları 
1 176 224 
1 195 607 
1285 831 
1316 661 
1 356 137 
1 401 391 
1 428 382 
1440 504 
1 461 561 
1509 518 
1608451 
1 692 655 
1 670 113 

29 . 6.1995 

; 

0 : 4 

Not: 1995 yılı rakamlarıyla ilgili çalışmalar sürmektedir. 1994 yılı kadro sayısında, kurumla
rın Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarının 527 sayılı KHK ile iptal edilmesi nedeniyle azalma ol
muştur. Kadro sayılarına, öğretim elemanları, hâkim savcı sınıfı, M.S.B,'nın sivil personeli dahil, 
926 sayılı T.S.K. personel yasasına tabi olan personel dahil değildir. 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, hac seferlerinin hava yolu ile yapılmasının Kon
ya turizmini olumsuz etkilediği iddasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin yazılı cevabı (7/6683) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular: 
Konyâ  turizminde tarihî turizmin yanı sıra dinî turizmin de önemli bir yeri vardır. Dolayısıy

la Mevlana Türbesi ve Müzesi de gerek iç turizmde gerekse dış turizmde önemli bir kaynak teşkil 
etmektedir. 

Hac turizminin mecburi olarak hava yolu ile yapılmasına zorlanması ise bu açıdan Konya Tu
rizmini olumsuz olarak etkilemektedir. 

İş kapısı daralmış olan Konya'da bu durum önemli bir kaynak kaybını meydana getirmekte
dir. 

1. Bu durum hükümetçe değerlendirilmiş midir? 
2. Karayolu ile hacca gitme imkânı düşünülmektedir? 
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T. C. . 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.002-2.03/11754 27.6.1995 ' 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1.5.1995 gün ve A.Oİ.O.GNS.0.10.00.02-
7/6683-13934/50396 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen ve Bakanlığımıza intikal eden yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
ı Devlet Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Soru Önergesine Verilecek Cevapla İlgili Bilgi Notu 
Mevzuat uyarınca, hac seyahatleri ile ilgili bütün düzenlemeler Hac Komisyonunca yapılmaktadır. 
1996 yılı hac düzenlemeleri ile ilgili olarak toplanacak olan Hac Komisyonunda; gerek yurt içi 

ve gerekse karayolu hac güzergahında bulunan ülkelerin durumları da dikkate alınarak, hac orga
nizasyonlarının karayolundan yapılıp yapılamayacağı hususu değerlendirilecektir. 

Şartların oluşması halinde karayolundan da hac organizasyonları düzenlenebilecektir. 
5. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon-Şalpazarı-Karakaya Köyü yoluna 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/6704) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin ya
pılmasını arz ederim. 18.4.1995 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Trabzon İH Şalpazarı İlçesinin Karakaya Köyüne önemli bir yol için Orman Bölge Müdürlü
ğünün iş makinası gönderildi. 

1. İş makinası köyün yolunu yapmadan ve hiç çalışmadan geri alınmıştır. Makine neden geri 
alınmıştır? 

2. Köyde yolun yapımı için bir ihtilaf olmadığı halde devletin aracı ihtiyaca binaen köye ka
dar gönderildiği halde aracın geri alınışı siyasî bir talebin sonucu mu olmuştur? 

3. Karakaya Köyündeki aynı yolun yapımı için iş makinesini tekrar göndermeyi düşünüyor 
musunuz? 

• . ; • T . C . 

Orman Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM. 1. SOR/470-2040 29.6.1995 
Konu : Sn. Kemalettin Göktaş'ın yazılı soru önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS, 
0.10.00.02-7/6704-13987/50572 sayılı yazısı. . ' i 

b) Başbakanlığın 16.5.1995 tarih ve B.02.0.KKG/106-9101/2165 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının 13.6.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-01657 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımız
dan cevaplandırılması tensip edilen 7/6704 esas nolu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelen
miş olup, cevabî yazımız ekte sunulmuştur. 

' Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
Trabzon Milletvekili Sayın Kemalöttin Göktaş'ın Sayın Başbakan'a Tevcih Ettiği ve Tarafım

dan Cevaplandırılması Tensip Edilen 7/6704 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Ba
kanlığının Cevabı 

1, 2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğümüz arasında 20.12.1994 
tarihinde yapılan protokola istinaden Trabzon Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün talebi üzerine Or
man Genel Müdürlüğüne ait dozer Şalpazarı İlçesi Karakaya Köyüne gönderilmiştir. 

Bilahare, yine Köy Hizmetleri Trabzon İl Müdürlüğünce; yolun başlangıcının kayalık olması 
sebebiyle kompresör olmadan çalışmanın mümkün olamayacağı ve akaryakıt temininde darboğaz 
olduğu gerekçesiyle dozer'in geri alınması talep edilmiş ve dozer geri alınmıştır. 

Dozer'in geri alınmasında herhangi bir siyasî baskı söz konusu değildir. 

3. Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Karakaya Bölekli yolu, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün 1995 
yılı programında yer alan bir köy yoludur. Söz konusu yol, Karakaya köyünün mahallelerini birbi
rine bağlayan bir yol olup, ormancılık çalışmaları ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta ve Bakan
lığımız görev sahası dışında kalmaktadır. 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez köylerinde yapılan kadastro çalış
malarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/6864) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 29.5.1995 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman merkez köylerinden Bostanözü, Bayır, Ada, Kalaba, Akçaalan, Bucakışla, Narlıde-
re, Özdemir köylerinde yapılan kadastro çalışmaları neticesinde, uzun yıllardan beri tarım arazisi 
olarak kullanılan sahaların orman sahasına katıldığını dile getiren ve şikâyette bulunan köylüler, 
toprakları iade edilmediği takdirde açlığa mahkûm olacaklarını belirtmektedirler. 

Sorularım şunlardır: 
1. Arazilerini kaybeden köylülerin içine düştükleri sıkıntıları gidermek için ne gibi tedbirler 

düşünülmektedir? 
2. Düşünülüyorsa bu tedbirler arasında, köylerin veya köylülerin başka bir yere nakli de var 

mıdır? 
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Orman Bakanlığı 
, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı:KM.l.SOR/471-2041 29.6.1995 
Konu : Sn. Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 9.6.1995 tarih ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-
7/6864-14353/51675 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın ''Karaman Merkez Köylerin
de yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, ce
vabî yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Hasan Ekinci \ 

Orman Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 7/6864 Esas Nolu "Karaman-Merkez Köylerinde 
Yapılan Kadastro Çalışmalarına İlişkin Yazılı Soru Önergesi" Hakkında Orman Bakanlığının 
Cevabı 

1. Tarlaları orman sınırı içine alınarak mağdur edildikleri iddia edilen Karaman-Merkez ilçe
ye bağlı 8 adet köyden 3 adedinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre orman sınırı tespit edilmiş, 
diğer 5 köyde herhangi bir orman kadastro çalışması yapılmamıştır. 

Orman Kadastrosu yapılan Bayır, Adaköy ve Bostanözü köylerinde; köy halkının eskiden be
ri kullandıkları tarlaların orman sınırı dışına çıkarılmasına azamî gayret gösterilmiştir. Bilirkişi ve 
köylülerin kadastro komisyonuna gösterdiği tüm tarlalar detaylı şekilde incelendikten sonra komis
yonun bütün üyelerinin mutabakatı neticesinde orman sınırı geçirilmiştir. 

6831 Sayılı Orman Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre Kalaba, Akçaalan, Buca-. 
kışla, Narlıdere ve Özdemir köylerinde orman sınırlama çalışması yapılmamıştır. 

Ormandan açılan yerler ile orman bütünlüğünü bozan küçük parçaların bir kısmı orman sınır
ları içerisinde bırakılmıştır. Orman sınırları içerisinde bırakılan bu tip yerleri eken kişilerin bu tar
laları terk etmeleri için herhangi bir baskı yapılmamıştır. Dolayısıyla gerek tapu kadastro ekipleri
nin çalışmaları ve gerekse orman sınırlama çalışmaları sonucunda vatandaşların arazileri ellerinden 
alınmamış, ancak bir kısım tarlalarına şimdilik tapu verilememiştir. 

Gerek Tapu Kadastro ekiplerinin çalışmaları, gerekse orman kadastro komisyonlarının çalış
maları sonucunda yapılan iş ve işlemler mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. 

2. Söz konusu köylerin nakli için Bakanlığımıza herhangi bir müracaat olmadığı gibi, bu hu
susta herhangi bir çalışmamız da yoktur. 

7. - Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in. Mecliste geçici görevli olarak çalışan personele 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı 
(7/7083) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk tarafından Yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 29.5.1995 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

Bilindiği gibi Meclis çalışanlarının içinde kadrolu ve geçici personelin dışında, eski kurumun
da sözleşmeli olarak çalışıp, Meclis'e geçici kadro ile alınmış bir grup personel daha var. 

Kurumunda sözleşmeli olup burada geçici görevle çalışan personel, öteki personelin almış ol
duğu özel hizmet tazminatını alamamaktadır. Öteki personel ile aynı işi aynı koşullar altında yapan 
sözkonusu personel için bu uygulama, çifte standarttır ve "aynı işe aynı ücret" sistemine aykırı hak
sız bir uygulamadır. 

Sayın Başkan, 

Personelin hemen hemen hepsi aynı işi yaptığı ve aynı saatlerde işe gelip-gittiği halde arada
ki bu tazminat farkının nedeni nedir? 

Bu uygulama personel arasında zaman zaman huzursuzluğa yol açmakta ve birinin ötekine gö
re üvey evlat muamelesi görmesi gibi yorumlara neden olmaktadır. 

Çoğu KİT'lerden gelen bu personelin kendi kurumlarında da durumları çok iç açıcı değil. Bu 
haksız uygulama giderilmediği taktirde personel eski kurumuna dönmek istese bile özelleştirmeden 
dolayı eski yerlerine dönüp dönemeyecekleri belli değildir. 

Bu nedenle personelin mağduriyetinin giderilmesi ve bu haksız uygulamanın sona erdirilmesi 
için Başkanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Yoksa bu uygulamaya ilişkin hiçbir çalışma 
yapmayarak sözleşmeli olan personeli kaderleri ile başbaşa bırakmayı mı düşünüyorsunuz? 

• T . C . • ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Sayı: KAN. KAR. MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7083-13252/51666 29.6.1995 

Sayın Mahmut Alınak 
Şırnak Milletvekili 
İlgi: 29.5.1995 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Meclis'te geçici görevli olarak çalîşan personele ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız 

aşağıda cevaplandırılmıştır. Y 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

, Başkanı 
Kamu kurum ve kuruluşlarından özlük ve diğer malî hakları asıl kurumlarında saklı kalmak 

kaydıyla kurumumuzda geçici olarak çalıştırılan personele, 2919 sayılı Kanun gereğince "Özel 
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Hizmet Tazminatı" ve "Fazla Çalışma Ücreti" ödenmekte, "Giyim Yardımı" ve "Tedavi Yardımı" 
yapılmaktadır. 

Bunlara yapılan ödemelerde, emsali TBMM personeline ödenen "Özel Hizmet Tazminatı" ve 
"Fazla Çalışma Ücreti" miktarları baz alınmakta ve kendi kurumlarınca aynı ad altında yapılan 
ödeme miktarlarının farkı ödenmektedir. 

Özel Hizmet Tazminatının, sözleşmeli personele ödenemeyeceği 2919 sayılı Kanunun Ek 2 
nci maddesinin "Sözleşmeli personele özel hizmet tazminatı ödenmez" hükmünden kaynaklanmak
tadır. Bu bakımdan işçi statüsünde çalışan elemanlara da bu tazminatın ödenmesi ilgili kanunda 
değişiklik yapılmadıkça mümkün değildir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
132 NCİ BİRLEŞİM 29 . (J 1995 PERŞEMBE Saat : 10.30 

" " • • • " ı ..- . - • • • - . . • ' . ' 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

. . • - . , 2 . . - • " • • . • • • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otoritesini 
ve halkın güven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 iner maddelerine uyduğu iddia
sıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/25) (Görüşme günü : 11.7.1995 
Sah) 

S E Ç İ M 

4 • • 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

•«*«—«s>«0«;o«—••+•> 

GENEL GÖRÜŞME-VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 



7 
KANUN TASARI VE TEîOLlFLERİYLE 

&OMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik^ 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) , 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. —Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile* 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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îh'şkin 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 içişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

10. — Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

1 1 . — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri 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 ilgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, ismet 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 ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 14. —• Ceza infaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 17. — insan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/720) (S, Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

VB, — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 

_ 3 — 
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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 Turhan Tayan ye 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakam Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alpitemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1,3.1995) 

X 20, — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X! 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 ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2,1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili 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. - 1 1 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 

• — . 4 . — , 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27,7.1994) 

29. —Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım,. Orman ve Köyişleıli 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 Gaip Başkanı Ankara Milletvekili Seyf i Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 
2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

X 31. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

32.— Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt-
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çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi '.: 22.6.1995) 

33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 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 içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

X 34. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1 /585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 35. —; İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

X 36. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 19.79'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) ' , 

37. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik. Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

38. _ 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro, ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) -

39. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta- , 
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

40. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

4-1. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet-
. vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük-
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sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ye Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı.:. 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

42. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

43. — Yükseköğretim 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) 

44. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1 /538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

45. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 46. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

47. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

48. — 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) 

49. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

r 50, — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

51. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
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Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
vo Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nunj 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 52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'mm 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) 

53. — 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) 

54 __i ıi36 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
pora (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

55. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydm Güven Gürlcan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurlari 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

56. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

57/ — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ye 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nei Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.İ992) 

58.—Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis-
yonlan raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 
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59. — 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) 

60. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/433, 
2/395) (Sı Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

61. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

62. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

63. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayıh Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 64. — Göç İdaresi Teşkilat ye Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

65. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak 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 66. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (Si Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

67. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

68..'— Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi-: 15.6.1992) 
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69. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

70. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

71* •— Tanıtına Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Haklcmda 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (Sj Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 154,1992) 

72. — Lanir Milletvekili Işılay Saygın'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tatfM : 25.2.1992) 

73B — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25E2.1992) 

74. —. Manisa Milletvekili Tevftik Dikcr'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. .Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

75. — Adıyaman Milletvekili Celâl Ktirkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

76. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana MilletvekUi Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinün Bazı Disiplin Cezalarınm Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu.Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S; Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25,5,1992) 

77s _^ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
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78. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 2U9.1992) 

81 j — Kırıkkale MlMetvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

82. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Sj Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

83. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (SÂ Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

84. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21,9f1992) 

85. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

86.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayüı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da!ir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

87. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) ' 

88. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
işlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm- Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

89. — Çorum Milletvekili Cemal 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) 

90. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve; 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S, Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih 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) 

93. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

94. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul Ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına" İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) • 

95. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklif i, ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

96. — Elazığ Miletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri. Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

97. ~- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müsteârı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101. •— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231),(Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

102. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi .: 
11.1.1993) 

103. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1,1993). 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 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) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük-



7 
ÎSANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108,, — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayışı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

109. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı :. 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. —' Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

111. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2;İ 993) 

112. — Hatay ̂ Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
Haç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

113. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi've Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

114. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı imar 
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) 

115. —- Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu ICanununa Bir Geçici Madde. Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

116. — İki il ve Beş İlçenin Âdının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve iç
imleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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117. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

118j — 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 Rapora (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6A1993) 

119. — 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) 

120. — 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) 

121. -—Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

122 — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

123. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Milli Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet • Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

125. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

126̂  ~ Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) > 
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127. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

128.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

129. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'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) 

130,, .— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

131. — 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) 

132. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

133.— Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'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) 

135/— Eskişehir Milletvekili I. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, .2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

136. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl-
„ masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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137, — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

138. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553).(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

139.— Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesî Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

140. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

141. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

142. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

143. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak inşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

144. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

145. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

146. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

147. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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148. —. Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23,3.1994) 

149.— Bölge İdare Mahkemeleri, 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) 

150. — tş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi 
23.3.1994) 

S 51, — 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) 

152. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rİze Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

154. —Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı île Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve. Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994). 

155. —Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 

-ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt îçj Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve MÜH Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı:: 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — 5680 Saydı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısî : 625) (Dağıtma ta
r ihi : 23.3.1994) 
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158. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kiinun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması' Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — Şırnak' Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

161. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

162. — Bazı Kanunlardaki Cezaların .İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) • 

163.'—, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya-İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

164. — 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 165. — 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) 

166. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

167. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 168. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması il o 
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İlgili Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

169. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve .Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

170. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

171. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

172. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994) 

173. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'İn, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

174. — İzmir Milletvekili 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) 

175.— 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) 

176.— İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

177. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

178. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

179. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 
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180. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent ilâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi' 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
X İSİ. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

182. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

183. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

184. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik 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 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

187. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihî : 21.10,1994) 
X 189. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 

Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
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X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı .: 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 192. — 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 193. — Türkiye Cumhuriyeti.. ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) , 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 195. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 
X 196. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma s ta
rihi : 4.11.1994) 

X 197.: — 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 198. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair itamın Ta-* 
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11,1994) 

Xi 199. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14; 11.1994) 

201. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
•X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X 203. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 204. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adaet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

205. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-* 
r ih i : 28.11.1994) ^ 
X 206. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : İ.12.1994) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 208. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

209 — istanbul Milletvekili Sabıi Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

210. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

211. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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X 213.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 214. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 

Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

X 215. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasınım Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

217.— Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

218. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10,2.1995) 

219. — İller BanKası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

220. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 221. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

222. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
X 223. - — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
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ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) , 

224. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 

•Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

225. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 226, — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 228. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapora (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
'- X229. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30:12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

231', — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

232. —. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mü-
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

233. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

234. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
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Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) * 

235. - 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 içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X 236. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile ilgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995) 

• 237. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım v 

Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

238. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad-, 
deşinc Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

239. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Elcr'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) 

241.— İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
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) 

242. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 
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243. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 ArKadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil̂  
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) 

244^ — 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 245. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

246. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 247. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 248. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi : 26.4,1995)' 

249. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası'ile 70. inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

250. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nım Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

251. — Manisa Milletvekili Tevfik 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) 

252. — Ateşli Silahlar ve'Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. "— Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

254. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S, Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

256. — Kütahya. Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'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) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler vo 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) 

258. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi ; 
26.4.1995) 

259. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi,: 2.5.1995) 

260. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

261. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'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) 

262. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S; Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

263. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

264. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

265. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'm; Türk Ceza Kanununun 426 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

266. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

267. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6,1995) 

268. — istanbul 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) 

269. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

270. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların 'İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya-
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pumasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

271'. — 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'nuh Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı: 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 272. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 273. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
h i : 8.6.1995) 

274.— 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 Melısi 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 275. —• 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 Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanım Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
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raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

X1 276. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 277. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

278. — Sivas,MilletvekilLAzimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 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) 

279. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 
Içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

280. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

281. — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi Inceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 806) 

Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Haldunda Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil 
Aydın ve 3 Arkadaşının 6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teldifi, Ankara Milletvekili A. Ba
ki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu İle Türk Geza Kanununun 
Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teldifi, Edirne Millet
vekili Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Deği
şildik Yapılması Haldunda Kanun Teldifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve 

Köyişleri Komisyonları Raporları (1/775,2/1147,2/1155, 2/1156) 

T.C. 
Başbakanlık 14.10.1994 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.KKGI 101-777 104729 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECİLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.9.1994 ta

rihinde kararlaştırılan "Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
, Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Millî servetlerimizden olan, yeryüzünde giderek korkutucu ölçülerde artan çölleşmeye, kurak

lığa, iklimlerin olumsuz yönde değişmesine, heyelanlara, erozyona, toprak ve su rejiminin bozul
masına, hava kirliliğine karşı en etkili ve ekolojik denge unsuru olan, ayrıca ekonominin temel kay
naklarından ve kollarından olan ormanlarımızın çeşitli nedenlerle tahribatlara uğramaması için ya
sal düzenlemeler getirilmiştir. 

1982 Anayasası 5 inci maddesinde Devletin temel amaç ve görevlerini sayarken "İnsanın mad
dî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya, çahşma"yı 44 üncü maddesin
de, "Devlet toprağın verimli işletilmesini, korumak ve geliştirmek erozyonla kaybedilmesini önle
mek amacıyla gerekli tedbirleri alır", 169 uncu madde ile de "Devlet, ormanların korunması ve sa
haların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır" gibi temel hükümler getirilmiş
tir. 

1982 Anayasasının anılan hükümleri ile amaçlanan, ormanların gereğince korunmasını ve ya
sal düzenlemelerin de buna yönelik olmasını sağlamak olduğu açıktır. 169 uncu maddenin devam 
eden hükümlerinde ormanları yakmak, ormanı yoketmek veya daraltmak amacı ile işlenen suçların 
genel ve özel af kapsamına alınamıyacağını, ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propa
ganda yapılamıyacağını bildirerek, bu amacını açıkça ortaya koymuştur. 

Böyle bir yasal düzenleme yapılması, Anayasanın "Devlet, ormanların korunması ve sahala
rın genişletilmesi için gerekli kanunları koyar" hükmü kapsamı içinde ve bu hükmün gösterdiği 



yönde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz günlerde yapılan olayların da değerlendirilmesi eklendi
ğinde zorunlu hale gelmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanunu; ormanın tarifi, korunması, idaresi ve işletilmesi ile ilgili hüküm
leri kapsamına almıştır. Bu hükümler içinde ormanların korunması ile ilgili olarak bazı yasaklama
lar ve bu yasaklamalara uymayanlara uygulanacak cezalar ve hükmedilecek tazminatlara ilişkin 
esaslara ait hükümleri de kapsamına almıştır. Ayrıca suçta kullanılan nakil araçları, suç aletleri için 
dahi Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesinden farklı hükümler de getirmiştir. 

Sadece orman yangınlarına ilişkin ceza hükümleri 6831 sayılı Kanun kapsamı dışında Türk 
Ceza Kanunu içinde kalmıştır. Bir orman yangınının meydana gelmesi halinde, yanan yerin orman 
sayılan yerlerden olup olmadığı 6831 sayılı Kanun hükümleri ile belirlenecektir. Ceza tertibi için 
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır, tazminat talebinin incelenmesi ise 6831 sa
yılı Kanun hükümleri içinde olacaktır. 

6831 sayılı Kanunun ormanlarla ilgili her türlü konuyu kapsamına alarak yasal yönden düzen
lediği, amacının da bu olduğu dikkate alındığında, orman yakmaya ve orman yangınına sebebiyet 
vermeye ilişkin ceza hükümlerinin de aynı yasa kapsamında olmayışının bir gerekçesi olamaz. 
Mevzuat bütünlüğünün sağlanması için orman yangınlarına ilişkin tedbirler olarak yasakların ve 
ceza hükümlerinin de 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında olması gerektiğini düşündüğümüz
den bu amaçla bu yasa tasarısı hazırlanmıştır. 

Ormanlarımız en başında değindiğimiz gibi, çok yönlü öneme sahip, önemin boyutları ise 
Anayasa ile teminat altına alınmayı gerektirecek kadar büyük olan millî scrvetlerimizdendir. 

Türk Ceza Kanununda bulunan hali ile orman yangınına sebebiyet vermek veya kasten orman 
yakmak eylemleri için yasada öngörülen cezalar ve bu suçların takibinin acele mevaddan sayılma-
yışı, ormanların yangınlara karşı korunmasında etkin olamamıştır. 

6831 sayılı Orman Kanununun 83 üncü maddesinde, "Orman suçlarına ait davalar mahkeme
lerce acele mevaddan sayılır" hükmünü koyarak, 6831 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil eden ey
lemlerin süratle cezalandırılmasının teminini de amaçlamıştır. 

Bütün vatandaşların sahibi olduğu ortak değerlerimizden ve millî servetlerimizden olan or
manların, yangınlardan korunması ve buna yönelik eylemlerden caydırıcılığın sağlanması için, or
manın yanmasına sebebiyet verme veya kasten orman yakma suçlarının 6831 sayılı Kanun kapsa
mına alınması ile birlikte cezalarının da daha etkin olması gerektiği zarureti ortaya çıkmıştır. Ha
len mevcut yasal düzenlemeye göre verilen cezalar, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
da uygulanması ile caydırıcılık vasfını kaybetmiştir. Çok büyük orman alanlarının tahrip olmasına 
sebep olan son orman yangınları bunun kanıtıdır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ormanlarda izinsiz ateş yakma ile orman sınırlarında anız ya
kılmasının yasaklanmasına ve orman yangınına sebebiyet verme ve kasten orman yakma suçları-. 
nın da 6831 sayılı Kanun kapsamına alınarak cezalarının artırılmasına dair yasal düzenleme yap
maya esas olan iş bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.-6831 sayılı Kanunun halen yürürlükte olan 
76 ncı maddesi düzenleme şekliyle yoruma açık, kapsamı belli olmayan bir maddedir. 76 ncı 

maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile maddeye açıklık getirilmiştir. Ormanların yangın 
v.s. nedenlerle tahribatının önlenmesi için Devlet Ormanlarında konaklamaya ilişkin kısıtlamalar 
getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 806) 
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. (b) bendi ile getirilen hüküm, orman yangınlarının başlıca sebeplerinden olan, ormanların için
de ateş yakmayı, yakılmış ateşi söndürmeden mahallî terketmeyi önlemeye yöneliktir. Kontrolsüz 
yakılan veya söndürülmeden bırakılan ateşin pek çok orman yangınının sebebi olduğu somut olay-
larlabelirlenmiştir. Yasaklama bu nedenle getirilmiştir. 

(c) bendi ile getirilen hüküm (b) bendinde olduğu gibi orman yangınlarının başlıca sebeplerin
den olan, ormanlara yanar sigara veya yakıcı madde atılmasının önlenmesini amaçlamaktadır, (b) 
bendinden ayrı düzenlenmesinin nedeni ve ayrımı (b) bendinde yakılan ateşin ormanın içinde olu
şu (c) bendine göre ise sigara ve yakıcı maddenin ormanın içinde veya dışında bulunanlar tarafın
dan atılmasının yasaklanmasıdır. 

Sönmemiş sigara ve benzeri maddeler orman yangınına neden olduğu gibi yanan bir kedinin 
ormana atılmasıyla veya benzin benzeri maddelerin dökülmesiyle orman yangınının çıktığı somut 
olaylarla belirlenmiştir. Bu nedenle sigara veya yakıcı madde sözcükleri kullanılmıştır. 

76 ncı maddenin (d) bendi ile orman yangınlarını önlemek amacıyla ormana dört kilometreye 
kadar uzakta bulunan yerlerde ve 6831 sayılı Kanunun 31 inci ve 32 nci maddesi kapsamına giren 
köyler hudutları dahilinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Ormanların 
yok olmasına yol açan başlıca sebeplerden biri de orman yangınlarıdır. Orman yangınlarının başta 
gelen çıkış nedenlerinden biri ise anız yakılmasıdır. Çanakkale-Gelibolu Millî Parkındaki orman 
yangınında olduğu gibi binlerce hektar ormanın ve bitki örtüsünün yanarak yok olmasına sebep 
olabilen anız yakılması olayı av ve yaban hayvanlarının yanmasına, bir daha geri dönmemek üze
re kaçmasına, yararlı organik maddeler, mikro organizmalar ve minerallerin yok olmasına, topra
ğın biyolojik dengesinin bozulmasına ve verimin azalmasına sebep olmaktadır. 

Doğaya, insanlığa ve dünyaya en büyük zarar veren orman yangınlarının önlenmesi için bir an 
önce anız yakılmasının engellenmesi gerekmektedir. 

Düzenleme bu amaçla yapılmıştır. 
-«. Madde 2. - 6831 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde bu kanun ile yasaklanan fiillerin işlen

mesi nedeni ile oluşan suçlara ait davaların sulh ceza mahkemelerinde görüleceği hükme bağlan
mıştı. 

Bu madde ile, 110 uncu madde ile getirilen değişikliğe paralel olarak görevli mahkeme yönün
den Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerine göre gereken değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3. - 6831 sayılı Kanunun, 105 inci maddesinin birinci fıkrasında orman yangınlarının 
söndürülmesinc yardımcı olmak zorunluluğunda olan kişilerin bu yükümlülüklerini yerine getirme
meleri halinde ön görülmüş olan ceza günümüz koşullarında yetersiz ve etkisiz kaldığından beşbin 
liralık ceza beşmilyon liraya çıkarılmıştır. 

Madde 4. - 6831 sayılı Kanunun, 76 ncı maddedeki fiile ait cezayı düzenleyen 110 uncu mad
desi, aynı Kanunun 76 ncı maddesinin yeniden düzenlenmesi ve Türk Ceza Kanununda yer alan or
man yangınları ile ilgili hükümlerin 6831 sayılı Kanun kapsamına girmesi nedeniyle değiştirilmiş
tir. 

Birinci floranın (a), (b), (c) bendlerinde, 76 ncı maddede yasaklanan fiillerin işlenmesi halin
de, fiilin ormanlar yönünden doğuracağı tehlike ile orantılı olarak hapis ve para cezası verilmesini 
öngören caydırıcı hükümler getirilmiştir. 

İkinci fıkrası ile halen Türk Ceza Kanununun 383 üncü maddesi kapsamında olan tedbirsizlik, 
dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet vermek suçu, 6831 sayılı Kanun kapsamında müstakil 
suç olarak ve ceza hükmü artırılarak düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 806) 



Üçüncü fkıra ile halen Türk Ceza Kanununun 370 inci maddesi kapsamında olan kasten or
man yakmak suçu, 6831 sayılı Kanunun kapsamında müstakil suç olarak düzenlenerek bu fiilin iş
lenmesinden caydırıcılığı sağlamak için ceza hükmü artırılarak düzenlenmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 370 inci ve 383 üncü maddeleri orman yangınları için uygulanmakta 
ise de bu maddelerde gösterilen sair yerlerde meydana gelecek yangınları da kapsamına almış ol
duğundan tüm bu yerler için uygun görülen ortalama bir ceza hükmü getirmiştir. Bu düzenleme 
içinde, bir binanın yakılması ile hektarlarca ormanın yakılmasına aynı cezanın verilmesi öngörül
müştür. Genel gerekçemizde açıklandığı gibi ortak değerlerimizden, çok önemli kaynaklarımızdan 
ve millî servetlerimizden olan ormanların yakılmasının daha caydırıcı, daha ağır müeyyidelerinin 
olması gerektiğinde hiç bir tereddüt olamaz. Bu nedenle orman yakmaya ilişkin suçların cezaların
da artırım yapılması bir gerekliliktir. 110 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile ayrıca genel 
gerekçemizde açıklanan mevzuat birliğide sağlanmıştır. 

110 uncu maddenin 4 üncü fıkrası yasal düzenleme tekniği ile ilgili tamamlayıcı bir hüküm
dür. Türk Ceza Kanununun 382 nci maddesinde kasten yangın nedeni ile bir kişinin hayatının teh
likeye düşmesi veya ölmesi halinde kasten yangın suçuna ait cezanın ağırlaştırılmasına dair hüküm 
ile 383 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında tedbirsizlik, dikkatsizlik ile yangına sebebiyette, yangın 
olayı bir kişinin hayatını tehlikeye düşürürse veya ölümüne sebep olursa uygulanacak cezanın ağır- . 
laştırılmasına dair hükümler vardır. Kasten orman yakma ye tedbirsizlik, dikkatsizlik ile orman 
yangınına sebebiyet verme suçlan 110 uncu madde ile 6831 sayılı Kanun kapsamına alındığından, 
yangın nedeni ile şahısların hayatlarının tehlikeye girmesi ve ölmesinin hangi Kanun kapsamında 
değerlendirileceği hakkında uygulamada tereddütlere sebep olmamak için mevzuat birliği sağlan
mış ve buna ait hükümler 110 uncu maddenin dördüncü fıkrasında gösterilmiştir. 

Madde 5. - 6831 sayılı Kanunun, 110 uncu maddesi değiştirilerek tedbirsizlik, dikkatsizlik ile 
orman yangınına sebebiyet verme suçu ve kasten orman yakma suçu 6831 sayılı Kanun kapsamı
na alındığından, Türk Ceza Kanununun 37Û inci maddesi hükmünden "ve ormanların" sözcüğünün 
çıkarılması zorunlu olmuştur. 

, Madde 6. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 806) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6831 sayılı Orman Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifimiz ve 
gerekçeleri Antalya Milletvekili Adil Aydın, Burdur Milletvekili Ahmet Sayın* Zonguldak Millet
vekili Necdet Yazıcı, Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü tarafından imzalanarak ekte sunul
muştur. , 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Adil Aydın Ahmet Sayın 
Antalya Burdur 

Necdet Yazıcı Abdurrahman Ünlü 
Zonguldak . Kırıkkale 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Ormanların yok olmasına yol açan başlıca sebeplerden biri de orman yangınları
dır. Orman yangınlarının başta gelen çıkış nedenlerinden biri ise anız yakılmasıdın 

Çanakkale Gelibolu Millî Parkındaki orman yangınında olduğu gibi binlerce hektar ormanın 
ve bitki örtüsünün yanarak yok olmasına sebep olabilen anız yakılması olayı; av ve yaban hayvan
larının yanmasına, bir daha geri dönmemek üzere kaçmasına, yararlı organik maddeler, mikroorga
nizmalar ve minerallerin yok olarak toprağın biyolojik dengesinin bozulmasına ve veriminin azal
masına sebep olmaktadır. 

Doğaya, insanlığa ve Dünyaya en büyük zararı veren orman yangınlarının önlenmesi için, bir 
an önce anız yakılmasının engellenmesi gerekmektedir. Ancak bu konuda halen mevzuatımızdaki 
hükümler yetersiz kalmaktadır. 

Düzenlenen birinci maddeyle; orman yangınlarını önlemek amacıyla, ormana dört kilometre
ye kadar uzaklıkta bulunan yerlerde ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci ve 32 nci maddesi 
kapsamına giren köyler hudutları dahilinde, anız ve benzeri bitki örtüsünü yakanlar ile aynı Kanu
nun 76 ncı maddesiyle yasaklanmış yerlerde ateş yakılması, ormana sigara veya benzeri yanıcı 
madde atılması sonucu orman yangınına sebebiyet verenlere, hapis ve ağır para cezası verilmesini 
öngören caydırıcı hükümler getirilmiştir. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 806) 



ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADİL AYDIN'İN TEKLtFİ 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 110. - Ormanlara dört kilometreye kadar uzaklıkta bulunan yerlerde ve bu Kanunun 
31 inci ve 32 nci maddesi kapsamına giren köyler hudutları dahilinde anız ve benzeri bitki örtüsü
nü yakanlar, 1 yıldan az olmamak üzere hapis ve 50 milyon liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandmhr. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hükme riayetsizlikten dolayı orman yangimna 
sebebiyet verilmesi halinde cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

Bu Kanununun 76 ncı maddesindeki yasak fiilleri işleyenlere, orman içine sönmemiş sigara 
veya benzeri yamçı madde atanlara, 5 milyon lira para cezası verilir. 76 ncı madde hükmüne göre 
yasaklanmış bulunan yerlerde ateş yakılması, ormana sigara veya benzeri yanıcı madde atılması so
nucunda orman yangınına sebebiyet verilmesi halinde; 1 yıldan az olmamak üzere hapis ve 50 mil
yon liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Yürürlük 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 3. - Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

A. Baki Tuğ Muhtar Mahramlı 
Ankara Tekirdağ 

Mehmet Cebi Akın Gönen 
Samsun Manisa 

Mustafa Dursun Yangın Tevfik Diker 
Ankara Manisa 

M. Ali Yılmaz Cemil Erhan 
Trabzon Ağn 

Nevzat Ercan Faruk Saydam 
Sakarya Manisa 

Evren Bulut Adnan Türkoğlu 
Edirne Çorum 

Necdet Yazıcı Ekrem Ceyhun 
Zonguldak Balıkesir 
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Adil Aydın 
Antalya 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Etem Kelekçi 
Afyon "" 

Turgut Tekin 
Adana 

Timur Demir 
İzmir 

Ahmet Sanal 
Adana 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

Yalçın Öğütcan 
Adana 

Ural Köklü 
Uşak 

Süha Tanık 
İzmir 

GEREKÇE 
Son yıllarda yeşil alanlarını sürekli kaybeden, büyük bir erozyon tehdidi altında olan Ülkemiz

de ard arda çıkan orman yangınları sonucunda, zaten yetersiz olan ormanlarımız yok olma tehlike
si ile karşı karşıya kalmıştır. 

Son bir ay içinde çıkan orman yangınları başta Gelibolu Millî Parkı olmak üzere yaklaşık on-
bin hektar orman alanımızın yok olmasına, çevrenin kirlenmesine, tabiat dengesinin bozulmasına 
ve trilyonlarca liralık maddî kayba neden olmuştur. 

Bu felaketin nedenleri arasında vatandaşların ihmal ve bilgisizliği ilk sırada yer alırken, ülke
mizde ötedenberi var olan "anız yakma" âdeti ile yasalarda mevcut cezaların yetersizliği diğer 
önemli nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Orman yangınlarının önlenmesinde en önemli etken vatandaşların bu konuda bilgilendirilme-
sidir. Bu ise; gerekli bilgilerin ve alınacak tedbirlerin gerek Hükümet gerekse basın-yayın organla
rı kanalıyla kamuoyuna aktarılması ve devamlı olarak gündemde tutulması ile mümkün olabilir. 

Ülkemizde yerleşmiş "anız yakma" âdeti ise, salt bu düzeyde kalması halinde dahi; toprakta 
mevcut organik maddeler ile mikroorganizmaların ve minarallerin yok olmasına dolayısıyla topra
ğın biyolojik dengesinin bozulmasına ve verimin azalmasına neden olmaktadır. Bütün bu olumsuz
luklara bir de bu nedenle meydana gelen orman yangınları eklendiğinde, bu âdetin neden olduğu 
zararlar daha da artmaktadır. 

Teklifimizin bir amacı, bu zararlı âdete son vermek için halen mevcut olan yasal boşluğu gi
dermektir. Bu amaçla; mülkî hudutları içinde orman bulunan köylerde ve orman alanlarına dört ki
lometreye kadar uzaklıkta bulunan yerlerde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaklanmakta, 
bu yasağa uymayanlar için Orman Kanununda yeni cezaî müeyyidelere yer verilmektedir. 

Nihayet, ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili olarak gerek Or
man Kanununda gerekse Türk Ceza Kanununda yer alan cezaî hükümler de yetersiz kalmakta, do
layısıyla bu müeyyideler caydırıcı olamamaktadır. Ceza koymak ve vermek her ne kadar tek başı
na orman yangınlarını önlemeye yetmeyecek ise de, yasalarda yer alacak cezaların caydırıcılık un
suru da hiç bir zaman gözardı edilemez. 

İşte, Teklifi hazırlamaktaki ikinci amacımız; gerek Orman Kanununda gerekse Türk Ceza Ka-
. nununda yer alan bazı cezaların artırılmasıdır. Bu cümleden olarak, Teklifimizle; Orman Kanunu
nun 110 uncu ve Türk Ceza Kanununun 370 inci maddeleri yeniden düzenlenerek, söz konusu 
maddelerde mevcut cezaların artırılması yoluna gidilmektedir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ A. BAKİ TUĞ VE 23 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Orman Kanunu İle Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 110. - 76 ncı maddedeki yasak fiilleri işleyenlere, orman içine sönmemiş sigara atan
lara ve Orman İdaresince hazırlanmış yerlerde yaktıkları ateşleri söndürmeyenlere beş milyon lira 
para cezası verilir. 

Bu fiilleri ile orman yangınına sebebiyet verenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere ağır 
hapis ve elli milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Mülkî hudutları içinde orman bulunan köylerde ve orman alanlarına dört kilometreye kadar 
uzaklıkta bulunan yerlerde anız ve benzeri bitki örtüsü yakanlar bir yıl ağır hapis ve elli milyon li
ra ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bu fiiller sonucunda orman yangınına da sebebiyet verilmiş 
olması halinde, cezalar birer misli artırılarak hükmolunur." 

MADDE 2. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 370 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 370. - Kamu binaları ile özel binalara veya kamunun kullanımına mahsus yerlere ya
hut sanayi tezgahlarına, tüccar ambarlarına, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu depolara, ter
sanelere, trenlere ve madenlere ateş verip kısmen veya tamamen yakanlar beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis, 

Ormanlara ateş verip kısmen veya tamamen yakanlar ise on seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis ve beşyüz milyon liradan az olmamak üzere ağır para, 

Cezası ile cezalandırılırlar." . 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerek

çesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

GEREKÇE 
Son zamanlarda görülen orman yangınlarının başlıca sebepleri arasında anız yakılması ve sön

memiş sigaranın bitki örtüsü olan yerlere atılması olduğu hepimizin malumudur. 

Millî servetin yok olmasına yol açan bu orman yangınlarına sebep olan kişilere uygulanacak 
ceza hükümleri ise ya yoktur ya da caydırıcı olamayacak kadar azdır. 

Caydırıcılık vasfı olması için anız yakılması ve 76 ncı maddeyle yasaklanmış yerlerde ateş ya
kılması sonucu orman yangınına sebebiyet verilmesi halinde Türk Ceza Kanununun ilgili hüküm
lerinin uygulanması ve ayrıca para cezasının ağırlaştırılması uygun olacaktır. 

Ayrıca anız yakmayan köylülere ise, kendileri için gerekli krediyi almak istemeleri halinde 
Devletçe bir imkân tanınmalı ve kredi alımında öncelik hakları olmalıdır. Anız yakmamaya özen 
gösteren köylü biraz taltif edilmelidir. 

Bu sebeple bu kanun teklifini hazırlamış bulunmaktayız. Yüce Meclise saygı ile sunulur. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ HASAN BASRİ ELER'İN TEKLİFİ 
Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1.-31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 3.11.1988 tarihli ve 3493; 
sayılı Kanunla Değişik 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 110. - Ormanlara 5 kilometreye kadar uzaklıkta bulunan yerlerde ve Kanunun 31 ve 
32 nci madde kapsamına giren köyler hudutları içinde anız ve bitki örtüsü yakanlarla 76 ncı mad-, 
dedeki yasaklara uymayarak ateş yakanlara ve orman içine sönmemiş sigara atanlara 50 milyon li
ra para cezası verilir. , 

Fiilin orman yangınına sebebiyet vermesi halinde failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 370 
ve 383 üncü madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. - Orman Kanununa aşağıdaki Ek Madde 6 eklenmiştir. 
Ek Madde 6. - Ormanlara 5 kilometre mesafede bulunan yerler dahilinde anızları yakmayan 

köylülere tohumluk, gübre gibi ürün girdileri ile kredi alımlarında öncelik tanınır. 
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 16.2.1995 
Esas No.: 11775,211147,211155,211156 

Karar No.: 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının; 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ 
ve 23 Arkadaşının; Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Orman Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi birleştirilmek ve daha kapsamlı olması nedeniy
le Tasarı esas alınmak suretiyle Adalet ve Orman Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Ko
misyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. • 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilen 6831 sayılı Orman Kanununun 105 inci mad
desinin birinci fıkrasında yer alan "vali ve kaymakamlar" ibaresi, Kanundaki terim birliğini sağla
mak amacıyla "mahallin en büyük mülkî amiri" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü , 
Ali Yalçın Öğütcan Cemal Özbilen 

Adana Kırklareli 
Üye Üye 

Ethem Kelekçi Cemil Erhan 
Afyon * ' Ağrı 

i (İmzada bulunamadı) 
Üye Üye 

Baki Tuğ Bahattin Elçi 
Ankara Bayburt 

Üye Üye 
Abdülkadir Ateş Hasan Afşar 

Gaziantep Konya 
Üye Üye 

H. Cavit Er demir ' ' Fettullah Erbaş 
Kütahya . •" Van 
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Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 8.2.1995 
Esas No.: 1/775,211147,211155,211156 

Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun Tasansı ile Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının; 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ 
ve 23 Arkadaşının; Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Orman Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi birleştirilmek ve daha kapsamlı olması nedeniy
le Tasan esas alınmak suretiyle Orman ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Ko
misyonumuzca incelenip görüşülmüş ve gerekçesi de uygun mütalâa edilerek maddelerinin müza
kerelerine geçilmiştir. 

Kanun Tasarısının maddelerinin müzakeresi sonucunda; 
1,2,4,6 ve 7 nci maddeler ile Adalet Komisyonunun 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
5 inci maddesi ise kanun yazım tekniği açısından yeniden düzenlenmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Sami Sözat 
Balıkesir 

Üye 
Adil Aydın 

Antalya 
Üye 

Abdullah Kınalı 
Hatay 
Üye 

Cengiz Bulut 
İzmir 
Üye 

Gazi Barut 
Malatya 

(4 üncü maddeye muhalifim) 

Üye 
Abuzer Tanrıverdi 

Adıyaman 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Tevfik Türesin 

Bolu 
Üye 

Asım Kaleli 
İçel 
Üye 

Osman Özbek 
Konya 

Üye 
Muzaffer İlhan 

Muğla 

' Üye 
, Musa Demirci 

Sivas 
MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun tasarısının 4 üncü maddesindeki hapis cezalarının sürelerine muhalifim. 
16.3.1995 

Gazi Barut 
Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 806) 



1 

. . , ' " • - 1 2 - '•' • 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Madde 76. - a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka 
yerlerde gecelemek, 

b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin 
verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallî terketmek, 

c) Ormanlara sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak, 
d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 3 İ inci ve 32 nci maddeleri kapsamı

na giren köyler hudutlan içinde anız veya benzeri bitki Örtüsü yakmak, 

Yasaktır." 
MADDE 2. - 6831 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"110 uncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen suçlara müteallik davalar asliye ceza mahke

melerinde, üçüncü fıkrasında gösterilen suçlara müteallik davalar ağır ceza mahkemelerinde, bu 
suçların dışında kalan ve bu Kanunda cezaları tayin edilen orman suçlarına müteallik davalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür." 

MADDE'3. - 6831 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memur
lar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutad va
sıtalarla ilan edilmesine rağmen orman ̂ angınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip 
de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafmdan beş milyon 
lira para cezası uygulanır." 

MADDE 4. - 6831 sayılı Kanunun değişik 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"Madde 110. - 76 ncı maddenin; 
a) (a) bendinde belirtilen fiili işleyenler bir milyon lira para cezası ile, 

b) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 
on milyon liradan elli milyon liraya kadar ağır para cezası ile, 

c) (d) bendinde belirtilen fiilleri işleyenler iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve elli milyon 
liradan üçyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile, 

Cezalandırılır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko-

, misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE3. -6831 sayılı Kanunun 105 in
ci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua 
gelecek yangınları söndürmek için yetkili me
murlar ve orman teşkilatı tarafından yangın ma
halline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî 
mutad vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman 
yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler 
veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yap
mayanlar hakkında mahallin en büyük mülkî 
amiri tarafından beş milyon lira para cezası uy
gulanır." 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Adalet Komisyonu metninin 
3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler üç yıldan yedi yıla kadar 
hapis ve üçyüz milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Kasten orman yakanlar on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve beşyüz milyon liradan bir mil
yar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

İkinci ve üçüncü fıkralardaki suçların işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç hektardan faz
la olduğu takdirde verilecek cezalar bir kat artırılır. 

İkinci fıkradaki fiilden bir kişinin hayatınca tehlike hâsıl olursa verilecek cezalar ayrıca dört
te bir oranında; ölüm meydana gelirse yarısı oranında artırılır. 

Üçüncü fıkradaki fiilden bir kişinin hayatınca tehlike hâsıl olursa verilecek cezalar ayrıca bir 
kat artırılır; ölüm meydana gelirse müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir. 

Bu maddede gösterilen cezalar için 647 sayılı Cezalanıl İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü ve 
6 ncı maddeleri uygulanmaz." 

MADDE 5. - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Geza Kanununun 370 inci maddesindeki "ve 
ormanlara" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Tanm, Orman ve Köyişlen Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. - Tasannın 5 inci maddesi Ko- MADDE 5. - 1.3.1926 Tarihli ve 765 Sa-
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. yılı Türk Ceza Kanununun 370 inci maddesin

deki "ve ormanlara" ibaresi madde metninden 
çıkartılmıştır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M.Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

. Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S.Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran* 

Tarım ve Köyişİeri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 

H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A.Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve îskân Bakanı V. 
M. Yılmaz 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turüzm Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

... Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 806) 




