
DÖNEM : 19 CİLT : 93 YASAMA YILI 

ıpm^^ 

© 

146 ncı Birleşim 
22.7.1995 Cumartesi 

m 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. -YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bosna-Hersek'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, 
dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1933) 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 215 

1. — İstanbul Milletekili Yusuf Namoğlu ve 81 arkadaşının, sporun ve spor
cuların sorunlarını araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 215:218 

V.-ÖNERİLER 190 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 190 
1. — Çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlen

mesine ve TBMM Genel Kurulunun tatil kararına ilişkin DYP Grubu önerisi 190:206 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 206 

1. —Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın, hükümete sataşması nedeniyle konuşması 206:208 

2. — Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı'nın, Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi ne
deniyle konuşması 208:209 

3. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'nın, Gaziantep Milletekili Ab-
dulkadir Ateş'in, partisine sataşması nedeniyle konuşması . 209:210 

4. — Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'ın, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farkıl bir görüşü kendisine atfetme
si nedeniyle konuşması 210:211 

5. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Ankara Millet
vekili Mümtaz Soysal'ın partisine sataşması nedeniyle konuşması > 211:213 

VII. - K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 218 

1. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 218 

2. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 218 

3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S, Sayısı : 
139) 218 

4. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
s ı : 283) - . 218 

5. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 218 
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6. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 218 

7. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 218 

8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1İ42) (S. Sayısı: 699) • 218 

9. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744,2/1095) (S. Sayısı: 798) . 219 

10. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 219 

11. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanununun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) 219 

12. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı: 861 ve 861'e 1 inci Ek) 219:314 
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I . - G E Ç E N TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak dört oturum yaptı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
16 ncı sırasında bulunan 691, 
19 uncu sırasında bulunan 71, 
20 nci sırasında bulunan 82, . • > 
21 inci sırasında bulunan 139, 
22 nci sırasında bulunan 134, 
23 üncü sırasında bulunan 283, 
24 üncü sırasında bulunan 391, 
25 inci sırasında bulunan 66, 
26 ncı sırasında bulunan 201, 
27 nci sırasında bulunan 699, 
28 inci sırasında bulunan 798, 
Sıra Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurul

da hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
31 inci sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet 

Çetin ve 228 Arkadaşının, Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tekli
finin (2/1468) (S. Sayısı: 878) ikinci görüşmelerine başlandı. 1 inci maddenin gizli oylamasında, 
Anayasanın öngördüğü sayıya ulaşılamadığından, teklifin tümüyle düştüğü açıklandı. 

29 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 ve 861'e 1 inci Ek) ikinci görüşmelerine devam olunarak, yapılan 
gizli oylamalar sonucunda; 

Teklif metninde bulunan 4 üncü maddenin, 3 üncü madde olarak kabul edildiği, 
Verilen bir önergenin, teklif metnine dahil edilerek 4 üncü madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 5 inci maddenin Anayasanın öngördüğü sayıya ulaşılamadığından, düştüğü, 
Teklif metninde bulunan 6 ncı maddenin 5 inci madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metninde bulunan 7 nci maddenin 6 ncı madde olarak kabul edildiği, ..•''" 
Açıklandı. ı • 
Alman karar gereğince, 22.7.1995 Cumartesi günü saat 10.30'da toplanmak üzere, 01.00'de 

birleşime son verildi. 
> \ Vefa Tanır 

Başkanvekili 
İlhan Kaya 

İzmir 
Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
İbrahim Özdiş 

Adana 
Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

22.7.1995 CUMARTESİ 
Tasarılar 

1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/891) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.1995) 

2. — 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/892) (Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.1995) 

3. — Senirkent'te Vukuu Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İliş
kin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı (1/893) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.7.1995) 

Teklifler 
1. — Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 3 Arkadaşının; İl Özel İdaresi Kanununun 

116 ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, 140 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1488) (İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.1995) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 363 ün
cü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1489) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19.7.1995) 

3. — Adana Milletvekili Ahmet Şanal'ın; Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1490) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.1995) 

4. — Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın; 28.4.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1491) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.1995) 

5. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Kurumlar Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1492) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 20.7.1995) 

6. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in; Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1493) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.7. İ995) 

7. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 11 Arkadaşının; Malatya İline Bağlı Kürecik İl
çesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1494) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.7.1995) 

8. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 39 Arkadaşının Bolu Kaynaşlı Beldesi ile Denizli İli 
• Merkez, Honaz, Bozkurt, Çivril ve Tavas İlçelerinde Yaşanan Sel Afeti Dolayısıyla Meydana Ge
len Hasar ve Tahribatla İlgili Yatırım ve Hizmetlerin Öncelikle Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/1495) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun Artvin İli Yusufeli İlçesinde Sel Felaketi
ne Uğrayanlara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1496) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 
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10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 Arkadaşının; İsparta İline Bağlı Senirkent 

İlçesi ve İstanbul, İsparta, Ankara, Artvin, Çorum, Trabzon, Rize, Bitlis ve Van İllerinde Meydana 
Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Teklifi (2/1497) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Elbistan'daki küçük yaştaki kızları pavyon

lara satan kişilerin bazı bürokratlar tarafından korundukları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/7150) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.1995) 

2. — Adıyaman Milletvekili Abuzer Tanrıverdi'nin, Adıyaman Çimento Fabrikasının özelleş
tirme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7151) (Başkanlığa geliş tari
hi : 20.7.1995) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Halk Bankasının reklam verdiği 
medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7152) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.7.1995) 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün reklam 
verdiği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7153) (Başkanlığa geliş ta
rihi .: 20.7.1995) . 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THY Genel Müdürlüğünün reklam verdiği 
medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7154) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.7.1995) , 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T. Telekomünikasyon A.Ş.'nin reklam ver
diği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7155) (Başkanlığa geliş tari
hi : 20.7.1995) 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlü
ğünün reklam verdiği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7156) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.7.1995) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün rek
lam verdiği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7157) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.7.1995) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin reklam 
verdiği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7158) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.7.1995) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümer Holding A.Ş.'nin reklam verdiği 
medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7159) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.7.1995) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının reklam 
verdiği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7160) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.7.1995) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel Genel Müdürlüğünün reklam verdi
ği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.7.1995) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün rek
lam verdiği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7162) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.7.1995) 
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14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Genel Müdürlüğünün rek

lam verdiği medya kuruluşlanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7163) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.7.1995) 

15. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kumarhanelerde çalışan personelin sigorta prim
lerinin düzenli ödenip ödenmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.7.1995) 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kumarhanelerde vergi kaçırıldığı iddiasına iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.7.1995) 

17. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bakanlar ve bazı milletvekillerine tahsis 
edilen koruma ve araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7166) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.7.1995) 

18. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, SEK Trabzon Yomra Tesislerinin satışı hakkın
daki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7167) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.7.1995) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Şanlıurfa - Akçakale Karayoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.7.1995) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Gaziantep - Yavuzeli ve Araban ilçe
lerinin sulama suyu sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7169) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.7.1995) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Şanlıurfa İlinin bazı sorunlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7170) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.1995) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 81 arkadaşının, sporun ve sporcuların sorunla

rını araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.7.1995) 

. . — m——— 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN : Başkanvelrili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Abbas İNÇEAYAN (Bolu) 

• . _ © — m _- ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 146 ncı Birleşimini açıyorum. 
I I I . - Y O K L A M A 

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

(Antalya Milletvekili Hayri Doğan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bosna-Hersek'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman DemireVe, dönüşüne kadar, 

TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1933) 

BAŞKAN - "Başkanlığın, Genel Kurula Sunuşları" kısmında bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğına 
Cumhurbaşkanı Alija Izzetbegoviç'in davetlisi olarak Hırvatistan üzerinden Bosna-Hersek'e 

21-22 Temmuz 1995 tarihlerinde resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhur
başkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. ,-

Bilgilerinize sunarım. | 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine ve TBMM Ge

nel Kurulunun tatil kararına ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığının içtüzüğün 19 uncu maddesine göre veril

miş bir grup önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 22 Temmuz 1995 Cumartesi günü yapılan toplantısında siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Nevzat Ercan 
Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 
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Öneriler: 

1. Genel Kurulun 22.7.1995 Cumartesi günkü çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülmesi, 
Başkanlıkça gerek görüldüğünde ara verilmesi; saat 24.00'den sonra da çalışmalara devam olunma
sı; 23.7.1995 Pazar günü de saat 10.30'da çalışmalara başlanılarak, 861 ve 861'e 1 inci ek sıra sa
yılı Anayasanın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar ça
lışmaların aralıksız sürdürülmesi; Pazar günü saat 24.00'ten önce anayasa çalışmaları tamamlandı
ğı takdirde, diğer tasan ve tekliflerin görüşmelerine devam edilmesi önerilmiştir. 

2. Genel Kurulun 25.7.1995 Salı gününden itibaren tatile girmesi önerilmiştir. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şevket Kazan, aleyhinde söz istediniz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ben de aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Aleyhte Sayın Korkmazcan da söz istedi. 

Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce Doğru Yol Par

tisi Grubu tarafından Başkanlığa takdim edilen öneri üzerinde, aleyhte söz almış bulunuyorum. 
Ben, bu önerinin, üç partinin imzasıyla geleceğini zannediyordum; ama, tek partinin imzasıyla gel
di; ondaki hikmeti de anlayamadım. ' • . ' . ' 

Bu öneride ne deniliyor; bu öneride, anayasa görüşmelerini bitirinceye kadar çalışalım -cumar
tesi ve pazar günleri 10.30'dan 24.00'e kadar- bitmezse, pazartesi de devam edelim. Hatta, o kadar 
garip bir mantık var ki, bu akşam bitmesi için zorlanalım, bitmezse, saat 24.00'ten sonra da devam 
edelim, yine bitmezse, yarın sabah saat 10.30'dan sonra devam edelim deniliyor. Peki, 24.00'ten 
sonra kaça kadar devam edeceksiniz; o yok! Haa, erken biterse, kanunları görüşelim ve tatile gide
lim! 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Tatil yok... Önerimiz var... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Önce, birinci nokta üzerinde konuşmak istiyorum: "Bu ana
yasa değişikliğini tamamlayıncaya kadar çalışalım" deniliyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Millet istiyor, millet... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Evet "anlaştık" dediniz, yola çıktınız, bizi bir sandala bindir
diniz ve okyanusa açıldık. 

COŞKUN GÖKALP(Kırşehir)-Siz de katıldınız... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sandalın içinde biz de varız. Sandal, Meclis. Anlaşan parti yö
neticileri, küreklerin başına geçtiler, küreklere asılmaya başladılar; dümende, Sayın Başkan ve Ko
misyon Sözcüsü!.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Senin Hoca nerede... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Tabiî, sahilden bir hayli de açıldık. Açıldık, ama, şimdi ne 
gördük; sandalın dümeni yok, dümensiz bir sandalla açılmışız. Dümen başında Sayın Başkan var, 
Komisyon.Sözcüsü de var; ama, sandalın dümeni yok... Sandalın dümeni nedir; Anayasa hüküm^ 
leridir, İçtüzük hükümleridir. Bu Anayasa hükümleri, bu İçtüzük hükümleri, tamamen bir kenara 
itildi ve şimdi, dümensiz bir sandalla açıklarda boğuşup duruyoruz. Her tarafta bir telaş; ikide bir 
"uzlaştık" diyorsunuz, arkasından, anlaşmazlığa düşüyorsunuz. Bu ne biçim uzlaşmaysa!.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Aramızı bozma, fesatlık yapma... 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) - işte, uzlaşmaların devam etmesi ve sağlıklı olabilmesi için, 

Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uyulması gerekir. 

Bakın, ben, Anamuhalefet Partisi ve İktidar partileri olarak nasıl bir bocalama içinde olduğu
nuzu size iki tane örnekle açıklamaya çalışacağım. 

Bunlardan bir tanesi, dün kabul ettiğimiz 53 üncü maddedir; daha doğrusu ettiğiniz. Biz, red
dettik; ama, Meclis, Genel Kurul, oylarıyla kabul etti. Sayın Başkan "yeni madde teklifi" olarak 
açıkça zapta geçiriyor. "Yeni madde teklifi" ibaresi, zabıtlarda; fakat, üzerinde müzakere açılmı
yor, madde görüşülmüyor; bir önerge veriliyor; o önerge, madde diye kabul ediliyor. 

Bu, Anayasaya da, İçtüzük hükümlerine de aykırıdır; bunun aksini ne kadar iddia ederseniz 
edin, boştur.Çünkü, ortada bir hukuk mantığı var; Önergeler maddelere bağlıdır ve Anayasa mad
delerinin iki defa görüşülmesi lazımdır. İki defa görüşülmemiş bir konunun, görüşülmüş gibi, ikin
ci turda oylamaya konulması, elbette, en azından, Cumhurbaşkanlığı tarafından bu maddenin geri
ye gönderilmesiyle neticelenecektir; kanaatimiz budur. Anayasayı ve İçtüzüğü nasıl çiğniyorsunuz, 
birinci husus bu. Aslında daha çok var da, ben iki tanesine temas edeceğim. 

İkinci husus, Anayasa oylaması gizli oyla yapılır. 
HASAN NAMAL (Antalya) - Sayın Başkan, süresi doldu. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Müsaade ederseniz, konuşmama devam edeyim. Önümüzde 
daha "5 dakika" yazıyor Sayın Milletvekilim; rahatsız mı oldunuz? Halbuki, ben çok esprili konu
şuyorum. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN-Siz devam edin Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bunları, garipliklerinizi ortaya koymak için anlatıyorum . 

Şimdi, anayasa değişiklikleri gizli oylamayla oylanacak; Anayasa böyle yazıyor, anayasa de
ğişikliği böyle yapılır. Birinci fasılda ne görüyoruz; anayasa değişikliği oylamalarında, yöneticile
rini tatmin edebilmek için, milletvekili arkadaşlar, kullandıkları oyu kullanıp, kullanmadıklarını 
kendilerine gösterdiler; hatta, bir ara, götürüp ellerine de teslim ettiler. Tabiî, bunu, Anavatan Par
tisi eleştirdi; usul hükümlerine aykırı hareket ediliyor diye, biz de eleştirdik. Hatta, burada, Anava
tan Partisinin bu konuda başvurusu var, bizim de başvurumuz var. 

Anavatan Partisinin Genel Başkanı diyor ki: "Tümü üzerindeki son oylamada 90 tane açık oy 
vereceğiz." 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bravo!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Ee, ne oluyor; biz ne yapıyoruz şimdi; yani, diyorum ya, bir 
sandalın içindeyiz, dümeni yok, dümensiz bir sandal... 

Efendim, deniliyor ki "biz, tümünün oylamasında oy vereceğiz." 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Öyle bir şey demedi; yanlış... , 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Ee, biz, burada bir karar aldık ve "bir madde, ilk oylamada 
270'in üzerinde oy alsa dahi, son oylama çok önemlidir; son oylamada 300'ün üzerinde oy alırsa, o 
takdirde, referanduma gitmeye gerek yoktur" dedik. Demek ki, son oylama, bu kadar önemlidir. Bu 
kadar önemli olan bir son oylamada, siz, milletvekillerinin iradesine nasıl ipotek koyuyorsunuz... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Rahatsız mı oldun... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - O nedenledir ki, bu açıklamalar, liderlerin ağzından olduğu 
için, kamuoyu, bu liderlere güven duygularını kaybetmektedir. (RP sıralarından alkışlar) Onun için, 
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ne diyorum; dümensiz bir sandalın içindeyiz; dümen, Anayasadır; dümen, içtüzüktür ve bu içtüzük 
içindeki usul hükümleridir. 

Değerli milletvekilleri, yine bu teklifte deniliyor ki "Anayasa değişikliklerini görüşelim, biti
relim; bitirdikten sonra birkaç kanun daha görüşelim." Siz, bu anayasa değişikliklerini bitiremeye
ceksiniz... (DYP sıralarından "Aa" sesleri) Niye bitiremeyeceksiniz biliyor musunuz; "halkoylama
sı" maddesinde, Anavatan Partisi, erken seçim şartını, tabiatıyla "referandum ile erken seçim bera: 

ber yapılsın" şartını getirecek; siz de "hayır" diyeceksiniz. Göreceksiniz, o noktada tıkanacaksınız. 
• İşte, ben, burada, sizin nerelerde anlaştığınızı, nerelerde anlaşamadığınızı ortaya koymak istiyo
rum. Bugüne kadar, size, çok tavsiyelerimiz oldu; ama, dinlemediniz... 

Şimdi, bugün, burada, tatile gidebilmek için "efendim, biz, anayasa değişikliklerini tamamla
yacağız, bitireceğiz; ondan sonra da, birkaç kanun daha çıkaracağız" dediniz. Ne kanunu çıkara
caksınız? Dövizzedelerle ilgili kanunu çıkaracak mısınız; hani garantisi?.. Bunun yanında, Sayış-
tayla ilgili iki maddelik kanunu çıkarmadınız; yine, eylüle bırakacaksınız ve en önemli mesele; ara
seçim kanunu ne oldu? 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Niye oy vermediniz? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Araseçim meselesi ne oldu? 

TURHAN TAYAN (Bursa) - 6 kişi, oy vermediniz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bunlar, fevkalade önemli kanunlardır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Aşık'ın istifasına oy vermediniz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Biz, Refah Partisi olarak, böyle, dümensiz sandal içinde, ana
yasa değişikliklerine katkıda bulunamayız; bulunmayacağımızı da, işin başında söyledik; bu bir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Aşık'ın istifasına niye oy vermediniz? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - İkincisi; araseçim kararı almadan önce, dövizzedelerle ilgili 
hangi tahdidi koyacaksak koyalım; bizim buna itirazımız yok. Dövizzedelerle ilgilli... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sen, Aşık'ın istifasına niye oy vermedin? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın Tayan, siz Grup sözcüsüsünüz; çıkın konuşun... Biraz 
sonra önerinin lehinde konuşacaksınız; yani, yerinizden müdahale etmenize hiç gerek yok; çünkü, 
söz hakkınız var; çıkar konuşursunuz. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, vaktiniz doluyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Bunlar, dümen dubara işlerini çok iyi biliyorlar. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın Balyalı, bakıyorum, artık Meclis tatile girecek diye, se
vincinizden el kol hareketleri yapmaya başladınız; el kol hareketlerine lüzum yok; biz karşı çıksak 
da Meclis tatile girecek; ama, biz, araseçim kararı alınmadan, dövizzedelerin yaraları sarılmadan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kazan, bağlayın lütfen. 

, ŞEVKET KAZAN (Devamla) - . . . bu Meclisin tatile girmesine razı değiliz; bu nedenle, öne
rinin aleyhinde oy kullanacağız. 

Yüce Heyeti saygıyla selamhyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kazan, rahatlıkla sandalda oturun, batmayacak!. . 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, ismimden bahsederek sataşmada bulundu. 

Dümen, dümen, dümen... Anlatayım da dinlesinler. Bir dakika söz istiyorum.(ANAP sıralarından 
"Oo" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Kormazcan; buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu sa
bah toplanan Danışma Kurulunda, gruplar, önerilerini masaya getirdiler. Anavatan Partisi Grubu 
olarak bizim de, Meclisin, hem çalışma programına hem de tatil ihtiyacına uygun bazı önerilerimiz 
oldu; ancak, önerilerimiz dikkate alınmadığı için, Danışma Kurulu kararma imkân sağlayacak bir 
uzlaşmayı başaramadık. ' 

Şimdi, anayasa değişikliği konusunu görüşüyoruz., Anayasa değişikliği görüşmelerini, eğer, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, dün akşam beyan ettikleri engelleme düşüncesinden vaz
geçerlerse, bugün gece yarısına kadar bitirebiliriz. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Ne engellemesi! Nereden çıkarıyorsun! 

HASAN KORKMAZGAN (Devamla) - Burada harcanan her zaman, anayasa değişiklikleri
nin engellenmesidir: 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Engellemeyi şimdiye kadar siz yaptınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - "Ne engellemesi" diyorsunuz, söyleyeyim: Bugün, 17 
nci gün... Anayasa değişikliklerini, 3 üncü madde reddedildi diye askıya alan sizlersiniz; bir kere, 
17 gün engellediniz, bunu kabul edin. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bravo!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bugün, 17 nci gün; 3 üncü madde çıkmadı diye en

gellediniz. Şimdi, ne oldu; 3 üncü madde geri mi geldi ki, geldiniz de burada oy vermeye devam 
ediyorsunuz! 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Süreye gel, süreye... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - 4 üncü maddeden itibaren görüşmelere devam ediyo
ruz; bakınız, olabiliyormuş; birtakım maddeleri de buradan geçiriyoruz. Bizim söylediğimiz gibi 
olsaydı, anayasa değişikliği, 15 gün önce bitmiş olurdu, 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sermayenin izin verdiklerini getiriyorsunuz buraya; 
doğru... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sizin gibi arkadaşlarımızın, artık, sermayenin izni, 
emekçilerin izni gibi konuları çoktan gündemden çıkarmış olması gerekir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Kaç gündür niye oyalıyorsunuz!.. 

BAŞKAN -Sayın Kerimoğlu... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Siz, vergi yüzsüzlerini affeden bir iktidarın ortağısı

nız. (ANAP sıralarından alkışlar) Siz, işçiye sıfır zam verilen bir ülkede hükümet etmeyi içine sin
direbilen bir iktidarın ortağısınız. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Siz, memurların köpeklere 
isırtıldığı bir ülkenin Hükümetisiniz; hangi sermayeden bahsediyorsunuz!.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Burada, ikiyüzlü davranmayın... Onun katili sizsiniz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Anavatan Partisi, hiçbir zaman sermayenin partisi ol

mamıştır. Sermaye çevrelerinin, sizin Hükümetinizin üzerine nasıl titrediği, sermayenin yönlendir
mesi içindeki bazı basının yayınlarından da ortadadır. 

. MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Türkiye'de neler yaptığınızı biliyoruz. 
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Komisyonlardaki tavrınız ortada. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen, öneri üzerinde konuşunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu yaptığınıza, timsah gözyaşı 

dökmek derler. İcraatınızla, emekçi kesimlerin gırtlağındaki ekmeği üçbuçuk yıldır onlara âdeta 
haram ettiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - O yüzden mı oy vermiyorsunuz! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Emekçi kesimler kan ağlıyor. Geçim sıkıntısına düş
müş birtakım insanlar, kendi dertlerine çare bulunması için, çocuklarını arabalarınızın önünde kur
ban etmeye kalkışıyorlar. 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) - Sayın Korkmazcan, konuya gelecek misiniz; ricaederim... 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen, önerge üzerinde konuşunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Türkiye'yi böyle bir ortama getirmişsiniz, ondan son

ra da, emekçilerin partisiyiz diye ortaya çıkıyorsunuz. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bayındırlık Bakanlığından bahsedin. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Siz kimin partisisiniz, onu söyleyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Biz, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bütün Türk va

tandaşlarının partisiyiz ve özellikle ortadıreğin kalkındırılması suretiyle Türkiye'nin dünyaya uyum 
sağlayacağına inanan bir ekonomik felsefenin savunucusuyuz, (ANAP sıralarından alkışlar) Bizim 
ne yaptığımız biliniyor. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - 5 inci maddede belli oldu!.. 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen, öneri üzerinde konuşun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Efendim, öneri üzerinde konuşuyorum; ama, arkadaş

larımızın ortaya koydukları görüşlere de cevap verme mecburiyeti doğuyor...(CHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN - Cevap vermeyin efendim, lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şimdi, biz Danışma Kurulunda ne söyledik; getirdi

ğimiz önerilerin hiçbirisi, reddedilebilecek öneriler değildi. Bizim, çalışma sürelerine ilişkin bir iti
razımız yok. Bu önerilerimizden birincisi: "Anayasa değişikliği tamamlandıktan sonra, dövizzede-
lerle ilgili kanun teklifi de çıkarılsın" dedik. Bildiğiniz gibi, dövizzedeler, emekçi kesimin en dert
li grubu haline gelmişlerdir. Aylardan beri, başını sokacak bir konut sahibi olmak için,..(DYP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Yanlış söylüyorsun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Devletin ortaya koyduğu vaatlere inanarak, döviz 

kredisi kullanmışlar ve ev sahibi olmuşlar. 
Şimdi, iki anahtar vaadiyle iş başına gelmiş bir iktidar, bu insanların bütün anahtarlarını alı

yor, geleceğini de ipotek altına alma konumuyla başbaşa bırakıyor. Artık, çocuklarını bundan son
ra yetiştiremeyecekleri kanısına kapılan dözizzedeler, Başbakanın önüne, çocuklarını kurban ola
rak atıyorlar. Bu manzara devam ederken, hangi milletvekili arkadaşımız gidip de, gönül rahatılı-
ğıyla tatil yapabilecek. 

Dövizzedelerle ilgili kanunu çıkaralım, eğer, kanunun uzun olduğunu iddia ediyorsanız, şunu 
da söyledik: "Hükümete, bir maddelik bir yetki kanunuyla yetki verelim; Hükümet çıkarsın." Bir 
maddelik bir kanun, bir de yürürlük maddesi koyar Hükümeti yetkili kılarız; devletin, imkânları öl
çüsünde dözizzedelerle ilgili kanunu çıkarırlar, bu yarayı da sararlar. 
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Bu yara kendiliğinden, dövizzedelerin kusuruyla meydana gelmedi. Hükümetinizin uyguladı

ğı yanlış ekonomik politikaların sonucu, Türkiye'ye yaşattığınız afetten en fazla zarar gören, bu dö-
vizzcdelerdir; onun için, bu kanun üzerinde duruyoruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Başbakan söz verdi, Sayın Bakan söz verdi "çıkaracağız" dediler; 
çıkarmıyorlar. Dövizzedeler intihar ediyor. 

Sayın Cevheri söz verdi; ama, çıkarmıyorlar... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ikinci olarak, bir 
anayasal zorunluluğa işaret ettik, Meclisimiz, bu sene ekim ayına kadar, araseçimle ilgili bir karar 
almaya mecburdur; bu, Anayasanın açık hükmüdür. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Oy vermediniz... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bu mecburiyeti yerine getirmek için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına, araseçimle ilgili bir kanun teklifi verdik; ama, şu ana kadar, Komis
yonda bu ele alınmadı, karara bağlanmadı. O sebeple, araseçim konusunda da, anayasa değişiklik
lerinin görüşülmesinden sonra bir karar alalım ve Meclis, ondan sonra tatile girsin. 

Değerli arkadaşlarım, bu yapılmadığı takdirde, bizim araseçimle ilgili kanun teklifimiz, ko
misyonlarda 45 inci gününü doldurduktan sonra, belki, Meclisi, olağanüstü toplantıya çağırma zo
runluluğunu duyacağız.'Eğer, bugünden karar alınırsa, Meclisin, olağanüstü toplantıya çağrılması 
ihtiyacı kalmayabilir. Teklif sahibi olarak, bunu da Danışma Kurulunun bilgilerine sunduk; Danış
ma Kurulunda itibar görmedi; ama, yine de, bu konunun, Genel Kurul tarafından değerlendirilme
sini rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü bir konu: Bildiğiniz gibi, Hükümet, şubat ayında güvenoyuna 
başvuracağını söyledi; Hükümet adına Meclise geleceğiz, güvenoyu isteyeceğiz denildi. Bu beya
nı, Hükümetin her iki ortağı da, ayrıca teyit ettiler; Meclise geleceğiz, güvenoyu isteyeceğiz... 
Ama, bu güvenoyu hâlâ istenmedi, hâlâ Meclisin huzuruna gelip, 50 nci mi, 51 inci mi, 52 nci mi, 
kaçıncı Hükümet olduğu belli olmayan Hükümet, hâlâ, Meclisin huzuruna gelip güvenoyu isteme
di. Güvenoyu isteyeceğini ifade eden Hükümetin Sözcüsü de burada oturuyor; herhalde, bu sözle
rimizi, her zaman olduğu gibi, gerçeklere teğet geçerek ortadan kaldırmaları mümkün değil; bu 
sözler açıkça söylendi kamuoyu önünde. 

Şimdi, yarın tatile giriyorsunuz. Sizden güvenoyu isteyeceğini vaat eden; yani, kendisine gü
venilip güvenilmediğinden şüphesi olan bir Hükümete memleketi teslim edip, ondan sonra tatile gi
deceksiniz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Üç tane gensoru önergesi geçti... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Burada, bu iş açıklığa kavuşturulmalıdır; bu Hükü

mete Meclisin güveni var mı, yok mu ölçülmelidir. 
Şimdi, kendi gruplarını, 64 milletvekiliyle, buraya getirip istedikleri oyları çıkardığını iddia 

edenler, 180 küsur milletvekiliyle gelip, burada, Anayasada gizli oylamada, istedikleri oyu çıkar
dıklarını iddia eden liderler, önce, gelip, bu Meclis kendilerine güveniyor mu, güvenmiyor mu; 
grupları kendilerine güveniyor mu, güvenmiyor mu ölçmelidirler; bu, ölçülmelidir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Doğru!., doğru!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Üç tane gensoru geçti... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Arkadaşlarım, eğer, yarın, bu yapılmazsa, cumhuri

yet tarihinde, ilk defa, Bakanlar Kurulunu boykot eden, daha doğrusu, Bakanlar Kuruluna güven
meyen bakanların bulunduğu... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen bağlayınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - ...gruplarına güvenmeyen başbakanların, başbakan 
yardımcılarının bulunduğu bir Hükümete, memleketi terk edip gideceğiz. Bunun ağır sorumluluğu 
vardır. 

Onun için, Danışma Kuruluna getirilen, İktidar Partisi Gruplarının önerilerine katılmadık. Bu 
konular üzerinde Genel Kuruldaki arkadaşlarımızın, anayasa değişiklikleri bitinceye kadar düşün
melerini, değerlendirme yapmalarını ve yarın anayasa değişikliklerinden sonra, bu konuların ele 
alınabilmesi hususunda uygun bir zemin meydana getirmelerini, arkadaşlarımızdan istirham ediyo
ruz. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. . , . ' . -
Sayın Ateş... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Benim de önergem vardı Sayın Başkan. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Balyalı, size daha sonra söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Ateş. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, Doğ
ru Yol Partisi Grubunun bu Meclise getirmiş olduğu bir teklif üzerinde ANAP sözcüsü konuşur
ken, hakikaten, ikiyüzlülüğün, renksizliğin (ANAP sıralarından "yuh" sesleri, sıra kapaklarına vur
malar) ...ne demek olduğunu, millet de, Büyük Millet Meclisi de gördü. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, ikiyüzlü ne demek! 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Nasıl konuşuyor!.. Böyle konuşmaya hakkı yok!.. Hakkı yok!.. 

BAŞKAN - Sayın Bulut... Sayın Bulut, lütfen, efendim. 
(ANAP ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları) 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, size örnekler vermek istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ateş... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Ateş... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yazıklar olsun!.. Yazıklar olsun!.. Senin yaptığın terbiyesizliktir... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Çok güzel örneklerini veriyorsunuz... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Saygısız!.. Seni bu memlekete bakan yaptılar... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Cengiz, ayıp yahu!.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...halk izliyor, şuradaki konuşmaları görüyor ve ne yap

maya çalıştığınızı da... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Senin bu yaptığın terbiyesizliktir!... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...Türkiye Büyük Millet Meclisi de, ülke insanları da, 

hepsi de bunu ibretle, hayretle izliyorlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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CENGİZ BULUT (İzmir)-Ne biçim konuşma bu!... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN - Sayın Ateş, bir dakikanızı rica edeceğim... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, protesto ediyorum bu adamı; nasıl konuşabilir böy

le!.. • ' , ' • ' 
BAŞKAN - Sayın Bulut, otur yerine Allahaşkma... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Süremiz doluyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ateş, bir dakika efendim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, lütfen... Sayın Ateş, lütfen, zamana ihtiyacımız olduğunu bilelim. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Sana iade ediyorum o lafları!.. Yazıklar olsun!.. 
BAŞKAN - Sayın Bulut, bak, Meclis kapanırken ceza vereceğim, ona göre... Otur!.. Çıkarı

rım dışarı!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Olur mu efendini?.. Sayın Başkan, hiç olur mu? 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, görüyorsunuz... Görüyorsunuz... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Seviyesiz!... Böyle birine yakışmıyor... İnsanlar kapılarda 

sürünüyor... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, bu çığırtkanlara ceza vereceksiniz her
halde. .' 

BAŞKAN - Efendim, sükûneti bozan milletvekillerine ceza vereceğim. Lütfen... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Fakir fukara edebiyatı yapıyorsun. 
BAŞKAN - Sayın Pehlivan... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine hayret ve ib
retle gördük ki, anayasa değişiklikleri rayına oturup, değişiklikler olmaya başladığından beri bu ar
kadaşlar yeni bir engelleme peşindedirler, yeni bir engelleme stratejisini geliştirmeye başladılar... 
(ANAP sıralarından "yuh" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar; CHP ve DYP sıralarından alkışlar) ve 
acaba bu anayasanın çıkmasına nasıl takoz koyar, bunu nasıl önleriz diye, işte bu tür konuşmaları 
yapmaya başladılar ve yapmaya devam edeceklerdir. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Utanmazsın sen! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - En ufak bir fırsatta bizim Grubu tahrik ederek, Doğru Yol 

Partisi Grubunu tahrik ederek, belki diğer parti gruplarını da tahrik ederek, acaba, şimdiye kadar 
sürdürdüğümüz bu engellemede nasıl başarılı oluruz diye güya kendilerince akıllı bir yöntem gibi 
bunu bularak, bu anayasayı çıkarmamak için, bu anayasayı şimdiye kadar çıkarmamanın vermiş ol
duğu suçluluk duygusundan nasıl kurtulabiliriz diye bunun telaşı içerisindeler, bunun oyunu içeri
sindeler. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Ne biçim konuşma! 
BAŞKAN - Sayın Ateş... Sayın Ateş, size önergenin lehinde söz verdim efendim... Lütfen.... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Ben de onu söyleyeceğim efendim. (ANAP sıralarından 
"yuh" sesleri) 

BAŞKAN - Ama, olur mu efendim? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Burası kahve değil, kahve!.. 
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ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, benim Grubuma sataşma oldu, benim Gru

buma yapılan bu sataşmayla ilgili olarak ayrıca söz verecekseniz, Önerge üzerinde konuşayım. 
BAŞKAN - Buyurun. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Ayrıca söz verecek misiniz? 

BAŞKAN - Efendim, devam edin... Devam edin. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Ayrıca söz veriyor musunuz? 

BAŞKAN - Vermiyorum... Devam edin efendim... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devam) - O zaman ne diyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Burası kahve mi? 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, şimdi, İstanbul büyük sermayesinin uşak

ları olan bir kesimin, burada, emekçi, emeği temsil eden, ezilmiş kesimleri temsil eden, çiftçiyi, 
memuru temsil eden bir şerefli partiye dil uzatmasını kabul edemeyiz; bunu protesto ederiz... 
(ANAP sıralarından "Yuh" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) Bir uçurtma gibi, ipi... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ne diyor bu?.. Büyük sermayenin uşağı sensin!.. 
AHMET KABİL (Rize) - Memur, için ne yaptınız; memur kapıda sürünüyor... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, burası kahve değil... Ne biçim konuşuyor!.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Söz vereceğim efendim... > . 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...istanbul büyük sermayesinin.elinde olan bir uçurtma 

gibi, ipi İstanbul büyük sermayesinin elinde olan bir partiye, bizim partimize... (ANAP sıraların
dan gürültüler) , 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Yazıklar olsun!.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Burası kahve mi?!. 
BAŞKAN - Sayın Ateş, bir dakika... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Ayıp sana!.. Memur için ne yaptınız?!. Fakir fukara edebi

yatı yapıyorsun!.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, ne diyor bu yahu!.. 

BAŞKAN - Efendim, yerlerinize oturun... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Kapatın oturumu; olmaz bu kadar!.. 
PERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Memurlar kapıda sürünüyorlar... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, sataşma var; söz istiyorum. 

BAŞKAN - Söz vereceğim size efendim... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Ayıp!.. Memura ne yaptınız?!. 
BAŞKAN - Sayın Pehlivan.. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Memur için ne yaptınız?!. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Uşak sensin!.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İSKİ'deki rezaletleri anlat. Bayındırlık Bakanlığını anlat. 

Yazık ki, profesör olmuşsun; ama, adam olamadıktan sonra, ne olursan ol. 
ALDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Ateş... 

Efendim... İdare amirleri... Lütfen... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İSKİ rezaletini anlat!.. ' 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - İSKİ'nin hesabını ver. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Anayasayı çıkarmamak için tahrik ediyor. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika oturur musunuz... 
Sözcünüze söz vereceğim. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu kadar saygısız bir konuşmayı niye de
vam ettiriyorsun? !.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, süremden geçiyor efendim... 

BAŞKAN - Vereceğim eksik tarafını efendim... Bir dakika... Anlıyorum efendim, hepsini ya
pacağım. 

Sayın arkadaşlar, lütfen, yerlerinize oturunuz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, saat çalışıyor efendim... 
BAŞKAN - Çalışsın efendim, uzatacağım. 
Sayın arkadaşlar... Lütfen..." 
Sayın Ateş, önerge üzerinde konuşmanıza devam ediniz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, nasıl devam ettirirsiniz?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; şimdi neden arka

daşlar gocunuyor, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. . - ' • . , 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ukalalık yapma, doğru konuş!.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; belli bir partinin, 

köktendinci bir partinin peşine takılıp giden... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Ateş, önerge üzerinde konuşun... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...bir ağaç yaprağı gibi, kuru bir dal gibi, bu selç kapılıp 

giden... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) ...kendisini böyle bir zihniyete 
teslim eden bir partiden... , 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)-Uşak sensin!.. 
. ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Burası kahve mi ulan!.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...bu millete, bu devlete... (ANAP sıralarından gürültü
ler) ; 

(Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, size, sonra söz vereceğim. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 11.12 

® — '• ' • • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.22 

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

m — — - • • ; • 

BAŞKAN - 146 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V - ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
I. — Çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine ve TBMM Ge

nel Kurulunun tatil kararma ilişkin DYP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, geçen gün, Sayın Toskay da "nasıl ara verirsiniz" diye, ay

nı davranışta bulundu. İçtüzüğün 69 uncu maddesini okuyun. Sadece ara vermek değil; gürültü de
vam ederse, Başkan birleşimi de kapatır. Bu sarih bir hükümdür. Ona dayanarak ara verdim. 

Sayın milletvekilleri, burada, verilmiş bir öneri vardır. Nedir bu öneri; cumartesi ve pazar gün
leri aralıksız çalışma; yani, yemek tatilini verme yetkisini bile bana bırakan bir aralıksız çalışma
dır. Böyle bir aralıksız çalışmadan kastedilen nedir; kısa zamanda, anayasa değişiklik teklifini bu
radan geçirmek. 

Şimdi, ben, kürsüye gelen arkadaşlarımdan bu ricada bulunuyorum. Sizin, 10 dakika hakkınız 
olsa bile, bu aralıksız çalışma içerisinde 3 dakikada meramınızı bildirip inmeniz gerekiyor; yoksa, 
aralıksız çalışma da olsa, bu iş bitmez. 

Şimdi, 69'u okudum. Gürültüler devam ederse, ara verme değil, birleşimi tatil ederim. Bunun 
şekli yok. Burada çektiğimiz sıkıntıyı da görüyorsunuz. 

Şimdi, Sayın Ateş, size, önergenin lehinde söz vermiştim; 2 dakikasını zor kullanmıştınız; 
şimdi, 8 dakika daha size söz veriyorum. Daha evvel bitirirseniz memnun olurum. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi, bizim amacımız, bu anayasa pa

ketini buradan çıkarmak. 
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum)-Vallahi değil!.. 
EMİN KUL (İstanbul) - Provokasyon yapıyorsunuz... 

ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Her türlü engele karşı, her türlü provokasyona karşı, in
şallah bu paketi hep birlikte çıkaracağız; bunu yineliyorum (CHP sıralarından alkışlar) ama, bunu 
provoke etmek için, profesyonel bir biçimde, buraya gelip de gruplara sataşarak, durduğu, oturdu
ğu yerde hakaret ederek, eğer, havayı gerginleştirmek isteyenler varsa, bunun yanıtını alırlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Onların istediği de o zaten... 

ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şeyin altında kalmaz; bu, 
böyle biline. 

Devam ediyorum Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen önerge üzerinde... 
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ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; şimdi, biz, Cum

huriyet Halk Partisi olarak, bu anayasanın çıkarılması için, baştan bugüne kadar elimizden gelen 
gayreti gösterdik; uzlaşmacı olduk; içimize tam sindiremediğimiz halde, birçok maddeyi kabul et
tik; destek olalım dedik. (ANAP sıralarından "belli, belli" sesleri) Yenilik, iyilik dedjk. 12 Eylül 
askerî Anayasasının değişmesi bir milim dahi daha güzele gidiyorsa, bu paketin içerisinde isteme
diğimiz bazı şeyler olmasına rağmen, tam içimize sindiremememize rağmen hep müspet oy verdik. 
Görüşmeler kesildiği dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi aracı oldu, liderleri bir araya getirdi ve bu 
anayasa değişikliği çıksın diye gayret gösterdi. 

Son iki gündür, Cumhuriyet Partisi Grubu, 65 kişilik grup, 64 üyesiyle, bembeyaz, anamızın 
sütü gibi ak oylarımızı bu Anayasa değişsin diye verirken, bir arkadaşımızın kürsüye çıkarak, bu
radan, haksız bir biçimde "Cumhuriyet Halk Partisinin engellemesi" demesi vicdanlara sığmadığı 
gibi, bizi de çok rahatsız eder, buna yanıt yermeden duramayız. 

Biz, üç kere mutabakat metni imzalamış Türkiye Büyük Millet Meclisinin partileri olarak, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üç kere imzalanan bu mutabakat metnindeki imzamızı yalamadık, 
hep o imzanın arkasında durduk, hep o imzaya sahip çıktık. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Eğer biz, buraya imza attıysak "bunu yapacağız" dedik; ama, bazı partiler, bazı gruplar, bu 
imzalarını, maalesef, bizim savunduğumuz kadar savunamadılar, savunma cesaretini, erdemini ve 
mertliğini gösteremediler. Onun için, bu anayasa değişikliği gecikti, onun için, bu anayasa değişik
liği bugünlere kaldı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, her türlü profesyonel provokasyona rağmen, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, bu anayasa değişikliklerinin geçmesi için, sonuna kadar -açık diyorsanız açık; o tek
lifi de biz getirmiştik- oy kullanacağız. 64 milletvekiliyle -1 milletvekilimiz yurtdışında- istediği
niz koşulda "açık" diyorsanız açık, buradan göstererek oy kullanacağımızı söylüyoruz. 

Hiç kimsenin yılan balığı gibi kaçmasına fırsat vermeyeceğiz; biz buradayız. (CHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Ak oylarımızla biz buradayız; Cumhuriyet Partisi buradadır ve bütün 
millet de bizi seyrediyor. 

METİN EMÎROĞLU (Malatya) - Kırmızı mı, be,yaz mı; oyunun rengi ne? 
BAŞKAN - Sayın Emiroğlu "ak" diyor efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; izninizle, dünkü 

oylamada, Anayasanın 54 üncü maddesine ilişkin değişiklikler reddedilirken, biraz önce, bizi suç
layan, işçilere, güya haksızlık ettiğimizi söyleyen arkadaşlarımız, bu maddenin reddedilmesi için 
ellerinden geleni yaptılar. 

Evet, grev hakkını içine sindiremiyor; bu, doğaldır. Modası geçmiş dedikleri bir tabiri yinele
mek istiyorum. Ezilenlerle ezenler vardır dünyanın her tarafında. Biz, hep, ezilenlerin yanında ol
muşuz, ezilenlere destek vermişiz; ezilenlerin yücelmesi için, haksızlıkların önlenmesi için gayret 
göstermişiz. (CHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından "Aa" sesleri, gülüşmeler) Ama, ezen 
tarafında olan arkadaşlarımız, tabiatıyla, bu tür eleştirileri getireceklerdir. Onların bu tür eleştirile
rini yadırgamıyorum; çünkü, tarih boyunca, toplumlarda, bu iki kesim devamlı çakışma halinde ol
muştur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Erman Şahin'e ne oldu! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - İnşallah, Türkiye'de, biz, ne ezilen ne ezen bırakacağız. 

Türkiye'yi, tüm insanların mutlu bir şekilde yaşayacağı bir ülke haline getireceğiz. Bunun için uğ
raşıyoruz. Bu anayasa değişikliğini de bunun için destekliyoruz; bu, biline. (CHP sıralarından al
kışlar) • 
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BAŞKAN - Lütfen, bitiriniz. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Anayasayla ilgi
li bir tereddütümüz yok. Kıvırmak isteyenlerin de arkasından sonuna kadar gideceğiz; bu da bili
ne. Bunu burada noktalıyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Erman Şahin neden istifa etti! 
BAŞKAN - Sayın Bulut... 

ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, geliyoruz önerinin ikinci bölümüne; Meclis tatile 
girsin mi, girmesin mi konusuna. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, anayasa değişikliği
nin öncelikle ve ivedilikle bitirilmesini istiyoruz. Ne kadar zaman alırsa alsın, ara vermeden bitiril-
sin diyoruz, bunu istiyoruz; ama, Meclisin tatile girmesine gelince... Meclisin önünde çok önemli 
yasa tasarı ve tekliflerinin olduğunu da buradan ifade etmek zorundayım. Bunlardan önemli bir bö
lümünün, çok öncelikli olan bazı bölümlerinin geçmeden Meclisin tatile girmesini yadırgadığımı
zı, bunu dcstekleyemeyeceğimizi, burada, bir kez de sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. 

Nedir öncelikli olarak Meclisten beklenen, toplumun Meclisimizden beklediği neler var: Me
sela, sırada Bağ-Kur ve SSK yasa tasarısı var; çok önemli. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Niye çıkarmadınız?! 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Neredeydiniz şimdiye kadar?! 
ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Bağ-Kur'lular, SSK'lılar bu yasa tasarısının çıkmasını 

bekliyorlar. Bunları çıkarmadan tatile girdiğimiz takdirde, biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ola
rak, rahat edemeyiz. Seçmenimize gidip de, şunları, şunları yaptık derken; bize "Bağ-Kur yasası 
neden çıkmadı, SSK yasası neden çıkmadı" denildiği zaman, verecek yanıt bulamayız. 

NABÎ POYRAZ (Ordu) - Yattın, yattın, şimdi şov mu yapıyorsun!.. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, yine, Devlet 

İhale Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin sırada bekleyen tasarının çıkarılmasını istiyoruz; 
bunu çıkaralım diyoruz. Bu çıkarılmadan, seçim bölgelerine gidilmesin diyoruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Dövizzedeler... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; yine, İnsan Hakla

rı Müsteşarlığı yıllardan beri kurulmayı bekliyor, bu kurulsun diyoruz. Yine, Kadın ve Sosyal Hak
lar Müsteşarlığı yasa tasarısı, bu Yüce Meclisin onayıyla geçsin diyoruz. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Şov yapıyor be!.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; yine, 3628 sayı
lı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Yasa Tasarısı bir an önce bu Meclisten çıksın istiyoruz; mal bildirimi yapıyoruz, 
bunun sonucunda bir yaptırım yok. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Dövizzedeler çıktı mı?! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bu çıksın, mal bildirimiyle ilgili birtakım sorunlar varsa, 

•bunun yanlışı içerisinde olanlara yaptırım uygulansın istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, cümlenizi bağlayınız. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bağlıyorum efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, geçsin di
yoruz, Siyasî Partiler ve Seçim Yasası değişsin diyoruz, çocuk mahkemeleri kurulsun diyoruz ve 
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en sonda da, şu dövizzede dediğimiz vatandaşlarımızın durumları, şu veya bu şekilde bu Mecliste 
konuşulsun, hallediyorsanız halledin; halletmiyorsanız da, o sevgili vatandaşlarımız durumlarını 
bilsin diyoruz. / 

Bu nedenle, önerinin birinci bölümüne evet, ikinci bölümüne; yani, tatile gitmeye katılmadı
ğımızı huzurunuzda arz ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Vereceğim efendim; konuşmalar bitmedi. 
Önergenin lehinde, Sayın Ercan... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Size de söz vereceğim efendim. Önergeyi konuşuyoruz; ondan sonra, sataşmalar 
için söz vereceğim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, Anavatan Partisi
nin Sayın Grup Başkanvekilinin, öneri ve gündemle ilgili olmayan konuşmasındaki Hükümetle il
gili beyanlarına cevap hakkımızın doğduğu kanaatiyle söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, size de söz vereceğim. Önergenin lehinde Sayın Ercan söz iste
di; önce ona söz vereceğim, 

Buyurun Sayın Ercan. (DYP sıralarından alkışlar) 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Bildiğiniz gibi, bugün, Danışma Kurulu toplantısı yaptık; oybirliği sağlanamadığı için... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Ne zaman sağlandı ki... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...bugün ve yarın çalışma sürelerini yeniden tespit amacıyla 

da Doğru Ybl Partisi Grubu adına öneride bulunduk. Neydi bu önerimiz; anayasa değişikliği mü
zakerelerini tamamlayalım; bunun için de, zaten onbir aydır gece-gündüz büyük bir özveriyle çalı
şan Meclisimizi, bugün, öğle tatili vermeksizin, akşam ara tatili yapmaksızın saat 24.00'e kadar, 
bitmediği takdirde bitimine kadar, tekrar bitmediği takdirde pazar günü saat 10.30'da yeniden bir
leşimi açarak anayasa değişikliğini tamamlayıncaya kadar çalıştıralım; eğer pazar günü saat 
24.00'ten evvel biterse, takip eden saatlerde de gündemde yerini almış kanun tasarı ve teklifler gö
rüşülsün ve salı gününden itibaren de Meclisin tatile girmesi şeklinde bir öneriyi getirdik... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bravo, çok güzel!... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...ve bu öneri üzerinde, siyasî partilerimizin değerli sözcüle

ri kürsüye geldiler ve açıklamalarda, beyanlarda bulundular. Anayasa değişikliğini dün hayırlı bir 
sonuca ulaştırmak noktasında önemli adımlar attığımızı zannediyorum. Çok önemli maddeleri, 
dün, Genel Kurul oyladı; Anayasanın aradığı nitelikli çoğunluğu buldu ve bugün de, işte bu öne
riyle, biraz da zamanı iyi kullanarak, milletimizin beklediği ve uzunca bir süredir bu Meclisin tar
tıştığı, birbirimizi ikna etmeye çalıştığımız, eksiğini, noksanını birlikte tamamlamaya çalıştığımız 
anayasa değişikliği konusunda öylesine bir süreç başlamıştır ki; bu Genel Kurul da, halk da, bu sü
rece katılarak çeşitli platformlarda, Türkiye'nin her yerinde anayasa değişikliği konusu, Türkiye'nin 
öncelikli gündemini işgal eder hale gelmiştir. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Öyle yaptınız... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Biz de, işte, bugün ve yarın bir ortak mutabakatla, bu Anaya

sa değişikliğini yapmanın şerefini ve onurunu birlikte paylaşmak ve böylece, halkımızın beklenti
sini, bu anayasa değişikliğini gerçekleştirmek... 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Halk beklemiyor... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...ye her vesileyle, odak noktası haline gelmiş Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin güvenirliğini ve saygınlığını korumak, onun itibarını korumak noktasında, üzeri
mize düşen her şeyi yaparak, geldiğimiz bu noktada "aman tıkanmasın bu iş" dedik, hemen, her şe
ye rıza gösterdik ve biraz da dünkü oylamalar sonrası umutlandık doğrusu. 

Değerli arkadaşlar, bu umuda gölge düşürmeyelim, gereksiz, lüzumsuz tartışmalara yer ver
meyelim. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Üzüldüğümü ifade etmek istiyorum, öneri üzerinde değerli arkadaşlarımız görüş bildirseydi, 
belki eksiğimizi, noksanımızı görebilirdik; ama, konu dışında, bilmiyorum, hiçbir kötü niyet, art 
maksatla düşünmüyorum; ama, bunlar olmamalıydı, bunlar söylenmemeliydi. Keşke, bunlar, bura
da söylenmeseydi. Hatta, ben, Danışma Kurulunda, arkadaşlarımdan şunu istedim; dedim ki: "Ar
kadaşlar, sakın ha!.. Her birimizin kafasında ve gönlünde birtakım farklı şeyler olabilir. Bugünler
de, hiç olmazsa bugün ve yarın, Meclisin muhabbetini bozacak tarzda, gerginleştirecek tarzda; bi
zi, birbirimize düşürecek tarzda birtakım şeyleri söylemekten sarfınazar edelim; birlikte, beraber
ce, bu Anayasayı değiştirelim." 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul)-Ters anlamışlar efendim.,. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 

CENGİZ ÂLTINKAY A (Aydın) - Öğle oldu, yeter artık!.. Bırakın da iş yapalım... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Başka bir şey söyleyecek değilim... Bütün dileğim, zaten, 

Doğru Yol Partisi, anayasa değişikliği çalışmalarının başladığı günden bugüne, sürdürdüğü çizgi
sinde gayet samimî, gayet ciddî, hiçbir gizli hesabın içinde olmadan, bu anayasa değişikliğini ger
çekleştirmek noktasında, üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Hiç kimse, bu konuda tarizde buluna
maz Doğru Yol Partisi Grubuna. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Askıya almayacaktınız... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Neyse, onları da tartışmıyorum... 
Değerli arkadaşlar, şunu söylüyorum: Gelin, bütün bu tartışmaları yok sayalım; bütün bu olup-

bitenleri unutalım; birbirimizi kucaklayarak, birbirimizi anlayarak, bundan sonra, kaldığımız nok
tadan itibaren, şu anayasa değişikliğini gerçekleştirelim. Millet, bizden bunu bekliyor. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Şunu söylüyorum: Her birimizin, siyasî parti olarak elbette ki hesabı olacak, birtakım siyasî 
çıkarlar mutlaka olacak; ama, değerli arkadaşlar, biz, bu anayasa değişikliği konusunun, siyasî ik
tidarın işi olmadığını, bir siyasî partinin işi olmadığını, hemen her vesileyle, her yerde söyledik; bu
nu, tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu anayasa değişikliği, bu Yüce Parlamentonun işidir; bir mu
halefet meselesi değil, bir iktidar meselesi değil veya bir partinin meselesi de değil, millet mesele
sidir. Eğer, sizler ve bizler, milletvekilleri olarak, Yüce Parlamentoda böylesine bir tarihî görevi 
yüklenmişsek ve bu sorumluluğun altına girmişsek; iktidar muhalefet meselesi yapmadan, siyasî 
mülahazaların ötesinde değerlendirerek, bir millet ve ülke meselesi addederek bu anayasa değişik
liğini gerçekleştirmek tarihî borcumuzdur ve büyük sorumluluğumuzdur. (DYP sıralarından alkış
lar) 

O nedenle, bundan sonra, anayasa değişikliği çalışmalarına devam edeceğiz. 
Bu Anayasa değişikliğini gerçekleştirmek noktasında, büyük bir anlayış, hoşgörü ve uzlaşı 

içerisinde, hemen herkesten, bütün siyasî partilerden ve her milletvekilinden, allahaşkına olumlu 
katkılar bekliyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercan. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika; oturur musunuz... 

Sayın milletvekilleri, öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, öneriyi, iki kısım halinde oylayacağım ve daha sonra, sataşmalar dolayısıyla söz vere

ceğim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sataşmalar var... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sataşmalardan dolayı söz verme... 
BAŞKAN - Efendim, öneri yarıda kesilir mi; âdet mi; usulü bana mı öğreteceksiniz? 

Efendim, önerinin birinci kısmında, Meclisin, cumartesi ve pazar günleri tam gün çalışması ve 
Başkanlığa, bu çalışmalarda ara verme yetkisi verilmesi öneriliyor. 

Önerinin bu kısmını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerinin birinci 
kısmı kabul edilmiştir. 

Önerinin ikinci kısmında, bu çalışmaları bitirdikten sonra, salı gününden itibaren, Meclisin ta
tile sokulması öneriliyor. 

Bu kısmı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerinin ikinci kısmı da kabul 
edilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından "kabul edilmedi" sesleri) 

Kabul edilmiştir efendim; iki arkadaşım sayıyor... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Sadece DYP milletvekilleri oy verdi... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bize inanın; bir konuyu oya sunmadan evvel, oturan arka

daşlarımızı sayıyoruz. 
Bir hususu da kaydetmek isterim; bu canlı yayınlarda, araya girmeye mecbur oluyoruz bazen. 

Tatiller, Yüce Meclisin anayasal ve içtüzüksel hakkıdır. Millî Mücadele Meclisi hariç, bugü
ne kadar, yetmişbeş yıllık Meclis, her yasama yılının sonunda tatilini yapmıştır. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.. — Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, hükü
mete sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Şimdi, bu öneri üzerindeki konuşmalardan dolayı, üç söz hakkı doğmuştur; önce
likle, sözü, Sayın Bakana veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. ' 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Doğru Yol Partisi Grubunun önerisi dolayısıyla, Anavatan Partisinin Grup Başkanvekili Sa
yın Hasan Korkmazcan'm yaritığı konuşmada, Hükümetle ilgili olan beyanlarına cevap arz ederken, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İçinde yaşadığımız bugünlerin, hepimizin asabını son dereceye germiş olmasını da nazarı dik
kate alarak, yürütmekte olduğumuz bu çalışmanın bitimine engel olmamaya çalışacağım. 

Aslında, Sayın Hasan Korkmazcan'm söylediği şeylerin, değerli beyanlarının içerisinde, cevap 
verecek pek çok şey var. Bir ara seçime gitmenin tablosu, bu ekran sayesinde milletin gözlerinin 
önünde cereyan etmişken, ben onu da söylemeyeceğim... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Söyle, söyle; geri kalma!.. 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ancak, değerli arkadaşımızın, 

Hükümetle ilgili veya eldeki yasalarla ilgili birtakım görüşleri var; onları cevaplamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, herşeyden evvel, Grubumun değerli mensuplarının da düşüncelerine ter
cüman olduğum inancıyla, belirtmek isterim ki, bu Anayasanın, sadece Başlangıç kısmındaki, as
kerî darbelere meşruiyet tanıyan ve şuradaki "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün da
hi* burada yazılmasını askıya alan -değerli arkadaşlarım, o söz, eğer, Anayasanın Başlangıç kısmın
da varsa, bu yazıyı buradan sökmemiz lazım- tek o hüküm dahi, hepimizin, bu Anayasanın değiş
tirilmesi etrafında toplanmasını gerektirir; ben, o inancımı söylemek istiyorum. (DYP sıralarından 
alhşlar) Sadece, o hüküm dahi, son oylamasında, 428 arkadaşımızın, demokrasinin ve Türkiye'nin 
üzerindeki bu ayıbın silinmesi istikametinde hareket etmesi gerektiğine inandığım için, uzun yıllar 
beraber çalıştığımız çok değerli arkadaşımın, aslında, cevaplanması gereken ve mümkün olan pek 
çok beyanına da değinmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dövizzedelerle ilgili yasa teklifini, ben, Hükümet üyesi olduğum halde, 
teklif olarak verdim; ama, hepiniz biliyorsunuz Komisyonda uğradığı şekli. Orada çırpındım âdeta 
"bu şekle getirmeyin, bu insanlara zararınız olur" dedim. Yazlık ev alanlardan tutun, 1-2 milyon 
dolara malikâne almış olanların da 50 bin dolarını, milletin kesesinden sübvanse ederek karşılama
ya hakkımız yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) Düzelteceğiz, düzeltmemiz gerekenler var; o in
sanlara yanlış oldu, o insanlara haksızlık oldu;, onu demek istiyorum. ' 

Değerli arkadaşım... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Komisyonda bir önergeyle düzeltin. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)-Sayın Başkan... 
CENGİZ BULUT (izmir) - Komisyon da, Hükümet de sizin partinizin!.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Cengiz, bırak canım; biliyorsun 

işte... 
BAŞKAN - Sayın Bulut, seninle mi meşgul olacağım, ben burada!.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ama Sayın Başkan, Komisyon kendi partilerinin... 
BAŞKAN - Rica ederim efendim; biraz haddinizi bilin... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın 

Korkmazcan, burada, sıfır zamdan bahsettiler. Oysa, bizim Türk-İş'e teklif ettiğimiz ve Türk-İş'in 
de kabul etmediği" 10 milyon liraya kadar maaş alanlara 3 milyon" dediğiniz zaman -o da 6 ay için-
6 milyon alanlar -altı ay için- yüzde 50 zam almış oluyorlar ve Türk-İş, bunu kabul etmiyor; gö
rüşmeleri sürdürüyoruz. Bu safhadayken dahi, bunu bile bile; yani, "memura sıfır zam verdiniz, 
memurun üzerine köpekleri saldırttınız..." deniliyor. 

Kanunsuz birtakım eylemlerin veyahut hareketlerin; yani, yasaya uygun olmayan eylemlerin 
karşısındaki polis tedbirleri içerisinde bu memlekete, devlete hizmet eden değerli memurlarımızı -
af buyurun- köpeklerle yan yana göstermenin yanlış olduğunu da, yine değerli arkadaşımın müsa
mahasına sığınarak söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her verilen gensoru bir güvenoyu değil midir? İşte, değiştirmeye çalış
tığımız Anayasa burada; bulun 226'yı; bulamıyorsanız, kendi siyasal gücünüzün imkânları içerisin
deki... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Kendiniz beyan ettiniz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Tabiî, bulursanız güvenoyudur, 

bulmazsanız güvenoyu değildir; verdiğiniz her gensorunun reddedilişi, değerli arkadaşlarım, bili
yorsunuz ki, bir güvenoyudur. 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Bu size yakışmadı Sayın Bakan; geçin bunu!.. . 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, sade
ce, kıymetli arkadaşımızın bu görüşlerine cevap vermek mecburiyetimi yerine getirdim. Burada, bu 
Anayasayı değiştirmek için millete verdiğimiz bir söz var; millete verdiğimiz veyahut vermek zo
runda kaldığımız bu sözü yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Hükümet adına "sataşma var" diyorsunuz, sonra grup adına . 
konuşuyorsunuz! 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Onun için, geliniz, gece gündüz 
çalışalım. Bir kısmıyla engellemeye, bir kısmıyla çalışmaya direnen... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - İşarette terslik var!.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - ...bu Meclisin, aylar süren, ger
çekten sinir yıpratıcı çalışmasının sonunda, gelin, millete verdiğimiz, vermek mecburiyetinde ol
duğumuz ve yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuz bu sözü, birkaç gün veyahut birkaç saat 
içerisinde ikmal edelim, hep beraber, açık alınla ve "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diye bur 
rada yazılan sözün haklı gururu altında, milletimizin huzuruna gidelim. 

Saygılar sunarım. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, birinci konuşmacı Sayın Kazan'm konuşması, sataşma durumunda değil, 
ben öyle anladım; ama, Sayın Balyalı'nın isminin geçmesinden dolayı... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Tavzih edebilir miyim Sayın Başkan; tavzihime müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN - Efendim, çok tatlı bir konuşma yapacağını bildirdi... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Tavzih edeceğim Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim..! Bir dakika... 

Sayın Balyalı, bir dakika... 

Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Efendim, konuşmam sırasında, Sayın Balyalı'nın tepki niteli

ğindeki hareketini bile, ben, bir tatil heyecanı diyerek espriyle cevaplandırmak istedim ve bu se
beple ifade kullandım; bir. 

İkincisi, Sayın Başkan, Sayın Balyalı, bu Parlamentonun en çalışkan milletvekilidir. Bütün 
oturumlara gelir, baştan sona kadar takip eder; tatil de hakkıdır, elini de kaldırmıştır. > 

Hayırlı olsun derim. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Efendim, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Balyalı... Bir dakika efendim... Efendim, konuşsanız, bu kadar iltifat göre

cek misiniz... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Efendim, bir dakika... 

BAŞKAN - Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 1 

Sayın Balyalı, bir dakika... 
2. — Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı'nın, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, ileri 

sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN - Efendim, Sayın Balyalı'ya Sayın Kazan'ın sataşması yoktur; ama, bu kadar teza

hürat gördüğü için, sadece 2 dakika veriyorum. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şu Yüce 

Parlamentoda, bir kişinin şahsına, bu kadar teveccüh gösterildiğini ilk defa yaşıyor, bunun için he
pinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, tatile gitme özlemi içerisinde olduğumu ve sonra da, be
nim çalışkanlığımı bu millet önünde, milletvekilleri önünde ifade eden Sayın Kazan'a teşekkür et
mek için söz aldım; ancak, şunu ifade edeyim: Anayasamız gereği, 4 yıldır, bu Parlamento, 1 Ha
ziranda tatile girip, 1 Eylül de mi göreve başlamıştır; 4 yıldan bu yana bu Parlamento haziran ayı
nı dolu dolu, temmuz ayını dolu dolu çalışmamış mıdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Onu oyladım Sayın Balyalı. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Şimdi, şunu ifade etmek istiyorum: Bu Meclis, gece gün

düz çalışan bu Meclis -30 senedir Ankara'dayım- gördüğüm en çalışkan Meclistir; ama, medya, bu 
Meclis için "çalışmıyor" dedi. Ben, o nedenle söz aldım; haddim olmayarak, Türkiye'de, şu medya 
önünde, millet önünde bu çalışkan Meclise, sizlere, millet önünde teşekkürlerimi arz etmek için söz 
aldım. (Alkışlar) « 7 

BAŞKAN-Tamam Balyalı, tamam... Sayın Balyalı, bitirelim lütfen... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Diyorum ki: Bir dörtlükle, bu güzel, bu anlamlı anı ta
mamlayıp kürsüden inmek istiyorum. 

v Çıksın bu Meclisten bu Anayasa 
Millete olmasın dert ile tasa 

Demokrasi, sivil toplum, ileri, ileri!.. 
Gelmeyelim millet önünde tekrar başa 
Pişman oluruz hepimiz 
Millet bakmaz sonra gözdeki yaşa. , 
Saygılarımı sunarım. (DYP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
3. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 'in, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş 'in, 

partisine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, Sayın Ateş'in konuşması anında, zannederim, kastını aşan bir 

cümle kullanıldı-burada... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Kaç bir cümle... 

BAŞKAN - Sayın Bulut, İçtüzüğün 133 üncü maddesini açtım. Lütfen, İçtüzüğün 133 üncü 
maddesini siz de önünüze açın ve beni uyarma cezası vermeye mecbur kılmayın bugün; rica edi
yorum... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Küfür işitmektense, cezaya razıyım. 
BAŞKAN -Orada sataşmayla ilgili olarak, sadece "uşak" kelimesi geçmiştir; onun için, sataş

mayla ilgili olarak söz vermek istiyorum. 
Sayın Korkmazcan, siz mi kullanacaksınız, yoksa... 

. HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ben kullanacağım efendim. 

BAŞKAN-Peki; buyurun. > 
Sizden ısrarla rica ediyorum, yeni bir sataşma doğmasın. 
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Efendim, şu saate kadar daha iki konlİ görüşebildik... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sabahleyin, Danış
ma Kurulunda geçen müzakerelerle ilgili öneri oylanırken, bir açıklama yapma ihtiyacındaydım. O 
açıklama ihtiyacı, Danışma Kuruluna bizim hangi konuları götürdüğümüze dairdi. Bunlar, bildiği
niz gibi, dövizzedelerle ilgili konu, araseçim konusu ve Hükümetin daha önce talep etmiş olduğu 
güven oylaması konusudur. Şimdi, tekrar bu konulara girmiyorum; ama, dün, burada, bu konu ta
rafımdan ifade edilirken, Sayın Mümtaz Soysal Hocamız tarafından ifade edilen Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir tavrına da imada bulundum. Sayın Mümtaz Soysal dediler ki: "Biz, bundan sonra; ar
tık, madem ki, uzlaşma bozuldu; her önergemiz üzerinde ısrar edeceğiz, önergelerimizi konuşaca
ğız." dedi. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Doğru. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Ben, acaba, arkadaşlarımız, şu anda geldiğimiz nok

tada, heyecanla, anayasa değişikliğini birlikte geçirelim diye, bir konsensüsün doğduğu noktada, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bu tavırlarından vazgeçebilirler mi, buna bir çare olur mu 
gibi bir düşünceyle, sadece konuyu ima ettim; ne isim verdim ne olay zikrettim; ama, bu, gerçeğin 
kendisidir, tutanaklar ortadadır. 

Bunu bir engelleme gibi değerlendirdim; zaten, başka türlü engelleme yapılmıyor ki Mecliste. 

MÜMTAZ SOSYAL (Ankara) - Engelleme değil. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Refah Partisi, anayasa değişikliklerini engelliyor. Na

sıl engelliyor; önerge veriyorlar, önergelerine komisyon katılmıyor; gelip burada 3 dakika 5 daki
ka konuşuyorlar; bu engellemeyi yapıyorlar. 

Yani, aynı yola, Refah Partisinin anayasa değişikliğini çıkarmamak için başvurduğu yola, ana
yasa değişikliğini böylesine arzu ettiğine inandığımız Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlanmızın 
başvurmamasını temenni ediyordum; ama, arkadaşlarımız, bu sözü, ağır sözlerle cevapj andırmaya 
kalkıştılar. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Kahvehane zannetti burayı!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Şimdi, burada, daha sonra çıkan arkadaşımız, bize 

"profesyonel tahrikçi, sermaye uşağı, ikiyüzlü" sıfatlarını yöneltti; ben bunları cevaplamıyorum, ar
kadaşımızın bunları söylediğinden de pişman olduğu kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, burada, bu kürsüden küfür yiyeceğime, sizin vere

ceğiniz cezaya razıyım. 
BAŞKAN - Vermeyeceğim daha; tahammül edeceğim... 

4. — Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'in, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, ileri 
sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın Soysal, dün sizin konuşmanızı ben şöyle anladım: "Bu anayasa değişikliği 
çabuk çıksın diye önergelerimizin bir kısmından biz feragat gösterecektik, çekecektik; ama, görü
yorum ki, bize ait maddelerde de siz buna uymadınız; önergelerimize devam edeceğiz" dediniz; ben 
öyle anladım ve hakkınızdı bu. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Ama, engelleme değil. 
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SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Engelleme yapmayacağız. 

BAŞKAN - Bunu ben anladığım gibi zabıtlara geçirdim; ama, adınız geçti, eğer bir şey diye
cekseniz, söz vereceğim. (Gürültüler) 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Herkes konuşsun... 

BAŞKAN - Mümtaz Hocanın iki dakikadan fazla konuşmadığını bilmiyor musunuz?.. 
Buyurun Hocam. 
İRFETTİN AKAR (Muğla) - Sohbet toplantısı oldu bu... 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, sohbet toplantısı da değil, ima yoluyla dahi, 

benim, bir engelleme işine girdiğimin söylenmesine, ben, tahammül edemem; çünkü, biz, başından 
beri, -parti sözcümüz de söyledi, grup başkanvekilimiz de söyledi- bu anayasanın, ortak bir anla
yışla çıkması için, en çok çaba gösteren partiyiz... Ve, şu oluyor; zaman zaman bu Parlamentoda, 
anayasayı değiştirme niyetinin önüne, başka niyetler çıkıyor; partiler birbirlerini yıpratma yarışına 
giriyorlar ve özellikle, Anamuhalefet Partisiyle, Koalisyonun büyük ortağı bu yarışa giriyor; bizim 
rolümüz, bu yarışı mümkün olduğu kadar az zararla kapatıp, tekrar anayasaya döndürmek oldu 
şimdiye kadar. 

Sayın Refah Partisi sözcüsü, bir sandal benzetmesi yaptı. Biraz denizcilikten nasibi olsa, şunu 
bilir ki, her sandalın dümeni olmaz; ancak, yarış kayıklarının dümeni olur. Sandalcılıkta, dümen 
yerine küreklerle idare edilir. Biz, çoğu zaman, yanlış yollara sapmış olan bir Parlamentoda, iske
le küreği olarak, sol kürek olarak, o küreği iyi kullanarak, sandalı tekrar doğru yoluna getirmeye 
çalıştık. (CHP sıralarından alkışlar) Ya da, başka bir benzetmeyle, burada, voleybol maçında her
kes birbirine küt vurmaya çalışırken, smaç yapmaya çalışırken, biz, arkada, topu tekrar oyunda tu
tabilmek için, gerektiğinde kendimizi feda edercesine çalıştık. 

Böyle bir ortamda, ima yoluyla dahi, benim dün söylediğimi bir engelleme girişimi olarak tav
sif etmek, gerçekten haksızlıktır; çünkü, ben sadece, şunu söylemek istedim ve bundan sonra da bu
na devam edeceğiz: Biz, mutabakat olduğu sürece, daha önce ikinci görüşme dolayısıyla verdiği
miz önergeleri çekeceğimizi söylemiştik; ama, bizim, en çok önem verdiğimiz bir noktada, Türki
ye'de, çalışma yaşamını rahatlatacak, sendikacılığı rahatlatacak bir noktada, bu Meclis, o mutaba
katı bozarsa, biz, en çok önem verdiğimiz noktada bozulmuş mutabakat dolayısıyla, bundan sonra, 
belki, hatta, o kadar ağırlık vermememiz gereken -çünkü, o önergeleri geriye çektik- konular dola
yısıyla da partimizin mesajını kamuoyuna ve sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Bunun adı engel
leme değildir; bunun adı hakkaniyettir. Bundan sonra böyle devam edilecektir; bunu, saygılarımla 
sunarım. 

Teşekkür ederim.(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Sayın Başkan... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, bakın, başladığımız noktadan buraya geldik; gayet güzel devam ediyo

ruz. 
Efendim, bir önerge vardır; okutuyorum... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, yerimden konuşmak istiyorum. 
Bendeniz, askerliğimi bahriyeli olarak yaptım; dümensiz sandala da binmedim... 
5. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Ankara Mümtaz Soysal'.ın, parti

sine sataşması nedeniyle konuşması 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, efendim?.. , 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Sayın Soysal konuşmasın
da, Anavatan Partisinin, başka bir partiyle sürtüşme sebebiyle, anayasa değişikliğini engellediğini 
söyledi; sataşma sebebiyle söz hakkı doğmuştur; cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN - Gürültüden dinleyemedim; zabıtları getirteyim... \ 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bakın, şimdi... 
BAŞKAN-Efendim, inanın, dinleyemedim... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, şimdi bakınız, şunu söyle

yeceğim: Burada, Anavatan Partisine, kürsüye çıkan herkes cevap verdi ve konuştu. Bizim, şu kür
süyü hiç kötü kullandığımız varit değildir. Bize de sataşıldı...(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Ne olur yani, öyle kaybedeceğime, böyle 1 dakika kazana
yım... , 

Sayın Sungurlu, lütfen,'yerinizden ifade eder misiniz; zabıtlara geçsin efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Hayır efendim, izin verirseniz, kürsüden 

ifade edeceğim!.. Yani, kürsüye mi yürümek lazım... Sayın Başkan, demir tavındayken.dövülür... 
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, 2 dakika mı istiyorsunuz? . 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, söz hakkı istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun, 2 dakika konuşun. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, Cengiz Altınkaya da söz istiyor; şiir okuya
cak. 

BAŞKAN - Efendim bir dakika... 
Cengiz Alünkaya'ya da söz vereceğim; ondan sonra da, anayasa değişliği görüşmeleri yürü

müyor diye kapatacağım. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

bugün çok neşeli bir şekilde anayasa değişikliği müzakerelerine başladık ve hakikaten, bizim mo
ralimiz yerinde olduğu için, bütün Meclisin; moralinin de yerinde ojduğu kanaatindeydik, bütün 
Meclisin de öyle olduğunu zannediyorduk, hatta, Sayın Şevket Kazan, muhalefet etmesine rağmen, 
konuşmaya, espriyle, Meclisin neşesine uygun sözlerle başladı; çünkü, biz, hakikaten, artık, anaya
sa değişikliğinin bugün çıkacağı inanandaydık ve halen de o inançtayız ve Anavatan Partisi ola
rak, hiçbir surette meselenin sertleşmesinden yana değiliz. Bu anayasa değişikliği çıkacak ve be
nim bu konuşmamın da, ümit ediyorum, bunda faydası olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bize söylenen sözlere cevap vermeyeceğim; böyle sözlere cevap ver
mem söz konusu değil. Şimdi, biz, inanın ki, bütün samimiyetimizle bu anayasa değişikliğini çı
karmak için gayretteyiz. Amerika'da bir arkadaşımız var; onu dahi getirtmeye çalışıyoruz; ümit edi
yorum ki, onun dışındaki bütün arkadaşlarımız gelip, bugün oy kullanacaklar. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, bir endişemi dile getirmek için bu kürsüdeyim. Anavatan Parti
si, hiçbir sebep yokken suçlanıyor; başından beri, bu anayasa değişikliği mevzuundaki tavrımız 
belli; varsa, kusurlarımız da belli; yani, kimin kusuru var kimin yok, belli, işte "Anavatan Partisi, 
Refah'ın peşine takıldı..." Arkadaşlar, yani, İktidarın peşine takıldığımızda hoşunuza gidiyor da, 
muhalefetle birlikte olduğumuzda niye kızıyorsunuz?!. 
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Muhterem arkadaşlar, anayasa değişikliği askıya alındığı zaman, biz, size, "Refah'ın peşine ta

kıldı" mı dedik; dün, 54 üncü madde reddedilince, bir siyasî partimiz desteğini çekince "Refah'ın 
peşine takıldı" mı dedik?!. Bakınız, bu kabil tahriklerle bizim arkadaşlarımızın birkısmını üzebilir
siniz. 

Ben, buradan kendi arkadaşlarıma da hitap ediyorum. Bu sözlerin birkısmı, belki de bizim des
teğimizi geri çekmeye matuf tahriklerdir. Ben, bilhassa Anavatanlılardan rica ediyorum: Konuşma
lar ne olursa olsun, başından beri, götürdüğümüz bu anayasa değişikliğinin, bugün veya yarın çık
masını engelleme noktasındaki bütün tahrik ve engelleri aşmak için, iyi moralle devam etmelerini 
Anavatanlı arkadaşlardan bilhassa istirham ediyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, eğer bu işte kötü niyeti olanlar varsa, zayıf noktamızı da söyleyeyim; 
nereden vurursanız bizim desteğimizi engellersiniz onu da söyleyeyim: Bizim sizinle bir anlaşma
mız var, şu maddelerin hangisi geçerse geçsin, ister 1 tanesi ister 20 tanesi geçsin, biz, desteğimi
zi devam ettireceğiz; ne kadar çok geçerse bizim için o kadar iyi; bir madde hariç! Bakın, söylüyo
ruz -sonradan demeyin; sizinle bir anlaşmamız var, bu Anayasa metninden sayılmayabilir; ama, 
biz, siyasî açıdan uygun gördük- referandum maddesidir, referandumun seçimle birlikte yapılması 
maddesidir; bizim zayıf karnımızdır, bunu da açıkça söylüyoruz. İstismar ederseniz, o maddeyi ge-
çirmezseniz, biz, desteğimizi geri çekeriz; bunu da söylüyoruz. Onun için, sakın bize orada bir 
oyun yapmayın arkadaşlar, bunu da çok açık, net ve kesin söylüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri (10/218,219) esas numaralı... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bu konuda açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Söz vermeden geçiştiremezsiniz... 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, vermem dedim mi; nedir bu haliniz, anlamıyorum yahu!.. Ne yap

mak istiyorsunuz... 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Bosna-Hersek'teki sırp saldırıları ve zulmü kar

şısında Türkiye'nin alabileceği önlemleri belirlemek üzere açılması kabul edilen genel görüşme
nin, Türkiye. Büyük Millet Meclisinin tatile girmesi nedeniyle yapılmaması ihtimaline dayanılarak 
alınması gereken tedbirlere ilişkin konuşması 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ecevit. . ' • • • • 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Çok özür dilerim; tatil kararı alındı; fakat, bence, çok 

önemli bir konu açıkta kaldı! O konuda, Başkanlığın Meclisi aydınlatması veya bir olanak sağla
ması için acaba bir şey yapılabilir mi diye, izin verirseniz, sadece 2 dakika kürsüye gelebilir mi
yim, bir soru sormak için? 

BAŞKAN-Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Gösterdiğiniz anlayış için çok teşekkür ederim Sayın Baş

kan. 
Bildiğiniz gibi, Bosna-Hersek'le ilgili genel görüşmenin öngörüşmesi yapıldı; fakat, asıl gö

rüşmesi yapılmadı. Eğer, asıl görüşme yapılmadan önce Meclis tatile girecek olursa, hepimiz, bü
yük vicdan azabı çekebiliriz ve üç dört ay sonra konu yeniden gündeme geldiğinde, Allah esirge
sin, Bosnalı Müslüman Ulusu diye bir ulus, dünyada kalmamış olabilir. 
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Önümüzdeki hafta, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bu konuyu görüşecek. Bu konu, as

lında, bu hafta görüşülecekti; ama, Başkan Clinton'un ısrarıyla, önümüzdeki haftaya aktarıldı. 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde, bu konu görüşülecek ve muhtemelen, ambargoyu dinle
meme kararı alınacak; fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda bir karar almadan, kararını 
açıklamadan tatile girmiş olacak. Ben, bunu, hiçbir milletvekili arkadaşımızın içine sindiremeye
ceğine inanıyorum. En azından, bir heyete, Büyük Millet Meclisindeki öngörüşmelerde beliren eği
limleri -Meclis adına- yansıtıcı bir bildiri hazırlama ve açıklama yetkisi verilebilir. Bu da, Dışişle
ri Bakanlığına filan hazırlatılmaz, Büyük Millet Meclisinde temsil edilen partiler tarafından hazır
lanır. (DSP, ANAP, MHP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, bu konuda eğer bir formül bulabilirseniz çok müteşekkir olacağım. 
Saygılar sunarım. (DSP, ANAP, MHP ve BBP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bu konu hakkında, Danışma Kurulunda 
alınmış bir karar var. - • ' . - . ' • 

BAŞKAN - Efendim, ben söyleyecektim onu; ama... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bugün, Danışma Kuruluna, ben Başkanlık ettim. 

Danışma Kuruluna katılan partilerin grup başkanvekilleri, Sayın Ecevit'in bahsettikleri konuyu 
gündeme getirdiler ve bir bildiri yayımlanması konusunda mutabakata varıldı. Partiler, birer tem
silci vererek, bugün bu bildiriyi hazırlayacaklar, biz de, anayasa değişikliği oylamaları arasında 
kürsüden okuyacağız. 

BAŞKAN - Meclis kapanmadan onu yayımlayacağız efendim; tamam. 

BÜLENT EGEVİT (Zonguldak) - Meclisin yetki vermesi lazım efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ercan, söz istiyor musunuz? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hayır. 
BAŞKAN - Vazgeçtiniz... - . ' • ' . 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — (10/218-219) esas numaralı Bosna Hersek Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tatil ve ara verme sürelerinde de Komisyonun çalışmalarını sürdürmesine 
ilişkin tezkeresi (311934) 

BAŞKAN - (10/218,219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun bir tezkeresi var
dır; okutup, oylarınıza sunacağım. • 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.12.1994 tarihli 46 ncı Birleşiminde kurulan 

(10/218, 219) esas numaralı Bosna-Hersek Komisyonumuz, meydana gelen son olaylar ve geliş
meler üzerine, tatil ve ara verme sırasında da çalışmayı kararlaştırmış bulunmaktadır. 

İçtüzüğün 26 ncı maddesine göre gereğini arz ederim. 
, Sait Kemal Mimaroğlu 

Ankara 
Bosna-Hersek Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletekili Yusuf Namoğlu ve 81 arkadaşının, sporun ve sporcuların sorunları
nı araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/241) 

BAŞKAN - Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın 58 ve 59 uncu maddeleri, Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin ve Türk 
vatandaşlarının bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmeleri için, devletin gerekli tedbirleri almasını em
retmektedir. 

Spor, dostluk ve barışın simgesidir. Ülkemizdeki gençlerin spor yapma olanaklarının, spor ku
lüplerinin ekonomik ve sosyal durumları, amatör sporcuların sorunları, sporcu yetiştirme merkez
lerinin yetersizliğinin, lisanslı sporcu sayısının, nüfusu benzer ülkelere göre az oluşunun nedenle
ri, sporcu yetiştirme merkezlerinin neden okullar olamadığı, ülkemizde tesis dağılımı, yerel yöne
timler yasasının eksiklikleri, 2004 yılı olimpiyatlarına talip olan ülkemizin hazırlıklarının ilerleme-
mesinin tespiti, gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci«.İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1. Yusuf Namoğlu (İstanbul) 

2. Cengiz Bulut (İzmir) 
3. İmren Aykut (istanbul) . > • • 
4. Mustafa Kalemli (Kütahya) 
5. Yüksel Yalova (Aydın) 
6. Mehmet Keçeciler (Konya) 
7. Rasim Zaimoğlu (Giresun) 

8. Yücel Seçkiner (Ankara) 
9. Kadir Ramazan Coşkun (istanbul) 

10. Sabri Öztürk (İstanbul) 

11. Timur Demir (izmir) 
12. Ahmet Sanal (Adana) 

13. Yaşar Eryılmaz ( Ağrı) 
14. İbrahim Özdemir (İstanbul) 
15. Necdet Yazıcı (Zonguldak) 
16. Lutfullah Kayalar (Yozgat) • 
17. Yavuz Köymen (Giresun) 
18. Mahmut Orhon (Yozgat) 
19. Burhan Kara (Giresun) 

20. Şerif Bedirhanoğlu (^an) 
21. Edip Safder Gaydalı (Bitlis) 

22. Mehmet Çevik (Ankara) 
23. Halil Orhan Ergüder (İstanbul) 
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24. Avni Akyol (Bolu) 

25. Işın Çelebi (İzmir) 
26. Bedrettin Doğancan Akyürek (İstanbul) 

27. Refik Arslan (Kastamonu) 
28. Ali Kemal Başaran (Trabzon) 

29. Kemal Naci Ekşi (İstanbul) 

30. Nevşat Özer (Muğla) 
31. Mehmet Cavit Kavak (İstanbul) 
32. Selçuk Maruflu (İstanbul) 

33. Engin Güner (İstanbul) 
34. Nabi Poyraz (Ordu) 

35. Mehmet Sağdıç (Ankara) 
36. Abbas İnceayan (Bolu) \ 
37. Feyzi İşbaşaran (İstanbul) , 

38. Eyyüp Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) 
39. Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
40. Ülkü Güney (Bayburt) 
41. Muzaffer Arıcı (Denizli) . 
42. Saffet Topaktaş (Kahramanmaraş) 

43. Ökkeş Şendiller (Kahramanmaraş) 
44. Seyfi Şahin (Kayseri) 
45. Şadan Tuzcu (İstanbul) 

46. Sadi Pehlivanoğlu(Ordu) 
47. Mustafa Bahri Kibar (Ordu) 
48. Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 
49. Süha Tanık (İzmir) 

50. Yusuf Pamuk (İstanbul) 

51. Gürhan Çelebican (İstanbul) 
52. İsmail Sancak (İstanbul) 

53. Adem Yıldız (Samsun) 

54. Hüsnü Doğan (İstanbul) 
55. Halit Dumankaya (İstanbul) 
56. Münir Doğan Ölmeztoprak (Malatya) 
57. Recep Ercüment Konukman (İstanbul) 
58. Gürol Soylu (İstanbul) 

59. Gazi Barut (Malatya) 
60. Mehmet Seven (Bilecik) 
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61. İlker Tuncay (Çankırı) 
62. Hasan Çakır (Antalya) 
63.,Güneş Taner (İstanbul) 

64. Cengiz Altınkaya (Aydın) 
65. Eleattin Elmas (İstanbul) 

66. Mustafa Kılıçaslan (Sakarya) 
67. Ahmet Kabil (Rize) 

68. Hüsamettin Özkan (İstanbul) 
69. Hamdi Eriş (Ankara) . 
70. Erdal Kesebir (Edirne) 
71. Emin Kul (İstanbul) 
72. Ender Karagül (Uşak) 
73. Faruk Saydam (Manisa) 

74. Nami Çağan (İstanbul) 

75. M. İstemihan Talay (İçel) 
76. Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 

77. H.Uluç Gürkan (Ankara) 

78. Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 
79. Atilla Mutman (İzmir) 
80. Veli Aksoy (İzmir) 

. 81. Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
82. Mukadder Başeğmez (İstanbul) 
Gerekçe : Fertlerin ve toplumların refahı, bir bakıma beden ve ruh sağlığının tam ve süreli ol

masına bağlıdır. İnsanların günlük hayatlarını devam ettirmeleri fizikî ve ruhî yönden gelişmeleri 
için zarurî ihtiyaçları yanında, bedenen ve devamlı hareket halinde bulunmaları gerekmektedir. 

Artık modern eğitim anlayışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde okuliçi ve okuldışı gençlerin zi
hin gelişmesi olduğu kadar, beden ve ruhî gelişmelerini de sağlayacak metotlar araştırılmalıdır. 

Anayasamızın 58 ve 59 uncu maddeleri, devletin gerekli tedbirleri almasını emretmektedir. 
Ülke nüfusumuzun yüzde 60'ı gençtir. Bu genç nüfusa spor yapma olanaklarını sunmak zorun

dayız. 
1938 yılında kabul edilen 3530 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulan ve katma 

bütçeli tüzelkişiliği haiz bir genel müdürlük olan Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1942 
yılında Millî Eğitim Bakanlığına, 1960 yılında Başbakanlığa, 1970 yılında Gençlik ve Spor Bakan
lığına bağlanmıştır. 

3530 sayılı Kanun, günün şartlarına cevap veremez ve ihtiyaçlarını karşılayamaz olması ne
deniyle, 1986 yılında, kanunla Başbakanlığa bağlanmıştır. ,-

Yerel yönetimlerle ilgili mevcut 3030 ve 1580 sayılı Yasaların spordan kopuk ve devletin spor 
politikasının olmaması, kargaşayı da beraberinde getirmektedir. 

Ülkemizde spor kulüpleri, Dernekler Yasasına göre kurulmaktadır. Bu anlamda acil bir spor 
kulüpleri yasasına ihtiyaç vardır. 
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Amatör sporcular perişan haldedir. Ülkemizde 4 500'ün üzerinde spor kulübü var, bu kulüp

lerde spor yapan gençler perişandır. Kulüpler ekonomik darboğaz içindedir. 
Tesislerimiz yetersizdir, bunların geliştirilmesi olanakları araştırılmalıdır. 

Toplam 350 bin lisanslı sporcu mevcuttur. Oysa benzer nüfusa sahip ülkelerde bu rakam 10 
milyonun üzerindedir. Bunun nedenlerini araştırıp, çözüm önerileri geliştirilmelidir. 

Her yıl şike dedikoduları yapılmaktadır. Bu konuda araştırma yapılıp, gerekiyorsa yasal dü
zenlemeler yapılmalıdır. 

2004 yılı olimpiyatlarına talip olan ülkemizin, olimpiyatları alabilmesinin yolu, tesislerin ya
pımına bağlıdır. Bu konudaki çalışmaların araştırılması gerekmektedir. 

Spor, ülkeleri ve insanları barıştıran önemli bir olgudur. Spor olanaklarımızın ne olduğunu, ne
ler yapılabileceğini araştırıp geliştirici metodlarının tayini için Meclis araştırması açılması zorun
luluk olmuştur. 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmamasına dair öngörüşme-

ler, şırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyorum. 
Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işleri görüşeceğiz. 

VII. - 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) (Ş Sayısı: 82) 

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

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

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

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

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

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

29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 211095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN -71,82,139,283,391,201,691,699 ve 798 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifleriy
le ilgili komisyonlar hazır mı? Yok. 

Ertelenmiştir. 
10. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN —134 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
11. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 

İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/355) (S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - 66 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met

ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 
861ve 861 'el inci Ek) (1) 

BAŞKAN - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlan
gıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, dün 6 ncı madde kabul edilmişti. 
Bir madde çıkarıldığı için, metindeki 8 inci maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 7. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
B) Siyasî partilerin uyacakları esaslar 
Madde 69. — Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi il

kelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir. 
Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezİer. 
Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulan

ması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve gider
lerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygula
nacak yatırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar 
kesindir. 

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anaya
sa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. 

(1)861 S. Sayılı Basmayazı 14.6.1995 tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına; 
861 'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 5.7.1995 tarihli 134 üncü Birleşim Tutanağına; 
Eklidir, 
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Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine ay

kırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. ' ' ' ' ' . 
Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü 

temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Ana
yasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. 

Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. 
Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan -kurucuları da

hil- üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede ge
rekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yö
neticisi ve deneticisi olamazlar. 

Yabancı Devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğundan olmayan gerçek ve 
tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır. 

Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenme ve kapatılmaları ile siyasî-partilerin ve 
adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş önerge oldukça çok. 
FEYZİ ÎŞBAŞARAN (İstanbul)-Sayın Başkan, kaç önerge var? 
BAŞKAN - 40 önergeyi okutacağım; onun için, Sayın Divan Üyesinin, önergeleri oturarak 

okmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...,Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, önergeleri veriliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu ilkelerin uygulanması kanunla düzen

lenir" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Selahattin Karademi r 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

' . " . ' . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kanunla düzenlenir" ibaresinin yerine 

"kanunla gösterilir" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının metinden çıkarılarak yerine "siyasî partiler faali-

yelerini, demokrasi ilke Ve usullerine, tüzük ve programlarına uygun olarak yürütürler" ibaresinin 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 

Adana 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
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Hannan Özüberk 

Gaziantep 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına "çalışmaları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ana
yasanın 13 üncü maddesinde yer alan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

. • \ • ' H a t a y 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "siyasî partiler ticarî faaliyetlere girişe-

mezler" ibaresininin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının maddenin sonuna getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının yerine "siyasî partilerin siyaset dışı uğraşılarının 
usul ve esasları^kanunla düzenlenir" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Hannan Özüberk 
Adana Gaziantep 
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Mehmet Özkaya Selahattin Karademir 

Gaziantep Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nei maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "faaliyetlere girişemezler" ibaresi yerine 
"faaliyetlerle uğraşamazlar" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "bu konuların uygulanması kanunla dü
zenlenir" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının metinden çıkarılarak yerine "siyasî partilerle ilgi
li malî denetim Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. Bu denetimin usul ve esasları kanunla dü
zenlenir" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "mal edinmeleri ile gelir ve giderlerinin" 
ibaresinin fıkra metninden çıkarılarak yerine "ekonomik faaliyetlerinin" ibaresinin konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin ' ' Mehmet Özkaya 

Adana ' Gaziantep 
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Hannan Özüberk 

Gaziantep 
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Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Anayasa Mahkemesi bu denetim göre
vini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "kesin" ibaresinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında "kapatılması" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"tüzük ve programları ile eylemlerine ilişkin gerekli inceleme ve takiplerin yapılmasından sonra" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Başsavcının" ibaresi yerine "Başsav
cılığının" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mehmet Özkaya 
Adana Gaziantep 
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Hannan Özüberk - Selahattin Karademir 

Gaziantep ' Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Teklifin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının "siyasî partilerin kapatılması davası Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılır. Dava, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7.nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "hükümlerine aykırı bulunması" ibaresi 

yerine "hükümleri ile uyuşmaması" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay ~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ^ 

Teklifin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına "halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "Anaya
sa Mahkemesince" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına "halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince" ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mehmet Özkaya 

.Adana Gaziantep 
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Hannan Özüberk Selahattin Karademir 

Gaziantep Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına "programına" ibaresinden sonra gelmek üzere 
'programı ile eylemlerine" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

> Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının metninden çıkarılarak beşinci fıkraya "programı
nın" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve eylemlerinin" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "bir odak haline geldiğinin" ibaresinin 
fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

H a t a y < • . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "işlendiği bir odak haline geldiğinin" iba
resinin çıkarılarak yerine "işlendiğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca açılacak dava üzeri
ne" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mehmet Özkaya 

Adana Gaziantep 
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Hannan Özüberk 

Gaziantep 
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Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

HMay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "68 inci maddenin dördüncü fıkrası hü
kümlerine" ibaresinin metinden çıkarılarak, yerine "tüzük ve programlar" ibaresinin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının, dokuzuncu fıkra olarak düzenlenmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının başına gelmek üzere "Anayasa Mahkemesi tara

fından" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Mehmet Özkaya 

Adana Gaziantep 
Hannan Özüberk Selahattin Karademir 

Gaziantep Kahramanmaraş 
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Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "bir" ibaresinin metinden çıkarılarak; ye
rine "siyasî" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "kesin" ibaresinin fıkra metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz.. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasında "dahil" ibaresinden sonra gelmek üzere "her ka
demedeki yöneticileri" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.. 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasına "kurucuların" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"yöneticileri, üyeleri ve denetçileri" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna gelmek üzere "yeni bir parti kuramaz
lar" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına "uluslararası" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"uluslarüstü" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.. 

• « ' • • ' • . . • • 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı • -
' , H a t a y . ••. . 

•' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "maddî" ibaresinin madde metninden 
çıkarılarak, yerine "her türlü yardım" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "Türk uyrukluğunda olmayan" iba

resinin çıkarılarak, yerine "yabancı" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep ' 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına. 

Teklifin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına "kişilerden" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"aynî ve" ibaresinin eklerfmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 

Adana 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
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Abdullah Kınalı 

Hatay 
Hannan Özüberk 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 rtci maddesinin onuncu fıkrasının kaldırılarak, yerine "siyasî partilerle ilgili düzen

lemeler, yukarıdaki yasalar çerçevesinde kanunla yapılır" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "siyasî partilerin ve adaylannm seçim 
harcamaları" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

' •' ' • Abdullah Kınalı 
v Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "çalışmaları" ibaresinin "faaliyetleri" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "yukarıdaki esaslar çerçevesinde" ibare
sinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin , Mehmet Özkaya 
Adana Gaziantep 
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Hannan Özüberk Selahattin Karademir 

Gaziantep Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeleri geliş sırasına göre okuttum; şimdi, aykırılık de
recesine göre okutup oylayacağım. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun, okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "yukarıdaki esaslar çerçevesinde" ibare

sinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranılmasını istedik; niye saymıyorsun?!. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Niye saymıyorsun?!. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, önergelerini geri aldılar. 

Şimdi, maddenin oylamasına geçiyorum. 
Sayın milletvekilleri, yemek arası vermeyeceğim; oyunu atanlar, gidip yemeklerini yiyebilir

ler. Bu madde oylanmasının sonucunu ilan ettikten sonra, sadece 15 dakika ara vereceğim. 

Sayın Divan üyelerini rica ediyorum.(RP sıralarından gürültüler) 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranması istendi... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, ben karar yetersayısının aranmasını istemiştim; 
aramadınız... 

BAŞKAN - Görememişim demek ki... O kadar kusur olur. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ne demek efendim !.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Önergelerle, görüşmeleri tıkıyorsunuz; sonra da kendi kendi

nize karar veriyorsunuz... 
BAŞKAN - Sayın Erdal, aslında, önergeler okunduktan sonra hemen geri alınmış; ama, ben 

o yazıyı yeni gördüm. 
Maddenin oylamasına geçiyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
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Oy toplama muamelesi bitmiştir; sandık kaldırılsın. 
(ANAP sıralarından "Sayın Dumankaya geldi" sesleri) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, oyumu kullanabilir miyim? 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, sandığı henüz açmadık; oyunuzu kullanabilirsiniz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, dört beş arkadaş daha geliyor... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz; "oy toplama muamelesi 
bitmiştir" ifadesinden sonra oy kullanılması hatalıdır. 

BAŞKAN - Efendim, henüz sandık açılmamıştır, oy kullanabilirler. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sandık kürsüde dursaydı, yukarıya çıkarmasaydınız, arkadaş
larımız oylannı kullansalardı... "Oy toplama muamelesi bitmiştir" dediniz; bu da zabıtlara geçti; 
hadise bu. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bu, Divanın kusurudur; biz "40 tane önerge var, arkadaşlar gidip 
yemeklerini yiyebilirler" dedik, aksaklık ondan dolayı oldu; bu kusurumuzu gidermeye çalışıyoruz. 

Evet, sayın milletvekilleri, oy toplama işlemi bitmiştir; sandık açılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7 nci maddenin gizli oylamasına 386 sayın üye katılmıştır: 

Kabul: 329 
Ret: 55 
Çekinser: 1 
Geçersiz: 1 
Böylece, 7 nci madde, Anayasanın öngördüğü sayıyı referandumsuz kazanmıştır. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, ilk defa böyle bir rakama ulaştık; bunun devamını diliyorum. 
MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - İnşallah, hep böyle gider Sayın Başkan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Haydi hayırlısı... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.35 

; © _ 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 146 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

12. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met
ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (211007, 2/1110,2/1312) (S. Sayısı: 
861 ve 861 !e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Şimdi, elinizdeki metinde 9 uncu madde olarak görünen maddeyi -daha önce bir madde düş

tüğü için-8 inci madde olarak okutacağım. 
Bundan sonraki müzakerelerde, madde üzerinde birden fazla kabul edilen önerge olursa, gizli 

oylamalarım birlikte yapacağım. 
Bir maddenin gizli oylamasının tasnifi yapılırken dej diğer maddenin müzakeresine geçece

ğim. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
A) Kuruluşu 
Madde 75. — Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden 

oluşur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde 4 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa tadili teklifinin 8 inci maddesiyle, tadili öngörülen Anayasanın 75 

inci maddesini değiştirilen metnin birinci fıkrasının "dörtyüzelli milletvekilinden oluşur" şeklinde 
düzenlenmesini arz ederiz. 

Şevket Kazan Lütfü Esengün 
Kocaeli Erzurum 

Fethullah Erbaş Salih Kapusuz 
Van Kayseri 

Zeki Ergezen MusaDömirci 
Bitlis Sivas 

Mehmet Elkatmış Kemalettin Göktaş 
Nevşehir Trabzon 
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BahaddinElçi Hüsamettin Korkutata 

Bayburt Bingöl 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 8 inci maddesinde yer 
alan Anayasanın 75 inci maddesi hakkındaki kanun teklifinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İsmet Gür 
Aksaray 

Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

Muhsin Yazıcıoğlu 
Sivas 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Recep Kırış 
Kahramanmaraş 

Madde 75. - Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 450 milletvekilinden oluşur. 
Bu milletvekillerinden 100'ü, ülke çapında seçim çevresinden seçilir. 
Gerekçe: 
Ülke çapındaki seçim çevresinden seçilecek milletvekilleri için özel seçim yapılması söz ko

nusu değildir. Kontenjan uygulaması yerine, partilere, aldıkları oy oranında dağıtılacaktır. Millet
vekilleri katılım sağlayacaktır. Bu durum, temsilde, adaletin sağlanmasına katkı olacaktır. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
861 sıra sayılı kanun teklifinin 8 inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Saygılarımızla. . 

Koray Aydın 
Trabzon 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Oktay Öztürk 
Erzurum 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Musa Erarıcı 
Konya 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Halil Şıvgın 
Ankara 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüz milletvekilinden oluşur." 
Gerekçe: 
Türkiye'nin artan nüfusu ve Türkiye dışındaki ülkelerle, bilhassa, Türk cumhuriyetleri, Kara

deniz Ekonomik İşbirliği kapsamındaki ülkeler, Avrupa ülkleriyle olan ilişkilerinden doğan çalış
ma ve ilişkilerin yoğunluğu, giderek sıklaşan kurumlar ve halk münasebetlerindeki sorunlar, mil
letvekili sayısında bir artışı şart kılmaktadır. Bu sebeplerle, 450 olan milletvekili sayısının 500 ol
ması gerekmektedir. 

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 8 in-
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ci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 75 inci maddesinin "Türkiye Büyük Millet Meclisi genel 
oyla seçilen 350 milletvekilinden oluşur" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Lütfü Esengün 
Van Erzurum 

Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 
Kayseri Yozgat 

Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin Korkutata 
Konya Bingöl 

Mehmet Elkatmış Bahaddin Elçi 
Nevşehir Bayburt 

Abdullah Gül 
Kayseri ) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, en aykırı önerge, en son okunan önergedir. 
Önce, bu önergeyi işleme alıyorum. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı kanun teklifinin, 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Saygılarımızla. . 

Koray Aydın 
(Trabzon) 

ve arkadaşları. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüz milletvekilinden oluşur. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERlF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tadili Teklifinin, 8 inci maddesiyle tadili öngörülen, Anayasanın 

75 inci maddesini değiştiren metnin, birinci fıkrasının "450 milletvekilinden oluşur" şeklinde dü
zenlenmesini arz ederiz. 

Şevket Kazan 

. ' (Kocaeli) 

ve arkadaşları 

- 2 3 4 -



T.B.M.M. B : 146 22 .7 .1995 0 : 3 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 8 inci maddesinde yer 

alan, Anayasanın 75 inci maddesi hakkındaki kanun teklifinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu 
(Sivas) 

ve arkadaşları 
Madde 75.- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 450 milletvekilinden oluşur. 
Bu milletvekillerinden 100'ü, ülke çapında seçim çevresinden seçilir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil

miştir. . 
4 önerge de reddedildiği için, şimdi, maddeyi gizli oylarınıza sunacağım: 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye yar mı? Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Sandık kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasnif devam ederken 9 uncu maddeyi; yani, metindeki 10 

uncu maddeyi okutuyorum: 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, Komisyon ve Hükümet yerlerinde de

ğil. 
BAŞKAN -Tamam efendim, Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Buyurun. 
MADDE 9. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
B) Milletvekili seçilme yeterliliği 
Madde 76.•— Kanunla belirlenen yaşı dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. Bu 

yaş yirmi beşten aşağı olamaz. 
En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü oldukları askerlik hizmetini yapmamış 

olanlar, kamu hizmetinden yasaklanmaya, taksirli suçlar dışında bir yıl veya daha fazla hapis ceza
sına veya ağır hapse kesin hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile basit ve nitelikli zim
met, devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci-
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lik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, ticarî amaçlı kaçakçılık, hileye dayalı vergi kaçırma, res
mî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma gibi yüz kızartıcı suçlar
dan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. Bu fıkrada açıkça belirlenmiş 
olanlar dışında hangi suçların yüz kızartıcı olduğu kanunla tespit edilir. 

Hâkimler ve savcılar, Radyo - Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 
yükseköğretim kurumlarındaki öğretim ve araştırma elemanları, memurlar ve işçi niteliği taşıma
yan diğer kamu görevlileri Ve Silahlı Kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe milletve
kili adayı olamaz ve milletvekili seçilemezler. Bunlardan hâkim ve savcılar ile Silahlı Kuvvetler 
mensuplarından aday olup seçime katılanlar bu mesleklerine geri dönemezler. Bunların ve bunlar 
dışındaki diğer memur ve kamu görevlilerinin aday olup seçilememeleri halinde kamu görevine 
dönmelerine ilişkin kural ve usuller kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN - Şimdi, madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "bu yaş yirmibeşten aşağı olamaz" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. . ''.. 

Turgut Tekin Hannan Özüberk 

Adana Gaziantep 
Mehmet Özkaya Selahattin Karademir 

Gaziantep Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

. Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının fıkra 
metninden çıkarılarak, yerine "yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir" 
ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mehmet Özkaya 
Adana Gaziantep 

Hannan Özüberk Selahattin Karademir 
Gaziantep Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "yirmibeşten" ibaresinin "otuzdan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Hannan Özüberk 

Adana Gaziantep 
Mehmet Özkaya Selahattin Karademir 

Gaziantep Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı ' 

Hatay 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası "yirmi-
beşten aşağı olmamak üzere, kanunla belirlenen yaşı dolduran her Türk vatandaşı milletvekili se
çilebilir" şeklinde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep , 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan "en az ilkokul mezunu olmayanlar" ibaresi yerine "kanunla belirlenmiş mecburî öğrenimini ta
mamlamayanlar" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 
Turgut Tekin 

Adana 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının kaldı
rılarak, yerine "kanunla belirlenecek şartları taşımayanlar milletvekili seçilemezler" ibaresinin ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Turgut Tekin 
Adana 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Abdullah Kınalı 

Hatay 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "olan

lar" ibaresinden sonra gelen kısmının kaldırılarak, yerine "hangilerinin olduğu kanunla tespit edi
len yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler" ibaresinin 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk Mehmet Özkaya 
Gaziantep Gaziantep 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı 

. Adana Hatay 
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Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son 
cümlesinin fıkra metninden çıkarılarak, yerine "milletvekili seçilmeye engel hallerle, ilgili düzen
lemeler kanunla yapılır" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Turgut Tekin 
Adana 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer 

alan "ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Turgut Tekin 
Adana 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan "bunların ve bunların dışındaki' diğer" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 
Turgut Tekin 

Adana 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk 
cümlesinin kaldırılarak, yerine "kanunla belirlenen kamu görevlileri, hâkimler ve savcılar ile Silah
lı Kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe milletvekili adayı olamaz ve milletvekili seçi
lemezler" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya Turgut Tekin 
Gaziantep Adana 
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Hannan Özüberk Selahattin Karademir 

Gaziantep Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mümtaz Soysal Abdulkadir Ateş 
Ankara Gaziantep 

-Fikri Sağlar Nihat Matkap 
İçel Hatay 

Mustafa Yılmaz Mustafa Kul 

Malatya Erzincan 
10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının son iki cümlesi çıkarılmış ve yerine aşağıdaki cümle ek

lenmiştir: 

"Seçilemeyenlerin kamu görevine dönme hakları saklıdır." 

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

kanım. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, önerge aykinlık derecesine göre okun

madı ki... 
BAŞKAN - Efendim "en aykırı önergedir bu" dedim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Hayır, demediniz. 
BAŞKAN - En aykırı önergedir. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Olur mu efendim, burada, anayasa değişikliği gibi 

ciddî bir konuyu görüşüyoruz. 
BAŞKAN - Okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Yasa Teklifinin 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdulkadir Ateş 

(Gaziantep) 

ve arkadaşları 

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

"Seçilemeyenlerin kamu görevine dönme hakları saklıdır." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılmadığınızı bildirdiniz. 
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Sayın Soysal, söz talep ediyorsunuz; buyurun efendim. 

, MÜMTAZ SOSYAL (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüzdeki düzenleme 
-bir anayasa değişikliği düzenlemesi- aslında, kötü bir düzenlemedir. Madde -değişiklik maddesi-
kötü yazılmıştır. Fakat, biz, daha önce belirttiğim uzlaşmacı yaklaşım içinde, bu maddede gördü
ğümüz bütün aksaklıklara ve ikinci görüşme için sadece bir tek önerge vermiş olmamıza rağmen, 
o önergeyi de geri çekmeye razı olmuştuk. Fakat, aynı anlayış içerisinde, mutabakat bozulduğu 
için, görüşlerimizi açıklamayı da zorunlu buluyoruz; çünkü bunların kayda geçirilmesi gerekir. 
Gerçi, bizim önergemiz, seçime katılanların görevlerine dönme haklarına ilişkin; ama, bu vesiley
le, maddedeki bir başka büyük aksaklığa da dokunmadan edemeyeceğiz. 

"Seçilme yaşı 25'ten aşağı olamaz" demek ne demek? Aslında çok yanlış bir ifade bu. Çünkü, 
seçilme yaşı, tıpkı seçme yaşı gibi bir haktır ve kesin ifade edilmesi gerekir. "Seçilme yaşı 25'tir" 
dersiniz, olur biter. "25'ten aşağı olamaz" demek, 25'in aşağısında olanlar için bir aşağılayıcı ifade 
çağrısı da yapabilir insanların akıllarında; oysa bir çok ülkede seçmen yaşıyla seçilme yaşı dahi bir
leşmiştir. Bu, o yaştaki insanlar aday olur ya da çok sık aday olur anlamına değil; ama, insanlara 
saygının bir ifadesi olarak, birçok yerde, seçme ve seçilme yaşı birbirinden ayrılmamıştır. Elbet, 
oralarda insanlar, genellikle 30-40 yaşlarının üstünde politikaya girerler. Ama, bu ifade tarzı, aşa
ğı doğru bir limiti anlattığı için, şu anlamda çok daha kötü. Demek ki, meseleye o açıdan bakarsa
nız, ileride, herhangi bir parlamento, yasayla "50 yaşını bulamayanlar milletvekili olamaz, 60 ya
şında olmayanlar, 70 yaşında olmayanlar milletvekili olamaz" diyebilir hukuken; o bakımdan bu 
yanlıştır. 

Bizim önerge konumuz olan ikinci noktaya gelince; onda da bizim partimiz açısından bir bü
yük yanlışlık vardır. Çünkü, istiyoruz ki, Türkiye'nin bütün kesimleri, şimdiye kadar politikaya gi
rememiş, politikaya girme cesaretini duyamamış, hatta politikaya girmeye cesaret etmeyi, böyle bir 
girişimde bulunmayı çok büyük riziko taşıyan bir iş olarak görmüş kesimler de politikaya girsin is
tiyoruz. Onun için üniversiteler bakımından ilerideki maddede önergemiz yar, o bakımdan bir uz
laşmaya varılmasını istedik; ama, şimdi buradaki hükmün konusu olan hâkimler ve subaylar için 
de; niçin böyle bir politikaya girişimi, aday olmaya cesaret edebilme, o insanlar bakımından ya
şamlarının özünü teşkil eden, hayatlarının amacı olan mesleklerden vazgeçme rizikosuna katlan
mak anlamına gelsin; niçin bir yargıç -ki, adaletine güveniyoruz, adalet duygusuna güveniyoruz, şu 
Meclise geldiği zaman da adaletli oy vermesine inanmamız gerekir- aday olmaya cesaret edeme-
sin; niçin bunun bedeli yargıçlıktan vazgeçmek olsun... Diyeceksiniz ki, bir partinin adayı olduğu 
andan itibaren, artık çok kişinin gözünde, o partinin adamı sayılabilir; ama, rica ederim bir hâki
min sırf bir partiden aday oldu diye, partizanlık yapabileceğini düşünmek, hâkimlik duygusunu, 
adalet duygusunu yitireceğini düşünmek yanlıştır. Tıpkı bir subayın da, yani vatan için yaşamım 
feda etmeyi, mesleğinin özü olarak kabul etmiş, .böylesine bir vatanseverliğini düşündüğümüz ki
şinin, aday olduktan sonra bu vatanseverlik duygusunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız efendim. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
... yitireceğini düşünmek de yanlıştır. Onun için; biz, ülke yaşamının hangi kesiminde olursa 

olsun, insanların politikaya girebilmelerini istiyoruz; politikaya girme cesaretini duymalarını istir 
yoruz; buna teşebbüs etmelerinin, böylesine büyük rizikolar taşımamasını istiyoruz. Onun için çok 
kısa bir anlatımla diyoruz ki "seçilemeyenlerin kamu görevine dönme hakları saklıdır" Bunu söy
lemekle birlikte, tabiî şimdiye kadar olduğu gibi uzlaşma önergemize de -eğer bizim önergemiz ka
bul edilmezse-oy vereceğimizi şimdiden bildiriyorum. 
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Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Turgut Tekin, diğer önergelerinizi geri mi çekiyorsunuz? 

TURGUT TEKİN (Adana)-Çekiyorum... 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri Harman Özüberk, Mehmet Özkaya, Turgut Tekin, Selahat-

tin Karademir ve Abdullah Kınalı önergelerini geri çekiyorlar; önergeleri geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde kabul edilen önerge yoktur. (Oyların ayırımına 
devam edildi) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz evvel gizli oya sunulan 8 inci maddenin oylama so
nuçlarını açıklıyorum: 

Katılan Üye : 388 

Kabul : 291 
Ret : 86 
Çekinser : 5 

Geçersiz . ' . : • • 6 
8 inci madde için, anayasal sayı elde edilmiştir. 
9 uncu maddenin oylanmasına başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Başbakan oyunu kullandı mı? 
BAŞKAN - Sayın Başbakanın yerine oy kullanıldı efendim. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Kim kullandı efendim? 
BAŞKAN - Sayın Daçe kullandılar. 

Efendim, arkadaşların vekâletleri buraya gelir; biz de uygularız. ' 
İnşallah, siz de bakan olduğunuz zaman, bir başka bakan... 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bu bir anayasa değişikliği oylamasıdır. Sayın 

Başbakanın oyunu vekâleten kullanan usulsüzlük yapıyor. Gizli oylama bir iradedir; vekâlet olma
ması gerekir. Bunun tutanaklara geçirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN - Eğer bu tutanaklar ileride okunacaksa, zaten, hepimiz bir sigaya çekileceğiz de
mektir. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - İşte, ben de, ileride ondan kurtulmak için bunları tutanakla
ra geçirtiyorum. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Ben, görevimi bihakkın yapıyorum. Si gaya niçin çekileceğim? 
Ben de bunun zabıtlara geçirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN - Sizi ayırıyoruz efendim. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Sandık kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
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BAŞKAN - 9 uncu madde için kullanılan oyların tasnifi yapılırken, 10 uncu maddenin müza^ 

keresine başlayacağız. 
10 uncu maddeyi okutuyorum. 

MADDE 10. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

BAŞKAN - Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez Abdulkadir Ateş 
Ankara Gaziantep 

Cemal Tercan Ekrem Ceyhun 
İzmir Balıkesir 

Rifat Serdaroğlu 
İzmir 

Turhan Tayan 
Bursa 

Timurçin Savaş 
Adana 

Hacı Filiz 
Kınkkale 

Mümtaz Soysal 
Ankara 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

MADDE 11. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin 
ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve or
taklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış, kamu yararına çalışan der
neklerin ve bu fıkrada yazılı tüzelkişilerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve dene
tim görevlerinde bulunamazlar; bunların vekili olamazlar; bunların herhangi bir taahhüt işini doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler; bunların temsilciliğini veya bunlarla ilgili ola
rak hakemlik yapamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. İkinci görüşmeye esas metnin 10 uncu maddesinde yer alan Anayasanın 82 nci maddesine ait 
metinden "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile" kelimelerinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 
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Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Mümtaz Soysal 

Ankara 
Turhan Tayan 

Bursa 
M.Seyfi Oktay 

Ankara 
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Cemal Tercan 

İzmir 
Yüksel Yalova 

Aydın 

Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 
Ali Yalçın Öğütcan 

Adana 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 10 uncu maddesinin "bir taahhüt işini ka
bul edemezler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Haydar Baylaz 

Bingöl 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Muzaffer t Ihan 
Muğla 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu maddesinin "yönetim ve denetim 
görevlerinde bulunamazlar, bunları vekâleten temsil edemezler" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep , 
Muzaffer îlhan 

Muğla 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri, aykırılık derecesine göre okutup, oylayacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 

(Bursa) 
ve arkadaşları 

Madde 11. —7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin 
ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve'or-
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taklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yaranna çalışan der
neklerin ve bu fıkrada yazılı tüzelkişilerin katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve dene
tim görevlerinde bulunamazlar; bunların, vekili olamazlar; bunların, herhangi bir taahhüt işini doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler; bunların, temsilciliğini veya bunlarla ilgili ola
rak hakemlik yapamazlar." 

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

de "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile" tabirinin çıkmasından gayri, ona ilaveten 
"bunların üst kuruluşlarının" ibaresinin de çıkarılması istenmektedir; halbuki "kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşları ile" tabiri çıkarıldıktan sonra "bunların üst kuruluşlarının" ibaresi, da
ha önce sayılmış olan özel hukuk tüzelkişilerine raci olacaktır; onun için, teknik bakımdan bu tak
rire katılamıyoruz. 

Arkadaşlarımızdan, partilerarası önergeye katılmalarını ve mümkünse önergelerini geri çek
melerini rica ediyoruz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Önergeyi geri çekiyoruz efcndm. 
BAŞKAN - Önerge geri çekilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkinci görüşmeye esas metnin 10 uncu maddesinde yer alan, Anayasanin 82 nci maddesine ait 
metinden "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile" kelimelerinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Partilerarası mutabakatın 

gerektirdiği bir önerge olduğu için, katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmiştir. 
Sayın pzkaya, bu önerge kabul edildiğine göre, önergenizi geri alıyor musunuz? 

•> MEHMET ÖZKA YA (Gaziantep)-Geri alıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 9 uncu maddenin gizli oylama sonucunu arz ediyorum: 

, Katılan üye sayısı: 387 
Kabul: 205 

Ret: 160 
Çekinser: 9 
Geçersiz: 13 
Böylece, Anayasanın öngördüğü yeterli sayı sağlanamamıştır. 
Sayın milletvekilleri, şu hususu arz etmek istiyorum: 9 uncu madde düştü; dolayısıyla, şimdi, 

10 uncu maddeye ait önergeyi değil, 9 uncu maddeye ait önergeyi oylayacağım. 
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Oylamaya başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok; 

Oy toplama muamelesi bitmiştir, sandık kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

CENGİZ BULUT (îzmir) - Sayın Başkan, beni ziyarete gelen, bir milletvekiline dertlerini an
latmaya gelen 5 vatandaş, Parlamento önünde, polis tarafından tutuklanmıştır. 

BAŞKAN - Polisin tutuklama hakkı var mı Sayın Bulut? 
CENGİZ BULUT (tzmir) - Polis, gözaltına almış, götürmüş efendim. 
BAŞKAN - Polis götürmüş yani... 
CENGİZ BULUT (îzmir) - Bu, çok acı bir olaydır; biz, Anayasayı, demokrasi için değiştiri

yoruz; ama, demolcrasi Parlamentonun önünde çalışmıyor Sayın Başkanım! 
BAŞKAN - Daha evvel aranan bir suçlu mudur, değil midir; onu tespit edelim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır efendim, beni ziyarete gelmişler... 

MEHMET CAVİT KAVAK (istanbul) ~ Dövizzedeler... 

BAŞKAN - Sayın Bulut, bu ifadeniz zabıtlara geçti, bunu hemen tetkik ettiriyorum; bu, bura
da kalamaz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Teşekkür ederim efendim. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, metindeki 11 inci, sonra aradan çıkan maddelerden dolayı 

9 uncu olan madde üzerinde verilen ve açık oyla kabul edilen bir önergenin gizli oylamasına 385 
sayın milletvekili katılmış; 221 kabul, 156 ret, T çekinser ve 7 geçersiz oy kullanılmıştır; böylece, 
bu önerge gizli oylamada reddedilmiştir. 

Şimdi, maddeyi, yazıldığı gibi, gizli oya sunacağım; hazırlıklar yapısın... 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye kalmasın. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir; sandık kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Cengiz Bulut'un konuşması zabıtlara geçtiği için, aldığım bilgiyi 

arz etmek mecburiyetini duydum. 
Meclis Emniyet Müdürlüğümüzden aldığım habere göre, vatandaşlar -6 kişi- polisin ikaz ve 

ihtarlarına uymadıkları için götürülmüşler ve bırakılacaklar; başka bir muamele yapılmış değil. 
Polis bunlara bir ihtarda bulunmuş, dinlememişler... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, diğer maddeye geçelim. 
EKREM CEYHUN (Balıkesir) -Devam edelim Sayın Başkan; neyi bekliyoruz?.. 

1 BAŞKAN - Efendim, biraz istirahat edin; oylamada bir terslik olacak gibi, onun için biraz mü
saade edin; açılan zarflara göre, sonraki maddelerin numarası yine değişecek gibi. 
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) -Onu sonra düzeltiriz efendim, yeni maddeye geçelim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) -Sayın Başkan "müteakip madde" diyelim ve yeni maddeye geçe
lim. 

BAŞKAN - Efendim, bizim de sıkıntılarımız var... 

Biraz sonra nöbet değiştireceğim; ama, henüz p vakti yakalayamadım. Şimdi, yeni bir mad
deye başlarsak yine nöbet değiştiremeyeceğiz, çünkü arkadaşım giyinmiş olarak beni bekliyor. 

Rica ediyorum... 
Sayın milletvekilleri, yazılı metin üzerinde 11 inci, aradan çıkan maddelerden sonra 9 uncu 

maddenin gizli oylamasının sonucunu açıklıyorum: 

Katılan üye : 386 

Kabul : 208 

Ret : 172 

Çekinser : 2 
Geçersiz : 4 
Böylece, bu madde de düşmüştür. 
Şimdi, eski numarasıyla 12 nci, yeni numarasıyla 9 uncu maddeye başlamadan önce, birleşi

me 2 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati :17.25 

:; ;—© ;— 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.27 
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

— — © — ' 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 146 nci Birleşimin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VII. -KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met

ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi(2/1007,2/1110,2/1312)\(S. Sayısı : 
861 ve SÖl'el inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ye Hükümet yerlerinde. 
îkinci görüşmeye esas olacak metnin 12 nci maddesini, yeni numarasıyla 9 uncu madde ola

rak okutuyorum. 
MADDE 9. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. , 
5. Milletvekilliğinin düşmesi 
Madde 84. — tstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu 

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

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

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

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

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

BAŞKAN ~ Madde üzerinde önergeler vardır; önce, geliş sırasına, sonra, aykırılık derecesine 
göre okutup, işleme alacağım. 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "istifasının hukuken geçerli olduğu" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Hannan Özüberk Mehmet 0zkaya 

Gaziantep Gaziantep 
Haydar Baylaz Abdullah Kınalı 

Bingöl Hatay 
Hasan Namal 

Antalya 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaadenizle, bir açıklama yapabilir miyim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bu önergeler, zannediyorum» Komisyondan gelen metne göre 

verilmiş önergelerdir. Şimdi, verilen önergede, 9 uncu madde diye ifade ediliyor; halbuki; verildi
ği tarihte, bu önergeler 9 uncu maddeyle ilgili değildi. Dolayısıyla, bir karışıklık olmaması için, 
önerge olduğu gibi okunsun; ama, önergelerin madde numaralarının değiştirilmesi lazımgeldiği 
Başkanlıkça tasrih edilsin. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, aydınlatıcı izahatınız zabıtlara geçti. Başkanlık Divanı da bunu dü
şündüğünden, bu önergeler üzerinde düzeltme yaptırarak okutuyor efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Aksi halde şu anda okunacak önergeler bizim önergelerimiz 
değildir. • < 

BAŞKAN - Anlıyorum efendim; sözleriniz, zabıtlara geçti. Başkanlık Divanı, bu gerekli dü
zeltmeyi yaparak okutturuyor. 

Bu önergelerdeki isim ve imza sahibi aynı arkadaşlarımızdır; bu nedenle, 1 inci önergeyi taki
ben gelen diğer önergelerdeki isimlerde sadece birinci ismi okutup "ve arkadaşlan" ibaresini kul
lanacağız. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, isimler değişebilir. 
BAŞKAN - Değişmiyor efendim. 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "istifa eden milletvekilinin" ibaresinden 

sonra bir "virgül işareti" konularak değiştirilmesini arz ve telclif ederiz. 
Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "Türkiye Büyük Mîllet Meclisine istifa

sını sunan milletvekilinin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hannan Özüberk 

\ (Gaziantep) 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunca karara bağlanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 
ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "kesin mahkeme kararının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına tebliğ edilmesiyle olur." biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Özkaya 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "Milletvekilliğinin hüküm giyme ve kı
sıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" bi
çiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ; 

Hannan. Özüberk 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "konuyla ilgili kesin mahkeme kararının" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "milletvekilliğinin kesin hüküm veya kı
sıtlanma nedeniyle düşmesi halinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "yetkili komisyonun bu durumu tespit 
eden raporu üzerine, raporun düzenlendiği tarihten en geç üç oturum sonra, Genel Kurulca gizli oy
la karara bağlanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 

ve arkadaşları 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "düşmesine" kelimesinden sonraki vir
gül işaretinin kaldırılarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
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Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "sürdürmekte devam eden" şeklinde de

ğiştirilmesini arzye teklif ederiz. . 
-•'..:'....•.- Hannan Özüberk r,, 

(Gaziantep) 
vearkadaşlan 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "Genel Kurulca üye tamsayısının salt-
çoğunluğunun gizli oyuyla karar verir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "Meclis Başkanlık Divanı her ay 

Meclise devam listelerini yayınlar" ibaresinin ilave edilerek değiştirilmesini arz ve teklif eteriz. 
Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 
ve arkadaşları 

Kanun teklifinin 9 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının "Bir ay içerisinde toplam 3 birleşim" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "Bir ay içerisinde toplam 4 birleşime 

üstüste katılmayan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 
ve arkadaşları 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "82 nci madde hükümlerine" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

(Gaziantep) , 

ve arkadaşları 
Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığı aynı tarih itibariyle gerekli işlemleri tamamlar" şeklinde değiştirilmesini "ve Genel Kurula bil
gi sunar" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

; r (Gaziantep) 

••;•'- ;.;.'. .,-•••.>' i r - ' ..:•':•:;:';;:•.;;!;.;:•-'.,; ve arkadaşları . ....,--,• 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının "bu karar açıklandığı tarihte sona erer" 
şekl inde değiştir i lmesini arz v e teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
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Kanun Teklifinin 9 maddesinin beşinci fıkrasının "belirtilen üyenin milletvekilliği" şeklinde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 

(Gaziantep) 

•'-• ve arkadaşları 

Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının "partisinin temelli kapatılmasına eylem
leriyle sebep olduğu" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk 
(Gaziantep) 

' ve arkadaşları 
BAŞKAN-En,aykırı önergeden işleme başlıyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "istifasının hukuken geçerli olduğu" şek

linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk (Gaziantep) ve arkadaşları 

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

kan. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılmıyor, önerge sahibi söz istemiyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, Hannan Özüberk ve arkadaşları, şu anda diğer önergelerini geri çektik

lerine dair bir müracaatta bulunmuşlardır; diğer önergeler geri verilmiştir. 
Madde üzerindeki işlemler tamamlanmıştır. 
Maddenin tümünün ikinci gizli oylamasına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 

Sandık kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Eski 13, yeni 10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 85 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
6. İptal sistemi 
Madde 85. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 

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

BAŞKAN - Önergeleri işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 10 uncu maddesinin "kararının alındığı tarihten başlayarak otuz gün içerisin
de" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Mfeclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 10 uncu maddesinin "Anayasa Mahkemesi, iptal istemini altmış gün içerisin
de kesin karara bağlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 10 uncu maddesinin "milletvekili veya en az doksan milletvekili" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Yüksek Başkanlığa , 

İkinci görüşmeye esas metnin, 10 uncu maddesinde yer alan Anayasanın 85 inci maddesine ait 
metindeki "aksi takdirde, Meclis kararı yürürlüğe girmez" kelimelerinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hasan Korkmazcan Nevzat Ercan 
Denizli Sakarya ( 

Abdulkadir Ateş \ Yüksel Yalova 
Gaziantep Aydın 

Mehmet Kahraman Seyfi Oktay 
Diyarbakır Ankara 

Mümtaz Soysal Vehbi Dinçerler 
Ankara Ankara 

Necmettin Cevheri Bekir Sami Daçe 
Şanlıurfa , Adana , 

BAŞKAN - En aykırı önerge budur. 
Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katıliyoruz efendim. 
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor. 
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın Özkaya, önergelerinizi geri mi alıyorsunuz efendim? 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Geri alıyoruz Sayın Başkan. , ' ' 
BAŞKAN - Diğer üç önerge geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, usulümüz veçhesince, şimdi, işarî oyla kabul ettiğiniz bu önergenin giz

li oylamasına başlıyoruz. 

Efendim, milletvekili arkadaşlarımız pullan ceplerine koymasınlar; çünkü, pul yetişmiyor; 
herkes cebindekini çıkarıp kullanacak sonra. 

Adana ilinden oylama işlemine başlıyoruz. 
Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin eski 
12 nci, yeni 9 uncu maddesinin gizli oylamasının sonuçlarını açıklıyorum: 

Katılan üye : 391 
Kabul : 342 
Ret " " . . . : 44 
Çekinser : 2 ' 
Geçersiz : 3 
Bu şekilde, Anayasanın istediği nitelikli çoğunluk -referandumsuz- bulunmuştur. (Alkışlar) 
Oylamaya devam ediyoruz. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonu 

toplantısı var, oyumuzu erken kullanabilir miyiz? 
BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonu, toplantı yapmak için Başkanlıktan izin aldı mı? Riya

set eden Başkan olarak izin alıp almadığını ben bilmiyorum; önce bana haber verilmesi lazım. Eğer 
izin almadıysa, zaten o toplantıyı yapamazsınız, 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - İşte, yazı elimde. 
BAŞKAN - Efendim, size yazı gelebilir; ama, riyaset eden Başkan olarak benim haberim yok. 

Komisyon Başkanınızın önce bana haber vermesi lazım. > 
Oyunu kullanmayan sayın milletvekili arkadaşım var mı efendim? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir; oy sandığı kaldırılsın. 
Tasnif için arkadaşlarım yerini alsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı). 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin eski 13 yeni 10 uncu madde

si üzerinde verilen önergenin gizli oylaması sonucunu açıklıyorum: 
İştirak: 382 
Kabul: 337 (Alkışlar) 
Ret: 42 
Çekinser: 2 
Geçersiz: 1 
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Bu şekilde, önerge kabul edilmiştir. 

Şimdi, yeni 10 uncu maddeyi, kabul ettiğiniz bu önerge doğrultusundaki değişik şekliyle giz
li oylamaya alacağım... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, bu, 300 küsuru alan madde, sonunda 
tekrar 300'c girecek mi? , , 

BAŞKAN - Sayın Ergüdcr, daha önce, Başkanlık Divanının bu konuda kabul karar var; bili
yorsunuz, onları tefhim ettiler. Eğer, bir referandum olursa, bunlar referanduma girmiyor zaten. Re
ferandumun üzerinde; ama, 301, en son oylama. Onu soruyorsunuz, en son oylama 301. 

10 uncu maddenin oylamasına geçiyorum. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı efendim? Yok. 

Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 
Oy sandığını kaldırınız. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Eski 14 üncü maddeyi, 11 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 11. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 üncü 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 
BAŞKAN - Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 
Sadece birinci imza sahibini okuyun; çünkü, o önergelerde bütün imzalar aynı; "arkadaşları" 

ifadesini kullanınız efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, resmî tatiller dışında, ancak, 15 Temmuz ve 1 Eylül tarihleri arasında tatil edilir" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 

(Gaziantep) 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı MaddelerininPeğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin "her yıl 1 Eylülde ken
diliğinden toplanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin "Türkiye Büyük Mil-
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İet Meclisi, her yıl, tatile girerken, bir sonraki dönemin çalışma tarihini de belirler" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin "her yıl 15 Eylülde 
kendiliğinden toplanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haydar Baylaz 
(Bingöl) 

ve arkadaşları 
Gerekçe: 
Yüce Meclisin çok yoğun iş hacmi göz önüne alınarak, yukarıdaki değişiklik önerilmiştir. 
BAŞKAN - Şimdi de önergeleri aykırılık derecesine göre okutup; işleme tabi tutacağım. 

En aykırı önerge, okuttuğum son önergedir; önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç. Metni ve Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin "her yıl 15 Eylülde 
kendiliğinden toplanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

. Haydar Baylaz 

(Bingöl) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

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

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Önergelerimizi geri alıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim; diğer önergeler geri verilmiştir. 
Madde üzerindeki işlemler tamamlanmıştır. 
Şimdi, eski 14, yeni 11 inci maddenin gizli oylamasını yapacağız. 
Oylamaya başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana

yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin eski 13, 
yeni 10 uncu maddesinin gizli oylamasının sonucunu açıklıyorum :. . 
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İştirak 381 

Kabul 339 

' R e t 3 7 

Çekinser 1 , 

Geçersiz 4 

Böylece, bu madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır; oy kutusu kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; şimdi, eski 15, yeni 12 nci maddenin görüşmelerine başlı

yoruz. * 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. ^ 

Maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12. — 7.1 İ. 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mahallî idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, mil
letvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî 
idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel 
veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçim
leri getirebilir. 

BAŞKAN - Önergeleri işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 12 nci maddesinin "kanun üç milyondan 
fazla nüfus barındıran büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 

(Gaziantep) 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 12 nci maddesinin "mahallî idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara 
göre beş yılda bir yapılır ve milletvekili genel veya ara seçimleriyle eşzamanlı olarak yapılır" şek
linde değiştirilmesi arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 

(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 12 nci maddesinin "...göre altı yılda bir yapılır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 

t (Gaziantep) 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 12 nci maddesinin "mahallî idarelerin seçimleri" ifadesinden sonraki virgül 
işaretinin kaldırılarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - En aykırı önerge bu. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Peki efendim, karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, arkadaşa sormadınız; Komisyon önergeye katılmadı

ğına göre, belki konuşmak ister. 
BAŞKAN - Efendim, talep gelmedi de, onun için sormadım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Belki izah etmek ister. 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. (DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" ses

leri, alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Sayın Mehmet Özkaya'nın bir müracaatı var; diğer önergelerini geri al

dıklarını ifade ediyorlar. Diğer önergeler geri verilmiştir. 

Eski 15, yeni 12 nci maddenin gizli oylamasına geçiyorum. 
Sayın grup başkanvekilleri, lütfen, arkadaşlarınıza söyleyiniz, gelsinler; ikinci bir defa adları

nı okumam ve oylama için beklemem; çok açık söylüyorum. Onun için, lütfen, arkadaşlarınızı sa
lona çağırınız efendim. 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana

yasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin eski 14, 
yeni 11 inci maddesinin gizli oylamasının sonucunu açıklıyorum: 

Katılan üye: 377 

Kabul: 338 
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Ret: 38 ; , • • • • ' . • • • - • • • • r " - \ , • ; ' - • : •••':>•• >:(••./•• 

Çekiriser: Yok ••• - ; < ••'-••" 
Geçersiz: 1 
11 inci madde kabul edilmiştir. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır; oy sandığı kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Eski 16; yeni 13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. ;- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Devletin, diğer kamu tüzelkişilerinin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin genel idare esaslarına 

göre yürütmekle yetkili ve görevli oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev
ler, memurlar ye iş akdiyle düzenlenmeye uygun nitelikte olmayan sair görevleri de diğer kamu gö
revlileri eliyle görülür. Bu aslî ve sürekli görevler ile sair görevler, iş akdiyle çalışanlar eliyle yü
rütülemez. Devletin, kamu tüzelkişilerinin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin işçi niteliği taşıyanlar 
tarafından görülebilecek iş ve görevlerinde memurlar ve diğer kamu görevlileri çalıştırılamaz. 

BAŞKAN - Bu maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır; önce geliş sırasına göre okutacağım, 
sonra, aykırılık derecesine göre işleme tabi tutacağım. En son okutacağım önerge, en aykırı öner
gedir, işleme oradan başlayacağım. 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 16 ncı maddesinin aşağıdaki 
gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Değişiklik metninin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve iki fıkra eklenmiştir. 
Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 
1.- Genel İlkeler 
Madde 128.- Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmet

lerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler memurlar eliyle görülür. i . ; 
Bu aslî ve sürekli görevlerin neler olduğu ve memurlar ile diğer kamu görevlilerinin,nitelikle

ri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir. '•' "':''':: ''''• "'' :;"' ' '•' ' •'•.•'" : 

Kamu çalışanlarının Anayasanın 51,53 ve 54 üncü maddelerine ilişkin hakları ve bu hakların 
istisnaları kanunla düzenlenir. 
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Türkiye Büyük Miliet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 861 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 16 ncı maddesinin son cümlesinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. s 

Mehmet Özkaya 
(Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 861 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 16 ncı maddesinde yer alan "devletin 
diğer kamu tüzelkişilerinin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin" ibaresi yerine "kamu kurum ve kuru
luşlarının" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

MehmetÖzkaya 
. (Gaziantep) 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkinci görüşmeye esas olan metnin 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Nevzat Ercan 

Sakarya 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 
Necmettin Cevheri 

Şanlıurfa 

Uluç Gürkan 
Ankara 

Mümtaz Soysal 
Ankara 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Nami Çağan 
İstanbul 

Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Bekir Sami Daçc 
Adana 

Madde 16.-7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları yerine aşağıdaki fıkralar konulmuştur: 

Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve sürekli kamu görevleri iş aktiyle çalı
şanlarca görülemez. Kanun, bu görevlerin neler olduğunu, bu görevlerde çalışanların niteliklerini, 
atanma şekillerini, görev ve yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini, aylık ve ödenekleriyle diğer 
özlük işlerini düzenler. Bu maddeye göre yapılacak düzenleme öncesinde, aslî ve sürekli sayılan 
kamu görevlerinde çalışmakta olup da, iş aktiyle çalışır duruma geçecek olanların malî ve sosyal 
hakları saklı kalır. 
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Birinci fıkranın öngördüğü ayırım çerçevesinde, genel idare esasları uyarınca, aslî ve sürekli 

hizmetlerde çalışacak olan veya halen çalışan kamu görevlilerinin ve emeklilerinin, 51 inci madde
ye göre kendi aralarında sendika ve bu sendikaların da üst kuruluşlar kurabilmeleri ve üst kuruluş-* 
lara katılabilmeleri kanunla düzenlenir. Kanun, bu sendikaların kurucusu veya üyesi ve üst kuru
luşlarının kurucusu veya üyesi olabilmek için gerekli şartları, bu sendikaların ve üst kuruluşlarının 
hak ve yükümlülüklerini, çalışmalarını, malî kaynaklarını ve bu sendikalara üye olamayacak kamu 
çalışanlarını belirler. Birinci fıkraya uygun olarak, iş aktiyle çalışan veya bu statüye geçirilecek 
olan kamu görevlilerinin, 51 inci madde ve genel hükümler uyarınca sendika ve üst kuruluşu kur
ma ve bunlara üye olma hakları saklıdır. 

Kanunla yapılacak düzenlemeye göre, genel idare esaslarına uygun olarak yürütülmesi gere
ken aslî ve sürekli kamu görevleri dışında çalışacak olan kamu görevlilerinin 53 üncü maddenin bi
rinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü maddeye ilişkin hakları ve bu hakların istisnaları kanunla dü
zenlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) -Partilerarası mutaba
kata dayandığı için, bu önergeye katılıyoruz. 

Müsaade ederseniz,, bir hususu belirtmek istiyorum, bazı tereddütleri izale etmek için. Bu 
önergede, bu önergede kurulması söz konusu olan sendikalar ve üst kuruluşlarının, 53 üncü mad
denin birinci ve ikinci fıkralarına ve 54 üncü maddeye tabi olmadıkları açıktır. 

Teşekkür ederim. . ' 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor; ama, Komisyon Sözcüsünün bir sözüne ben katıl
mıyorum. Komisyonun önergeye katılıp katılmaması partilerarası önerge olup olmamasına bağlı 
değildir; Komisyon önergeye katılır veya katılmaz. 

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

BAŞKAN - Söz vermiyorum efendim. Ben, Başkanlık olarak kanaatimi bildiriyorum. 

Komisyon önergeye katılıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Ateş, şimdi, Komisyonun katıldığı, Genel Kurulun kabul ettiği bu önergeniz muvacehe
sinde, sizin İstediğiniz gerçekleşmiş oluyor mu efendim; bu önergenizde hâlâ ısrarlı mısınız? 

Siz mi cevap vereceksiniz Sayın Soysal? 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun, imzanız vat efendim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Efendim, Komisyon Sözcüsünün son açıklaması bizi bir 
noktada tereddüte düşürdü. Onun için, müsaade ederseniz, önergemizle ilgili bir açıklamada bulu
nacağım. 

BAŞKAN - İşleme alayım mı efendim? 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Lütfen... 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

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

Genel Kurulda görüşülmekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 16 ncı maddesinin aşağıdaki 
gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Ateş 
1 (Gaziantep) 

• . ve arkadaşları 
Değişiklik metninin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve iki fıkra eklenmiştir. 
"Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler:. 
1.-Genel hükümler: 

Madde 128: Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetle
rinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler memurlar eliyle görülür. 

Bu aslî ve sürekli görevlerin neler olduğu ve memurlar ile diğer kamu görevlilerinin nitelikle
ri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir. 

Kamu çalışanlarının Anayasanın 51,53 ve 54 üncü maddelerine ilişkin hakları ye bu haklann 
istisnaları kanunla düzenlenir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz efendim? 
ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, imzamı geri çekiyorum efendim. 
BAŞKAN - Efendim, altı imza var, beş imza kaldı; önerge, hâlâ, geçerli; bir imza sahibi da

ha imzasını geri çekiyor mu?.. 

İmza sahipleri Sayın Nihat Matkap, Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın Mustafa Kul, Sayın Fikri 
Sağlar, Sayın Mümtaz Soysal. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, imzamı geri çekiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Matkap da imzasını geri çekti. 

Önerge düşmüştür. v 

Diğer iki önergenin sahibi Sayın Mehmet Özkaya, önergelerini geri çektiklerini ifade ettiler; 
öyle mi efendim? 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Kabul edilen önergeye katılıyorum; önergelerimi geri çe
kiyorum efendim. 

BAŞKAN - Kabul edilen önergede sizin istediklerinizin olduğunu ifade ediyorsunuz ve çeki
yorsunuz. 

Önergeler geri verilmiştir. 

Bu şekliyle, madde üzerindeki görüşmeler tamalanmıştır. 

Kabul ettiğiniz önergenin... 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyunın Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bulunduğum yerden birkaç şey 

söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Tabiî efendim, buyurun. 
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EMlN KUL (istanbul) - Şimdi okunan, içeriğine de katıldığımız ilk önerge, maalesef, son 

günlerde verilmiş bir önergedir. Bizim, 30 Haziranda, bu konuda verilmiş bir önergemiz plduğu 
halde, gündeme alınmamıştır. Sadece, bunun, zapta geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kul'un, Sayın Selçuk Maruflu, Sayın Işın Çelebi, Sayın Elaattin Elmas, Sa
yın Adem Yıldız, Sayın Mehmet Seven'in de iştirak ettiği, yine, 128 inci maddeyle ilgili bir öner
gesi var... 

EMİN KUL (İstanbul) - İki tane... 

BAŞKAN - İki tane... 

Sayın Kul, beyanınız doğrudur. Başkanlıkça, burada, yapılan işlem şudur: Bu önerge sahiple
rinin, sizin verdiğiniz tarihten daha önce verilmiş bir önergeleri var; onun yerine kaim olmak üze
re bu önerge değişikliğini yapmışlar; o nedenle, Kanunlar ve KarârlarDairemiz, bu önergeyi işle
me koymuş efendim. Bilgilerinize arz ediyorum. ; 

Sizin önergeniz olduğunu da, böylece, zabıtlara geçiriyorum. 

EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Müteaddit defalar böyle olduğu için, 
zabıtlara geçsin diye söyledim. 

BAŞKAN - Beri teşekkür ederim: 

Sayın milletvekilleri, biraz önce oylarınızla kabul ettiğiniz bu önergenin gizli oylamasını ya
pacağım. 

Ona geçmeden önce, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin, eski 15 inci, yeni 
12 nci maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 

Katılan üye sayısı : 376 : ' ; 
Kabul : 330 

• R e t . : - : - • • : > • . . > • ; • . • • : . : . 4 3 . - • ' • ' • • • 

Çekinser : 1 • . .;v /.>•: 

Geçersiz : 2 
Böylece, bu madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi, biraz önce kabul etmiş bulunduğunuz önergenin, gizli oylamasına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Öy kullanma işlemi bitmiştir. 
Sandık kaldırılsın. > 
(Oyların ayırımına başlandı) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bu önerge, maddeyle çok yakından ilgili 
olduğu için, sayım sonuçlarına kadar bekleyelim efendim. 

BAŞKAN - Zaten öyle yapıyoruz. "., ' 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Daha önce... 

BAŞKAN - Hayır efendim; Önergeyi oyladığımız zaman, oylama sonuçlarını bekliyoruz. 
Eğer, önergesiz madde oylamışsak, diğer maddenin görüşmesine geçiyoruz. Gayet tabiî, bu mad
deyi ilgilendirecek bir önerge, o yüzden maddeye geçemeyiz. 
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(Oyların ayırımına devam edildi) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, anayasa değişikliği teklifinin eski 16 ncı, yeni 13 üncü mad
desiyle ilgili önergenin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 

İştirak sayısı: 375 

Kabul: 208 

Ret: 162 ; 
Çekinser: 5 
(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 
Sayın milletvekilleri, şimdi, ikinci görüşmeye esas olacak metindeki 16 ncı, yeni İ3 üncü mad

denin bu metindeki yazılış şeklini gizli oylamaya arz ediyorum. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyoruz. 

BAŞKAN-Nedir usul efendim? 
MÜMTAZ SOSYAL (Ankara) -Efendim, bu maddeyi oylamaya koyamazsınız. 

BAŞKAN - Neden? 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - İzah edeyim... Lütfen... 

BAŞKAN - Yok efendim, öyle bir şey; öyle bir usulümüz yok Sayın Soysal. 

Oylama için hazırlık yapın efendim. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Buradan dinleyin efendim... 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Yerimden söyleyeyim efendim... 
BAŞKAN - Efendim, öyle bir usul yok, bir tutamak bulsam, dinlerim, Sayın Soys'al'ın itira

zında bir tutamak yok ki! 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Tutamağımı dinler misiniz efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bakın, konuşmanızın başlangıcında diyorsunuz ki: "Bu maddeyi oyla
maya sunamazsınız." Bunun neresinde tutamak var efendim?!. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Şimdi izah edeceğim. 
BAŞKAN - Benim o izahata ihtiyacım yok; İçtüzük elimde, kanunlar elimde; benim niye bir 

izahata ihtiyacım olsun ki... . . . ' • • ' 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - İzah edeceğim Sayın Başkan; lütfen... 
BAŞKAN - Yine de dinleyeyim efendim. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Bu Meclisin kabul ettiği bir 53 üncü madde var. O 53 üncü 

madde, şimdi oylayacağınız Komisyon metninin ikinci ve üçüncü fıkralarına atıfta bulunuyor ya da 
mevcut Anayasanın ikinci ve üçüncü fıkralarına ya da ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri
ne atıfta bulunuyor; oysa, bunlar yok. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Önerge düştüğü için yok. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Önerge düştüğü için bunlar yok. Orada -kabul ettiğimiz mad
dede- bu maddelere göre kurulacak sendikalardan söz etmiştik; bunlar yok şimdi; dolayısıyla bir 
tutarsızlık ve Komisyon Sözcüsünün sık sık kullandığı bir tabirle "hukukî ucube" yaratılmış olu
yor. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN - Peki efendim, kayıtlara geçirildi. 

Komisyon da mı söz istiyor? 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Evet efendim... 
BAŞKAN - Tabiî, artık usul oldu; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Benim usulî kana

atim, maddenin oylanması gerektiğidir; ancak, bu madde kabul edilse veya 128 inci madde metni 
meri şekliyle kalsa bile, Genel Kurulun daha önce kabul etmiş olduğu yeni 4 üncü maddede, 53 ün
cü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına eklenen fıkranın başında, 128 inci maddeyle ilgili 
olarak şimdi reddedilen takrirdeki 128 inci madde metninin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cüm
lelerine atıfta bulunulmaktadır. Bu, İçtüzüğün 86 ncı maddesinin son fıkrasına göre metinde bir bo
zukluk yaratmıştır. 

Bu madde oylandıktan sonra -yani şimdi oylayacağınızı buyurduğunuz madde oylandıktan 
sonra- Komisyon, bu bozukluğu düzeltmek için, yetkisini kullanarak, metni geri isteyecektir efen
dim. 

Teşekkür, ediyorum. 

BAŞKAN - O, olabilir; ona, ben, bir şey demem. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, işte bu konu... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Sayın Ateş, size söz vermedim henüz. Komisyon sözcüsüy-

le konuşuyorum; bir arzda bulundu, ben de ona cevap arz edeceğim. Lütfen, yerinize bir oturun!.. 
Önce bir oturun. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, ben de, kanaatimi, bu maddeyi oylayabileceğim şeklinde ifade et
tim. Yaptığım iş doğrudur, bunun dışında da bir işlem.yapmayacağım zaten. Onun için bunu mü
nakaşaya dahi açmıyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir şey arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Neyi arz edeceksiniz efendim? 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Komisyon neyi düzeltecek? Komisyon, düzelteceği şeyi 
anlatsın. 

BAŞKAN - Bir dakika.;. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Komisyonun biraz önce ifade ettiği, geçici 4 

üncü madde olarak giren maddenin oylaması ve uygulaması usulsüz olmuştur. Zabıtlara geçmesi 
açısından... 

BAŞKAN - Onu, siz daha önce söylediniz zaten... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Tekrar ediyorum. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, Komisyon Sözcüsünün de ifade etmiş 

olduğu gibi, burada, yasalara ve özellikle anayasa gibi temel yasalar paketine çok ters bir durum 
söz konusudur ye bu da, usul tartışmasını gerektirir. Şimdi, biz bunu iddia ediyoruz. Komisyon 
Sözcüsü de, tabiatıyla, kendisine göre, bir hata olduğunu, bir ucube olduğunu kabul ediyor "biz, 
bunu düzelteceğiz" diyor. Bu, bir, usul tartışmasını gerektirir. Biz, bu konuyla ilgili usul tartışma
sı açmak istiyoruz. 

BAŞKAN - Bu, bir usul tartışmasını gerektirmez Sayın Ateş. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) ~ Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
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BAŞKAN - Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Anayasa değişikliklerini müzakere ediyoruz. Zaman zaman da, 
kanun tekliflerinin müzakeresinde, kıymetli arkadaşlarımız söz alıyorlar, fikirlerini beyan ediyor
lar; biz duyamıyoruz. Yani, lütfen, seyyar bir mikrofon temin etseniz de, yerinden söz verdiğiniz 
arkadaşlann kanun teklifleri müzakerelerinde söylediklerini takip etsek, fevkalade faydalı olacak
tır. 

BAŞKAN - Peki efendim, kaydedildi. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, şimdi, özür dileyerek şunu ifade etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, özür dilemenize gerek yok; ben, sizi dinliyorum. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Hayır, siz, söz vermek taraftarı olmadınız da onun için 
ifade etmek zorunda kaldım. 

BAŞKAN - Usul münakaşası açmayacağımı söyledim. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Tamam efendim. 

Şimdi, Komisyon "ben, bu anayasayı düzeltirim" diyor. . 

BAŞKAN - "Düzeltirim" demiyor efendim, "redaksiyon yetkisi isteyeceğim" diyor. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Efendim... 
BAŞKAN - O, ayrı bir konu, ben, daha oraya gelmedim. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Efendim, redaksiyon olur mu? Bu, anayasa değişikliği

dir. 
BAŞKAN - Efendim, ben, daha oraya gelmedim Sayın Ateş. Komisyon.öyle bir şey söylüyor. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Ama "Oylatacağım" diyorsunuz da, onun için... 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon söylüyor onu; ben daha o noktaya gelmedim. Ben, Başkan 

olarak, bu maddenin oylamasındayım. Komisyon istediğini söyler veya söylemez; şu anda Komis
yonun söylemesi beni bağlamıyor. 

Hazır mısınız efendim? 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Ne oldu efendim, oylatıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Evet, oylatıyorum. 
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Nasıl oylatırsın?!. 
BAŞKAN - Bal gibi oylatırım, niye oylatamazmışım?!. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Anayasal ucube yaratıyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, ben yaratmıyorum. Benim yaptığım hiçbir şey yok; işte îçtüzük burada, 

işte Anayasa burada; ben, îçtüzük ve Anayasa hükümleri içinde hareket ediyorum. Lütfen oturun 
efendim... 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Sizin bunu durdurmanız lazım. 
BAŞKAN - Dinlemiyorum efendim, oturun... Oturun... (CHP sıralarından gürültüler) 
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Komisyon nasıl redaksiyon yapar?!. 
BAŞKAN - Efendim, ben henüz oraya gelmedim. O söz, Komisyona ait. Ben "redaksiyon ya

pabilirsiniz" dedim mi?!. 
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, Anayasa maddeleri birbiriyle çelişir 

mi?!. Bunu göre göre nasıl oyluyorsunuz 
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BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, ben, Komisyona "redaksiyon yapabilirsiniz" dedim mi? 
MEHMET KERtMOĞLU (Ankara)-Maddeler birbiriyle çelişiyor. 
BAŞKAN - Baria ne efendim; onu yaparken sizler düşünsendiydiniz. Benim görevim mi o?!. 
MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) - Siz Meclis Başkanı değil misiniz... 
BAŞKAN - Benim görevim, kitaba göre bu Meclisi idare etmek. 
Lütfen oturun efendim... 
ABDULKADİR ÂTEŞ (Gaziantep) - Sorumluluk içinde... 
BAŞKAN - Ben sorumluluğumu müdrikim ve gayet iyi müdrikim. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Ben, kendi sorumluluğumu söylüyorum. 

BAŞKAN - Efendim, oylamaya Adana tünden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oy kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir; oy sandığını kaldırın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, basılı metindeki eski 17, yeni 14 üncü maddenin görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Maddeyi okutuyorum: 

MADDE 14. — 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 amaçlan 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, kanunla bir merci meslek kuruluş
larını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört sa
at içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi 
halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. ' 

BAŞKAN - Madde üzerinde önergeler vardır; Okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "faaliyette bulunamazlar" iba
resinin "faaliyetlerini sürdüremezler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 

Gaziantep Gaziantep 
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Haydar Baylaz Hasan Namal 

Bingöl . Antalya 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının "bu meslek kuruluşları amaçları doğrul
tusunda faaliyette bulunurlar" şeklir de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

TürkiVe Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kuruluş" ibaresinin fıkra met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı ' 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "meslek kuruluşları" ibaresi ye

rine "bu kuruluşlar" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "meslek kuruluşları" ibaresi ye

rine "kuruluşlar" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 

Gaziantep Gaziantep 
Haydar Baylaz Hasan Namal 

Bingöl Antalya 
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Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üst kuruluşları" ibaresi yerine 
"bağlı olduğu kuruluşları" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "organlarının" ibaresinin fıkn 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "organlarının seçimlerinde" iba
resi yerine "ile ilgili her türlü seçimde" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Telifinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "meslek kuruluşları" yerine 
"kuruluşlar" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "denetimine ilişkin kurallar" 
ibaresi yerine "denetimin usul ve esasları" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 
Hasan Namal 

Antalya 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin üçüncü.fıkrasında yer alan "idarî ve malî" ibaresinin fık
ra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Haydar Baylaz 

Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına "kuruluşlan" ibaresinden sonra gelmek 

üzere "ve üst kuruluşları" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "kanunun belirlediği merci

in veya" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına "yenileri" ibaresinden sonra gelmek 

üzere "iki ay içinde" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 
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Gaziantep 

Haydar Baylaz 
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Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Hasan Namal 

Antalya 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

• < Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "amaçları dışında faaliyet 
gösteren" ibaresi yerine "birinci fıkraya aykırı hareket eden" ibaresinin konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Haydar Baylaz 

Bingöl 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Hasan Namal 

Antalya 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "sorumlu" ibaresinin fıkra 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet özkaya 

Gaziantep 

Haydar Baylaz 

Bingöl 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Hasan Namal 

Antalya 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına "merci" ibaresinden sonra gelmek üze
re "veya cumhuriyet savcısı".ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Haydar Baylaz 

Bingöl 

Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Hasan Namal 

Antalya 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "kırksekiz" ibaresinin "yirmi-
dört" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
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Hannan Özüberk 

Gaziantep 
Hasan Namal 

Antalya 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "görevli" 
ibaresi yerine "ilgili" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci görüşmeye esas metnin 17 nci maddesinde yer alan anayasanın 135 inci maddesine ait 

metnin son fıkrasındaki "kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten 
men ile yetkilendirilebilir" kelimelerinin "kanun, bir mercii, meslek kuruluşunu veya üst kuruluşu
nu faaliyetten men etmekle yetkili kılabilir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Abdulkadir Ateş 
Sakarya Gaziantep 

Hasan Korkmazcan Mehmet Kahraman 
Denizli Diyarbakır 

M. Seyfi Oktay Mümtaz Soysal 
Ankara Ankara 

Yüksel Yalova Cemal Tercan 
Aydın İzmir 

Necmettin Cevheri Bekir Sami Daçe 
Şanlıurfa Adana 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu, en aykırı önergeydi, bundan başlıyorum; katılıyor musunuz 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, biraz kısa 
olmayan bir şey söylememe izin verir misiniz? 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Daha önce diğer mad

delerde bu hususa aynen benzeyen önergeler vardı. Bu önergeler, sadece bir yazımla ilgili önerge
lerdir ve gereksiz bir oylamadan kaçınabilmek için önerge sahipleri bu önergeleri geri almışlardı. 
Komisyon, aynı hususun mümkün olup olmayacağını düşünüyor efendim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 

Sayın Nevzat Ercan önergede birinci imza sahibi olarak, Komisyonun bu açıklamasından son
ra önergenizi geri almayı düşünüyor musunuz? 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Önergenizi geri alıyorsunuz.... Peki efendim. 
Sayın Mehmet özkaya, gönderdiğiniz yazıda "14 üncü madde üzerinde vermiş olduğumuz 

önergeleri geri çekiyoruz diyorsunuz." Öyle mi efendim? 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep).- Evet efendim. 

ABDULKADlR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bir yanlışlık olmasın efendim; önergede
ki bütün imza sahiplerine sormadınız. 

BAŞKAN - Özür dilerim, haklisiniz efendim. 
ABDULKADlR ATEŞ (Gaziantep) - Sadece "Sayın Ercan" dediniz; biz de... 

BAŞKAN - Efendim, özür diliyorum... Doğru söylüyorsunuz, yanlış bir işlem yaptım; ama, 
Sayın Ercan'ın hepiniz adına konuştuğunu farz ederek... 

ABDULKADlR ATEŞ (Gaziantep) - Hayır efendim... Bundan böyle değil. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Sayın Ercan, önergedeki imzasını geri çektiğini söylüyor. 
Önergedeki diğer imza sahiplerine de tek tek soracağım. 

Sayın Ateş, siz imzanızı geri çekiyor musunuz? 
ABDULKADlR ATEŞ (Gaziantep) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ben de geri çekmiyorum efendim. 
BAŞKAN - Çekmiyorsunuz... 
Sayın Mehmet Kahraman?... \ 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Çekmiyorum. 

BAŞKAN -Sayın Seyfi Oktay?... 
M.SEYFİ OKTAY (Ankara) - Çekmiyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Mümtaz Soysal? 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Çekmiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Yüksel Yalova?.. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Çekmiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Cemal Tercan?.. 
CEMAL TERCAN (İzmir) - Çekmiyorum efendim. 

-- BAŞKAN - Burada 5 tane imza var efendim. 

Şimdi, bu önergeyi işleme koyacağım. 
Sayın Komisyon, bu durumda önergeye katılıp katılmadığınızı ifade edebilecek misiniz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon bu durum

da, keyfiyeti; pratik açıdan, esas açısından ve yazım açısından Genel Kurulun takdirine bırakıyor 
efendim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Komisyon, önergeyi, Genel Kurulun takdirine bırakıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Önergeyi anlayamadık efendim. 
BAŞKAN - Efendim, anlaşılmayan bir şey varsa tekrar izah edeyim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bir daha okutur musunuz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir dakika efendi m... Lütfen ellerinizi indirir misiniz. 
Bakınız, görüşmekte olduğumuz maddeyle ilgili verilmiş bir önerge var. 
Bu önergeyi tekrar okuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci görüşmeye esas metnin 17 nci maddesinde yer alan Anayasanın 135 inci maddesine ait 

metnin son fıkrasındaki "kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten 
men ile yetkilendirilebilir" kelimelerinin "kanun, bir mercii, meslek kuruluşunu veya üst kuruluşu
nu faaliyetten men etmekle yetkili kılabilir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz". Önerge bu. 

Bu önergenin altında, Sayın Ercan'ın, Sayın Ateş'in, Sayın Korkmazcan'ın, Sayın Kahra-
man'ın, Sayın Oktay'ın, Sayın Soysal'ın, Sayın Yalova'nın, Sayın Tercan'ın, Sayın Cevheri'nin, Sa
yın Daçe'nin imzaları var. 

CEMAL TERCAN (İzmir) - Önergeyle ilgili olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Tercan... Oturun yerinize... 
Şimdi, ben, Komisyona sordum -önergeyi işleme aldım, en aykırı önerge bu- Komisyon dedi 

ki "efendim, bu önerge, yazıma mütealliktir. Bu tür oylamalarla vakit kaybetmeyelim. Eğer, öner
ge sahipleri çok ısrarlı değillerse, bu önergelerini daha önceki misallerde olduğu gibi geri alabilir
ler mi?" Komisyon bunu ifade etti. Bunun üzerine, ben de, müşterek bir önerge olduğu için, birin
ci imza sahibi Sayın Nevzat Ercan'a sordum. Sayın Ercan, imzasını geri çektiğini ifade etti. Tabiî, 
ben, Sayın Ercan'ın bütün önerge sahipleri adına konuştuğunu farz ederek bu işlemi yaptım. Sayın 
Ateş, haklı olarak, yanlış yaptığımı ifade etti; ben de kendisinden özür diledim. Yanlış yaptım; 
çünkü, bütün önerge sahiplerine sormam lazımdı; ama, sormamamdaki sebep, Sayın Ercan'ın, Grup 

' Başkanvekili olarak, bütün imza sahipleri adına konuştuğunu farz etmemden ileri geldi. Tekrar sor
dum. Şimdi, burada 5 imza var. Diğer arkadaşlar imzalarını geri almadıklarını ifade ettiler. O ne
denle, önergeyi tekrar işleme aldım. Komisyona tekrar kanaatini bildirip bildirmeyeceğini sordu
ğumda, Komisyon, Yüce Meclisin takdirine sunduklarını ifade etti. 

Onun.için, oylarınıza arz ediyorum: Bu önergeyi kabul edenler... 
CEMAL TERCAN (İzmir) - Önergenin altında imzam olduğu için açıklama yapmaya hakkım 

var. 
BAŞKAN - Komisyon bir şey söylemedi Sayın Tercan. Efendim, takdire sundu, kabul ediyo

rum veya etmiyorum demedi ki. 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeler de geri alındı. Bu şekliyle, eski... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, bir önergemiz daha var. O önerge zan

nediyorum okunmadı. Biz, geri almadık önergemizi. 
BAŞKAN - Sayın Ateş, 20 tane önerge okuduk. 19 tanesinin geri aldılar, 1 tanesini de reddet

tiniz. 
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ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Hayır efendim. 
Sayın Nevzat Ercan'la birlikte imzaladığımız önergenin dışında, Abdulkadir Ateş, Mümtaz 

Soysal, Fikri Sağlar, Nihat Matkap, Mustafa Yılmaz ve Mustafa Kul adına, 27.6.1995 tarihinde 
verdiğimiz bir önergemiz daha var. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

Sayın Ateş, sizin önergenizin önünde daha işleme almadığımız 5 önerge var. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, 27.6.1995 tarihinde verdik. 
BAŞKAN - Efendim, işte tarihler burada. Refah Partisine mensup arkadaşlarımızın verdiği 5 

önerge, sizin önergenizin önünde. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, önerge sayısında bir tereddüt oldu galiba... 
ABDULKADlR ATEŞ (Gaziantep) - Ondan önce önerge olamaz Sayın Başkanım, özür dili

yorum. 

BAŞKAN - Efendim, önergeniz şu mu; bir açıklığa kavuşturalım:. "Komisyonunuzda görüşül
mekte olan 861 sıra sayılı yasa teklifinin 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Değişiklik metninin 17 nci maddesinin beşinci paragrafının son cümlesindeki 'yedi gün' ibare
si '48 saat' olarak değiştirilmiştir" 

ABDULKADlR ATEŞ (Gaziantep) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Bir bakalım... 
Efendim, zaten burada "48 saat" diye yazıyor. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Ama, efendim, bu, yanlış basılmış o zaman. 

BAŞKAN - Hayır efendim, şu elimdeki matbu evrakta, zaten "48 saat" olarak yazıyor. Bu ne
denle de işleme almadığımızı, bir ikinci defa gerekçe olarak izah ediyorum. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Komisyon değiştirmiş efendim. Tamam... Tamam.. . 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, önerge sayısında bir tereddütümüz var; biz 19 
olarak tespit ettik. 

BAŞKAN - Söyledim Sayın Kapusuz, söyledim. 
Efendim, eski 17, yeni 14 üncü madeyle ilgili işlem tamamlandı. 

Bu maddeyi, buradaki basılı şekliyle, gizli oya arz edeceğim... 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) - Sayın Başkan, 13 üncü maddenin oylama sonucunu açık
lamayacak mısınız? 

BAŞKAN - Efendim, biraz beklerseniz, biraz sabırlı olursanız, onu da açıklayacağız. Her şe
yi sırasıyla götürüyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 13 üncü maddesi
nin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 

• •' İştirak : 384 

Kabul : 265 
Ret : 114 

Çekinser : 5 
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Böylece, bu madde düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu madde düştüğüne göre, şimdi, gizli oylamasını yapacağımız eski 17 
inci maddeyi,13 üncü madde olarak oylamaya başlıyoruz. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın grup başkanvekilleri, aralarında bir müzakere yapmak için, bir müddet son
ra, benden birleşime ara vermemi talep ediyorlar. 

Efendim, bu maddeyle ilgili oyların ayırımı sırasında yeni bir madde görüşmesine başlamaya
cağım; o süreyi kullanın, zaman yetmezse, tekrar ara vereyim... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Tamam Sayın Başkan. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 
Oy sandığı kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin eski 
17, yeni 13 üncü maddesinin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 

İştirak : 395 
Kabul : 329 
Ret ; 66 
Bu madde kabul edilmiştir. 
Birleşime, 15 dakika ara veriyorum. • 

Kapanma Saati: 22.29 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 22.44 
BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : Işılay SAYGIN (İzmir), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 146 ncı Birleşiminin Be
şinci Oturumunu açıyorum. 

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

12. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met
ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı: 
861 ve 861'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve* Hükümet yerlerini aldılar. 

Metindeki eski numarasıyla 18, şimdiki numarasıyla 14 üncü maddenin görüşmelerine başlı
yoruz. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu 

maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"ve siyasî partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin 
edeceği bir vekilin savunmasını dinler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 18 inci maddesinin "Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin savunmasını dinler" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Adnan Akın 
Adana Zonguldak 

Mehmet Özkaya Selim Ensarioğlu 
Gaziantep Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 18 inci maddesinin "siyasî partilerin te
melli kapatılmasına ilişkin davalarda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Adnan Akın 
Adana Zonguldak 
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Selim Ensarioğlu îrfettin Akar. 

Diyarbakır Muğla 

Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 18 inci maddesinin "ve siyasî partilerin temelli kapatılması" diye başlayan ilk cümle

deki "ve" kelimesinin kaldırılarak "ancak" kelimesiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Adnan Akın 

Adana Zonguldak 
Mehmet Özkaya trfettin Akar 

Gaziantep Muğla 

Selim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
861 sıra sayılı, Anayasa Değişikliğine Dair Kanun Teklifinin ikinci görüşmeye esas metninin 

çerçeve 14 üncü maddesindeki *cümle" ibaresinin "hüküm" olarak değiştirilmesini ve bu madde ile 
değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu maddesinin son fıkrasındaki "sonra" iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Işın Çelebi Selçuk Maruflu 
İzmir İstanbul 

Emin Kul Nevşat Özer 
İstanbul Muğla 

Münir Doğan Ölmeztoprak Gürhan Çelebican 
Malatya İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gerekçe : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu maddesinin son fıkrasına eklenen hü
kümde yer alan "sonra" ibaresi fazlalıktır ve maddenin anlamını bozmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu, en aykırı önergeydi; bu önergeyi işleme alıyorum. 
EMİN KUL (İstanbul) - Geri alıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Emin Kul önergeyi geri aldılar. 
Turgut Tekin ve arkadaşları da, önergelerini geri aldıklarına dair bir yazı göndermişler. Öner

geler geri verilmiştir. 
Madde üzerindeki işlemler tamamlanmıştır. 
Şimdi, eski 18 inci, yeni 14 üncü maddenin gizli oylamasına başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy kullanma işlemi bitmiştir. 

Oy sandığı kaldırılsın. 
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(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, eski 19, yeni numarasıyla 15 inci maddenin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 15. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 171 inci 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN- Önergeler var; işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 uncu maddesinin, Anayasanın 171 in
ci maddesinin son fıkrasını kaldıran hükmün "kooperatifler devletin her türlü kontrol denetimine 
tabidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 
Mehmet Selim Ensarioğlü 

Diyarbakır 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Irfettin Akar 
Muğla 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 uncu maddesinin "kooperatifler devle
tin kontrol ve denetimine tabidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mehmet Selim Ensarioğlü 

Diyarbakır 

Adnan Akın 

Zonguldak 
Irfettin Akar 

Muğla 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba

zı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 uncu maddesinin "7.11.1982 tarihli ve 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 171 inci maddesi kaldırılmıştır" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mehmet Sel i m Ensari oğl u 
Diyarbakır 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Irfettin Akar 
Muğla 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, önergeler konusunda itirazımız var. 
BAŞKAN - Söyleyeceğim efendim, bir dakika müsaade buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba

zı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 19 uncu maddesinin kaldırılarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Adnan Akın 
Adana Zonguldak 

Mehmet Selim Ensarioğlu İrfettinAkar 

Diyarbakır Muğla 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

BAŞKAN - Sayın Kazan, itirazınızı aldım ve Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü memurlarına 
sordum, önergeler aynı tarihte verilmiş, ama, saat farkıyla bunlar önce verilmiş. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, biz önerge verdiğimiz zaman, bu madde üzerin
de bir tek önerge yoktu. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, ben, bana verilen bilgiyle hareket ediyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Zapta geçsin yeter... 
BAŞKAN - Zapta geçti efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ama, yoktu... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, bizzat kontrol ettik, ondan sonra o önergeleri 

verdik. Diğer 100 önergenin önündeydi. 
BAŞKAN - Efendim, zapta geçti. Sordum, cevabını aldım, verdim. Şu anda yapılacak hiçbir 

şey yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, zapta geçmesi meseleyi çözmüyor... 
BAŞKAN - Tabiî çözmüyor Sayın Kapusuz. Ben de meseleyi çözebilsem keşke; ama, bundan 

başka yapacak bir şeyim yok. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İşte, şu aşamaya kadar bizim birçok Önergemiz vardı, okunma

dı, en ufak bir itirazda bulunmadık. Neden; çünkü, doğru, okunan önergeler bizden önce verildi; 
ama, bu önergeler verildiğinde, bu maddeyle ilgili başka önerge yoktu Sayın Başkan. Orada saal 
kaydı falan da yoktu... 

BAŞKAN - Son önergeyi tekrar okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Kanun teklifinin 19 uncu maddesinin "kooperatifler devletin kontrol ve denetimine tabidir" 

şeklinde değitirilmesini arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu önerge, en aykırı olanıydı, katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeleri geri aldığınıza dair bir yazınız var; doğru mu efendim? 
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TURGUT TEKİN (Adana) - Doğru efendim. 

BAŞKAN - Diğer önergeler geri verilmiştir. 

Maddeyle ilgili işlemler bitmiştir. 

Eski madde 19, yeni madde 15'in gizli oylaması için hazırlık yapılsın. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Başkanlık Divanını yıpratmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 
BAŞKAN - Efendim katılıyorum; Başkanlık Divanını yıpratmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu 

cümlenize bütün kalbimle katılıyorum; ancak, bana verilen bilgi bu, ben bu bilgiyle hareket ediyo
rum. İtirazınızın haklı olduğunu söyledim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Şahsınızı kastederek söylemedim; ama, şaibe altına itiyorlar 
bu tip davranışlarla. 

BAŞKAN - Efendim, daha dikkatli olacağımı da, ayrıca ilave ederek arz ediyorum. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Bari karar yetersayısı aranmasını isteyin. 
BAŞKAN•- İsterlerse, en tabiî haklarıdır beyefendi, hiçbir itirazınız olamaz. 
Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 14 üncü, yani eski 
18 nci maddesinin gizli oylamasının sonuçlarını açıklıyorum: 

Katılan üye : 393 
Kabul :348 
Ret : 43 
Çekinser : 2 
14 üncü madde kabul edilmiştir.(Alkışlar) 
15 inci maddenin gizli oylamasına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) •• . 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oy kullanma işlemi bitmiştir; sandığı kaldırın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerini aldı. 

Sayın milletvekilleri, basılı metinde eski 20, yeni 16 ncı maddenin görüşmelerine başlıyoruz. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 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, irtikâp, 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 yüzseksen güne çıkarılmış olup, bu süre, bu fıkra 
hükmünün yürürlüğe girdiği tarihte başlar. 

BAŞKAN - Önergeleri okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen Geçici 15 inci maddenin tamamı
nın yürürlükten kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan 
(Kocaeli) 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Kanun teklifinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Koray Aydın Musa Erarıcı 

Trabzon Konya 
Halil Şıvgın Rıza Müftüoğlu 

Ankara Erzurum 
Tunca Toskay 

İstanbul 
Madde 16.-7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci 

maddesi yürüklükten kaldırılmıştır. 
Gerekçe: 
12 Eylül dönemindeki tartışmalı icraat ve kararlarının, hukukî denetim dışında tutulması, sivil 

ve demokratik bir anayasa anlayışına aykırıdır. Millî Güvenlik Kurulu Üyeleri veya o dönemde so
rumluluğu olan kişi ve kuruluşların yargı takibi ve denetimine tabi tutularak vatandaşlar arasında 
eşitlik de sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci maddesi, 

Anayasanın ruhuna, 6 ncı maddesine, 10 uncu maddesine ve bütün maddelerine aykırıdır. Bu ne
denle, madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 
Ahmet Özdemir 

Tokat 

Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 
Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Recep Kırış 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci maddesinin 

Anayasadan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
Recep Kırış 

Kahramanmaraş 
İsmet Gür 
Aksaray 

Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

Muhsin Yazıcıoğlu 
Sivas 
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Gerekçe: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci maddesi, insan haklarına, hukukun üstünlü
ğüne, hukuk devleti ilkelerine ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

861 sıra sayılı yasa teklifinin 20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. , 

. . (.. Abdulkadir Ateş Mümtaz Soysal 

Gaziantep Ankara 
Fikri Sağlar Mustafa Kul 

içel Erzincan 
Mustafa Yılmaz Nihat Matkap 

Malatya Hatay 

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 uyannca mahkemelerde ileri sürülebilecek Anayasaya aykırılık iddi
asından başka, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yUzseksen gün içinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilere, kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alan
larda Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek tdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahke
mesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay ve üniversiteler tarafından Anayasaya aykırı
lık iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açılabilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin ikinci görüşmeye esas metninin çerçeve 16 nci maddesiyle Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının geçici 15 inci maddesine eklenen son fıkrada geçen "yUzseksen güne" ibaresi
nin "bir yıla" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Selçuk Maruflu Işın Çelebi 
İstanbul İzmir 

Emin Kul NevşatÖzer 

İstanbul Muğla 
Münir Doğan Ölmeztoprak Gürhan Çelebican 

Malatya İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gerekçe: 
1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden önce birçok kanun ya da kanun hükmünde kararna

me çıkarılmıştır. Bunların Anayasaya uygunluk açısından incelenebilmesi zaman alacağından 180 
günlük süre yeterli değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 16 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "bu suçlar hakkında cezaî zamanaşımı, değişiklik teklifinin yü
rürlüğe girdiği tarihte başlar" cümlesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Şevket Kazan 

Kocaeli 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
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Fethullah Erbaş 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Mehmet Hkatmış 

Nevşehir 
BahaddinElçi 

Bayburt 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci maddesine eklenen 
ikinci fıkrasındaki "rüşvet, hırsızlık" ibaresinden sonra gelmek üzere "ırza tecavüz, ırza tasaddi" 
ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Abdullah Gül 
Kayseri 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkanım, şu anda okunmuş olan önerge, milletvekille
rinin seçilme ycterliliğiyle alakalı; geçici 15 inci maddeyle hiçbir alakası yok. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Özür diliyorum... 
BAŞKAN - Sayın Kazan, sizin imzanız olan şu önerge... z 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Tamam... Tamam... 
BAŞKAN - İtirazınızı geri mi aldınız? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Geri aldım. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Kazan karıştırmış!.. 
BAŞKAN - Olur efendim... Hepimiz ondört saattir çalışıyoruz; Şevket Kazan da karıştırabi

lir, biz de kanştırabiliriz; insanlık hali bu. Özür dilediler, geri aldılar itirazlarını; bir problem yok. 
Devam edin efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle çıkarılması öngörülen geçici 15 inci maddesinin son fık

rasının "Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Ana
yasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı, Anaya-
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sa Mahkemesince hiçbir müracaata mahal kalmaksızın resen incelemeye alınır." olarak düzenlen
mesini arz ve,teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Lütfü Esengün 

Erzurum 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Hüseyin Erdal 

• Yozgat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci maddesine ilave 
edilen üçüncü fıkranın "151 inci maddede yazılı süre" ibaresinden sonra gelmek üzere "üç yıla" 
ibaresinin eklenmesini ve "yüzseksen güne" ibaresinin de fıkra metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 
Salih Kapusuz 

Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Lütfü Esengün 

Erzurum 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Abdullah Gül 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci maddesine ilave 

edilen üçüncü fıkrasındaki "yUzseksen güne" ibaresinin fıkra metninden çıkarılarak "bir yıla" iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Lütfü Esengün 
Van Erzurum 

Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 
Kayseri Yozgat 

Hüsamettin Korkutata Bahaddin Elçi 

Bingöl Bayburt 

Ahmet Remzi Hatip Mehmet Elkatmış 

Konya Nevşehir 
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Abdullah Gül 

Kayseri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci maddesine eklenen 
üçüncü fıkrasındaki "yüzseksen güne" ibaresinin çıkarılarak "iki yıla" ibaresinin ilave edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Lütfü Esengün 

Van Erzurum 

Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 
Kayseri Yozgat 

Hüsamettin Korkutata Mehmet Elkatmış 

Bingöl Nevşehir 
Ahmet Remzi Hatip Bahaddin Elçi 

Konya Bayburt 
Abdullah Gül 

Kayseri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 15 in
ci maddesinin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 

İştirak sayısı: 394 

Kabul: 296 
Ret: 95 

Çekinser: 3 
Böylece, bu madde kabul edilmiştir. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, benim de önergem vardı, okunmadı; herhalde geç 

verildi. • 
BAŞKAN - Herhalde geç verildi Sayın Sayın; yoksa, sizin önergenizi okumaktan büyük zevk 

duyardım. 

Şimdi, maddeyle ilgili önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyacağım: 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, biz önergemizi geri alıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Selçuk Maruflu ve arkadaşları önergelerini geri aldılar. 
Efendim, en aykırı önerge, Şevket Kazan ve arkadaşlarının önergesi, ayrıca, bu önergeyle bir

likte Esat Bütün ve arkadaşlarının önergesi, Esat Bütün ve arkadaşlarının bir başka önergesi, ayrı
ca, Rıza Müftüoğlu ve arkadaşlarının önergesi var. Bu önergelerin hepsi aynı mahiyettedir; yani, 
bu önergelerde "Görüşülmekte olan, 851 sıra sayılı, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair kanun Teklifi
nin, 20 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci maddesinin tamamının yürürlükten 
kaldırılmasını arz ve teklif ederiz" deniliyor; bu nedenle hepsini, birlikte işleme koyuyorum. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, bizim iki önergemiz var, biri Anayasa
ya aykırılıkla ilgilidir. 

- 2 8 5 -



T.B.M.M. B:14fr 22.7.1995 0 : 5 
BAŞKAN-Efendim, ikisi de aynı mahiyette, 15 inci madde. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Hayır; birinde Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyoruz. 
BAŞKAN- Efendim, Anayasaya aykırı olduğu için "yürürlükten kaldırın" diyorsunuz, "çıka

rın" diyorsunuz; ne fark eder ki?!. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) -Onun öncelikle işleme konulması lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim koyuyorum işte; hepsini, öncelikle, bir grup olarak işleme koyuyorum; 
ilk gelen de Sayın Şevket Kazan ve arkadaşlarının önergesi. . 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ama, Anayasaya aykırılık önergesi öncelikle görüşülür 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen efendim, buyurun. 

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

kanım. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, söz talebiniz var mı? Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)' 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vermiş olduğumuz öner
ge, şu anda müzakeresini yaptığımız geçici 15 inci maddenin, Anayasanın muhtevasından tamamen 
çıkarılması istikametindedir. 

Anayasa değişikliği çalışmasına başlarken, birtakım hedefler öngörülmüştü; demokratikleşme 
denildi, hâlâ da deniliyor; sivilleşme denildi, hâlâ da deniliyor ve hatta, anayasa değişikliği konu
sundaki çalışmalar bir ara durduğu veya durdurulduğu sırada, bazı çevreler veya partiler, Anayasa
nın bu tarzda değiştirilmesine karşı olan partilere "sivilleşmeye karşısınız" diye, birtakım ithamlar
da bulunmaya çalıştılar. 

Şimdi, bu anayasa değişikliğinin ne kadar sivilleşme vasfım haiz olduğunu anlamak için, baş
langıçta yapılan değişiklikle geçici 15 inci maddede yapılan değişikliğe bakmak yeterlidir. 

Başlangıç kısmında, özellikle ikinci fıkra tamamen çıkarıldı. Neden çıkarıldı; burada bir ölçü
de 12 Eylül harekâtının bir övgüsü var, bir ölçüde Danışma Meclisinden, Milli Güvenlik Konse
yinden bahsetme durumu var. O nedenle "bu Anayasa sivil bir Anayasa olacaksa, başlangıcında 
böyle ifadeler olmaması lazım" denildi ve bunlar çıkarıldı. Başından çıkarıldı; ama, Anayasa, ba
şından ibaret değil ki; Anayasa bir bütündür. Anayasanın geçici 15 inci maddesinde, aynı ifadeler 
şimdi muhafaza ediliyor. 

Bir değişiklik yapılıyor, yapılan değişiklik nedir; üç fıkradan oluşan bu geçici 15 inci madde
nin son fıkrası çıkarılıyor; son fıkrası çıkarıldıktan sonra, iki fıkra ilave ediliyor; ama, maddede bı
rakılan ifadeler hangi ifadelerdir; -şimdi okuyacağım- geçici 15 inci maddede kalan ifadeler. Ana
yasayı sivilleştirme iddiasıyla ortaya çıkıp "sivilleştiriyoruz" derken, sivilleştirme konusunda yü
reklerini ortaya koyamayan çevrelerin, Anayasada muhafaza ettiği ifadelerdir. (RP sıralarından al
kışlar) '• 

Geçici 15 inci maddenin ilk fıkrasında ne deniliyor: "12 Eylül 1980 tarihinden -işte, 12 Eylül 
burada yazılı- ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık 
Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Milleti adı
na kullanan, -Türk Milleti adına bu yetkileri nasıl kullanıyor; ihtilalle kullanıyor- 2356 sayılı Ka
nunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetle
rin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü ka
rar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez 
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ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz." Siz, bunu Anayasada bırakıyorsunuz ve 
sonra da "biz, bu Anayasayı sivilleştirdik" diyorsunuz. İşte, millet, sizin bu halinize bakarak, elbet
te, nasıl ikili oynadığınızı görüyor. 

Biz, bütün siyasî partiler, ta, en başta, anayasa değişikliği çalışmalarına başlarken, geçici 15 
inci maddeyi tamamen kaldırmak için yola çıktık; grup başkanvekili arkadaşlarımız burada, siyasî 
parti liderlerinin bir kısmı burada. Siyasî parti liderleri, geçici 15 inci maddenin kaldırılması konu
sunda bir mutabakata vardılar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

...ama, bu mutabakat, döndU dolaştı, nereye geldi; önce çıkardık; ama, şimdi "burada kalsın" 
deniliyor, işte, bu, birtakım çevrelerden, birtakım kimselerin çekindiğini gösteriyor. Eğer, bu Par
lamento, yürekli bir Parlamento olacaksa -ki, olmalıdır- gelin, şu geçici 15 inci maddeyi toptan kal
dıralım, bu gece hepsini bitirelim. (RP ve BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

işte, önergeyi verdik; buyurun, oy verin, kaldıralım, bitsin, gitsin, üzerinde hiç tartışmayalım. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 

Komisyon, önergeye katılmadığını ifade etti. 
Bu 4 önergeyi birlikte işleme arz ediyorum: Önergeleri kabul edenler... Etmeyenler... Önerge

ler reddedilmiştir. (RP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇEÜK (Şanlıurfa) - Çekinserler var, çekinserler var... 
BAŞKAN - İtirazınız mı var? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Evet 
BAŞKAN - Tekrarlıyorum... 
Önergeleri kabul edenler... Etmeyenler... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - 12 Eylülcüleri millet görsün, 12 Eylülcüleri millet 
görsün.. . • ı • 

BAŞKAN - Önergeler reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
&61 sıra sayılı Yasa Teklifinin 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz! 
Abdulkadir Ateş 

(Gaziantep) 
ve arkadaştan 

Değişiklik metninin 16 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 
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alanlarda Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 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 - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 

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

BAŞKAN—Sayın Soysal, söz istiyorsunuz; buyrun. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, bu anayasa değişik

liği girişimini, başından beri, Türkiye'yi daha geniş bir özgürlük ve katılım ortamına kavuşturmak 
için, ciddî bir girişim biçiminde algıladığımız için, verdiğimiz önergelerin hepsi, bu özgürlük ve 
katılımı artırma yolunda oldu. Özgürlük ve katılımı artırırken, 1982 Anayasasının ve onu yapmış 
olan dönemdeki zihniyetin, daraltıcı, sınırlayıcı ve engelleyici bütün hükümlerinin bir an önce or
tadan kaldırılmasını amaçladık. Bu geçici madde de açıkça gösteriyor ki, bu hükümlerin bir kısmı, 
bu Anayasayla güvence altına alınmış durumdaydı; ama, bir çarpıklığı da mutlaka tekrarlamak ge
rekir: 12 Eylül döneminde, hep eleştirdiğimiz organlar tarafından çıkarılmış olan ve şeklen yasa sa
yılan birçok hüküm sonradan Anayasaya aktarılmış, Anayasanın hükmü haline gelmiş ve ondan 
sonra da, Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır; bir kısmı da, Anayasa hükmü haline gelme
diği halde, Anayasa hükmü kadar büyük önem taşıdıkları halde; yani, bunların içinde Siyasî Parti
ler Yasası, üniversitelere ilişkin düzenlemeler, bütün derneklerin yaşamını düzenleyen yasalar bu
lunduğu halde, bunlar, Anayasa hükmü derecesine gelmiştir. 

Şimdi, yapacağımız bu değişikle, bunların, hiç olmazsa, Anayasa Mahkemesi önüne getirile
bilmesi ve anayasa aykırılıklarının ispat edilmesi yolu açılmış olmaktadır; fakat, başlangıçta da, bi
rinci görüşme sırasında dasöylediğimiz gibi, bunlar, birkaç yasadan ibaret değil; topladığınız za
man 800 yasa ediyor. Bunların, şimdi, uzatılmış olan süre içerisinde, yani, altmış günden yüzsek
sen güne çıkarılmış olan süre içerisinde, genel hükümlere göre, Anayasa Mahkemesi önüne getiril
mesi çok güç. Ne demek genel hükümlere göre; ya Mecliste, bugün, Anayasa Mahkemesine baş
vurma hakkı bulunanlarça; yani, İktidarın büyük ortağmca ya da Anamuhalefet Partisince ya da 
açılmış olan davalar sırasında kendilerine bu yasalar uygulandığı zaman, bunlar konusunda anaya
saya aykırılık iddiasında bulunacakların iddialarının, mahkemelerce ciddî bulunması halinde, Ana
yasa Mahkemesi önüne gitme konusudur. 

Oysa, dikkat ederseniz, biz önergemizde, biraz da 1961 Anayasasından esinlenerek, geçici ola
rak, yani, bu yüzseksen gün içerisinde, -gönül isterdi ki, bu geçici olarak değil, bu kapı hep açık 
tutulsun- Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulanan bütün partiler ve onların dışında da -
1961 Anayasasında olduğu gibi- yüksek mahkemeler (Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Aske
rî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu ve üniversiteler tarafından, kendilerini ilgilendiren düzenlemeler bakımından ve şimdiye ka
dar anayasaya aykırılığı ileri sürülememiş olan hükümler için, Anayasa Mahkemesine başvurma 
yolunun açılmasını istiyoruz. Bunu, birinci görüşme sırasında da önermiştik, ikinci görüşme sıra
sında da öneriyoruz ve bu önergemize destek vermenizin, Türkiye'de demokratikleşmenin kapısını 
biraz daha açacağına inanıyoruz; eğer, demokratikleşmenin kapılarının sahiden açılmasını istiyor
sak... 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Komisyon önergeye katılmadı. 

' • . • • ' • • • • ' \ . 
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci maddesine eklenen 
ikinci fıkrasındaki "rüşvet, hırsızlık" ibaresinden sonra gelmek üzere "ırza tecavüz ve ırza tasaddi" 
ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

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

dim. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen?.. 

Efendini, Grup Başkanvekiliniz, Sayın Elçi'yi işaret ediyor; ama, Sayın Erdal kürsüye geliyor. 
Sayın Bahaddin Elçi, Grup Başkanvekilinizin yetki verdiği kişi siz olduğunuza göre, buyurun 

efendim. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinize saygılar suna

rım. Gecenin bu geç vaktinde, önergemizi kısaca açıklamak istiyorum. 
Burada, bilindiği gibi, bazı yüzkızartıcı suçlar sayılmakta; o dönemdekiler hakkında cezaî tah

kikat açılabileceği öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, esasen, bu, bir aldatmacadır, bir görüntüdür; çünkü, bu suçlar çoktan zamana
şımına uğramıştır; ama, biz, burada, mala karşı işlenen suçlar nasıl bu madde kapsamına alınmış
sa, bunun gibi ırza tecavüz, ırza tasaddi gibi ırz ve namusa yönelik işlenen eylemlerin de madde 
kapsamına alınarak, bu suçları işleyenler hakkında da cezaî takibat yapılmasını amaçladık. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elçi. 

Komisyon önergeye katılmadı. 

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

Diğer önergeyi işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının sonuna "Bu suçlar hakkında cezaî zamanaşımı, değişiklik teklifinin yürürlüğe girdiği ta
rihte başlar" cümlesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan 

(Kocaeli) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Fethullah Erbaş, buyurun. 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, geçici 15 

inci madde, 1982 yılından bugüne kadar devam ediyor, daha geçmedi; ne zaman geçeceği de belli 
değil. 

Değerli arkadaşlar, bu maddede, cezaî zamanaşımı zaten bitmiş; yani, buraya üç yıl, yüzsek-
sen gün gibi süre koymanın hiçbir manası kalmamış; cezaî zamanaşımı dolmuş, bitmiş. 

Bizim önergede istediğimiz husus, suç işleyen bîr kimse, eğer bir eczaya çarptırılacakla, bu 
kanun yürürlüğe girdikten sonra zamanaşımının başlamasıdır. Yoksa, aslında, bitmiş, gitmiş; işle
miş oldukları suçlardan dolayı bundan sonra ceza veremezsiniz adamlara; çünkü, aradan uzun sü
re geçmiş. 

Eğer burada, bir suç işlemişlerse, bunun hesabını bu Meclis sorsun; onun için veriyoruz biz 
önergeyi. Şimdi, bunu kabul etseniz de etmeseniz de, zaten, cezaî zaman aşımı geçtidiği için, adam
lar ellerini kollarını sallaya sallaya gidecekler, şu ana İcadar yaptıklan zulümler de, yanlarına kâr 
kalacak; bundan sonra da, gelecek ihtilalciler, ayni bir maddeyle, devam ettirir giderler... 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer Önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle çıkarılması öngörülen geçici 15 inci maddesinin son fık

rasının, "Bu dönem içinde çıkarılan kanunla, kanun hükmündeki kararnameler ile 2324 sayılı Ana
yasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alman karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı, Anaya
sa Mahkemesince, hiçbir müracaata mahal kalmaksızın, re'sen incelemeye alınır" olarak düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

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

kan. • • ' , / - • ' 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, söz istediniz; buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dönem içerisinde çıka

rılan kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerle alınan kararların, tasarrufların, 2324 sayılı Ana
yasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca -ki, bu kanunu da, kendileri çıkarmışlar- Anayasaya aykı
rılığı, Anayasa Mahkemesince, hiçbir müracaata mahal kalmaksızın resen incelemeye alınırdı. 

Önergede maksadımız sudun Değerli arkadaşlar, bu dönemde, 800'e yakın kanun çıkmıştır. 
Bunların Anayasaya aykırılığını ileri sürebilecek, şu anda, Parlamentoda iki parti var; birisi, Ana-
muhalefet Partisi ANAP, diğeri de, İktidar Partisi.DYP. Bunların dışında, zaten, bu Parlamentoda, 
kimse ileri süremeyecek. 

Şu anda gördük ki, geçici 15 inci maddenin kalkması için iki parti de rey vermedi. Onun için, 
bunlann müracaat etmesi mümkün değil. Bunlar yanlarına kâr kalacak; bu bir. 

İkincisi; bir şahıs, mahkemeye müracaat ederse ve mahkeme de Anayasaya aykırılığını uygun 
görürse, o zaman Anayasaya aykırılığı iddia edilebilecek; o da çok zor bir iş. 
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Değerli arkadaşlar, biz, burada şunu iddia ediyoruz: Anayasa Mahkemesi, zamanaşımını, hep

sini bir tarafa bıraksın ve bu 800 kanunu da incelemeye alsın, incelesin; Anayasaya aykırı olanları 
ayıklasın, bir kenara atsın, olmayanlar da yürürlükte kalmaya devam etsin. Bizim önergemizde vur
gulamak istediğimiz konu bu; ama, biliyorum ki, bu önergemize, ANAP da, DYP de olumlu rey 
vermeyeceklerdir. " 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

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

Diğer önergeyi işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci maddesine ilave 

edilen üçüncü fıkranın "151 inci maddede yazılı süre" ibaresinden sonra gelmek üzere "üç yıla" 
ibaresinin eklenmesini ve "180 güne" ibaresinin de fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Fethullah Erbaş 
1 (Van) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, söz istiyoruz... 
BAŞKAN - İşaret etmediniz efendim. (RP sıralarından gürültüler) 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, bu tarafa bakmadınız. 
BAŞKAN - Beyefendi, baktım. Bakmasam, Sayın Şevket Kazan itiraz eder. Çabuk davrana-

madınız. Öteki önergede söz alırsınız. , 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen geçici 15 inci. 

maddesine eklenen üçüncü fıkrasındaki "180 güne" ibaresinin çıkarılarak "iki yıla" ibaresinin ila
ve edilmesini arz ve teklif ederiz. 

.Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılmıyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kapuşuz, buyurun efendim. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gecenin bu 

saatinde, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yaklaşık iki yılı aşkın bir süredir, anayasa değişikliği üzerinde bir çaba sarf edildi. Daha son
ra, olay, bir daha güncelleştirilerek, en son, birinci ve ikinci paketle, ikinci görüşmelerini yaptığı
mız çalışmalarla, teklifin son maddelerine geldik. 

Öncelikle, bir hususu açık ve net tespit etmek mecburiyetindeyiz. Zaman zaman, bazı yakla
şımlarda bulunuluyor; deniliyor ki "bu Anayasanın, tamamına gücümüz yetmiyor; ama, birkısmını 
olsun değiştirelim." Bu olay, ilk bakışta mantıkî geliyor; doğru da kabul edilebilir; ben de, buna, 
bir ölçüde katılabilirim; fakat, bu değişiklikte, bir maddenin değiştirilmesi konusuna gelindiğinde, 
acaba, o maddenin tamamı değil de, niçin bir fıkrası üzerinde çaba sarf ediliyor ve yoğunlaşılıyor?.. 

Bakınız, biz, bu fırsatı, son bir defa daha, Genel Kurulun huzuruna getirdik. Biraz önce, de
ğerli sözcü arkadaşlarım da söylediler; onbeş yıldan beri geçici madde 15 olarak devam eden bu 
madde için, sizlerin, anayasa değişikliğiyle ilgili o kadar methiyeleriniz söz konusuydu ki, en son 
ifade, Devlet Bakanı Sayın Cevheri'nin bugünkü ifadesidir. Bakınız, Sayın Cevheri, bu sabah, ay
nen şu cümlelerle ifade etti: "Bu Anayasanın, sadece başlangıç kısmındaki, askerî darbelere meş
ruiyet tanıyan 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün dahi burada yazılmasını askıya alan, 
Anayasanın başlangıç kısmında varsa, bu yazıyı buradan sökmemiz lazım. Tek o hüküm dahi, he
pimizin, bu Anayasanın değiştirilmesi etrafında toplanmasını gerekli kılar." 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sözlerine sahip çıksınlar. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şayet bu sözde samimiyseniz, bu sözde tutarlıysanız, işte fır
sat. Nedir o; geçici 15 inci maddeyle ilgili, biraz önce huzurunuza öneri getirdik "lütfen, şunu kal
dıralım" dedik; fakat, yanaşmadınız. Yine, önergelerimizden bir tanesiyle, bunların mahkemeleri 
konusunda sürenin yetersiz olduğunu, bunun 180 gün -yani, 6 ay- gibi kısa bir sürede yapılamaya
cağını, bunun, 3 yıl, 2 yıl, asgarî 1 yıl olmak kaydını huzurunuza getirdik; ama, gördüğümüz tab
lo odur ki; siz, anayasa değişikliği değil, yamalı bir bohça üzerinde uğraşıyorsunuz. Maalesef, siz, 
bu konuları konuşurken, başlangıçta kaldırdığınız iki paragraf için, bir sürü güzel güzel ifadeler 
kullanırken, biz, sizi ikaz ettik "Bu, iki paragrafı kaldırmanız yetmez. Bir defa, bunu yapanlarla il
gili bir madde var, onları kollayan ve koruyan bir madde var; eğer, gücünüz yetiyorsa, o maddenin 
tamamını kaldırın" dedik; ama, maalesef... 

Bu Parlamentoya yakışan şeyin, bu geçici 15 inci-maddenin tamamının kaldırılması olduğunu 
bir kere daha ifade ediyorum. Siz, her fırsatta sivilleşmekten bahsediyorsunuz, demokratikleşme
den bahsediyorsunuz "12 Eylül Anayasasını değiştirmeyi istemiyor musunuz" diye, âdeta, bizi it
ham ediyorsunuz; ama, biz, size, eğer, bu sözünüzde samimîyseniz, böyle bir yanlışlık yapılmışsa, 
böyle bir antidemokratik uygulamayı yapanları koruyan bir madde varsa, bunun, bu Anayasadan 
öncelikle ayıklanması lazım diyoruz; ama, heyhat!.. 

Değerli arkadaşlar, bunu, bu tavrı sizlerden beklerken, biraz önceki oylamada bu fırsatı yaka
layamadık. 

Son olarak bir üzüntümü daha ifade etmek istiyorum; 

Değerli arkadaşlar... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Önergeye bir geçsen!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Önergemizi izah etmeye çalışıyorum. 180 günlük süreyi mut

laka iki yıla çıkarın diye önerge verdik; onu anlatmaya çalışıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, en çok üzüleceğim konu nedir biliyor musunuz; inşallah öyle olmaz; ama, 

bu değişiklik teklifini getiren milletvekili arkadaşlarım, galiba, bu maddeyi de, kırmızı oylarıyla 
geçirmeyecekler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

Onbeş yıldır geçiciliğini sürdüren geçici 15 inci madde, yine devam edip kalacak. Sizlerin gü
cü yetmiyor olabilir,'sizler bu cesareti göstermiyor da olabilirsiniz; ama, şundan emin olunuz ki, 
Allah nasip edecek, bu Grup gelecek; demokratik bir anayasa nasıl yapılırmış, böyle antidemokra
tik bir maddeyi bünyesinden nasıl ayıklarmış, biz, onu, sizlere göstereceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilmesi Öngörülen geçici 15 inci maddesine ilave 
edilen üçüncü fıkrasındaki "180 güne" ibaresinin fıkra metninden çıkarılarak" 1 yıla" ibaresinin ek
lenmesini 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. 
Maddeyle ilgili önergelerin müzakereleri tamamlanmıştır. 
Şimdi, basılı metinde 20 nci, yeni numarasıyla 16 ncı maddenin gizli oylamasına geçiyoruz. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bir hususu sormak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Siyasî partilerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisine ver

dikleri anayasa değişikliği teklifinde, bu maddenin çıkarılmasını görüşmesiz teklif etmişlerdir. 
Şimdi, ne değişmiştir ki, bu maddenin büyük fıkraları kalıyor. Bunu, Komisyondan öğrenmek isti
yorum. (RP sıralarından "emir geldi" sesi) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Oylama işlemine geçtik efendim... Oylama işlemine geçmeden önce olsaydı, o so

runun cevabını Komisyondan isterdim. (RP sıralarından "cevap veremez" sesleri) 
Verir veya veremez; o, sizi de ilgilendirmez, bizi de ilgilendirmez. 
Sayın milletvekilleri, bundan sonra, oyların sayımı sırasında, basılı metinde 22 nci madde, ye

ni numarasıyla 17 nci madde olan, referandumla ilgili maddeyi görüşeceğiz. 
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Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı efendim? Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır; oy sandığım kaldırın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, basılı metindeki 21 inci madde -ki, Anayasaya, bu maddey

le geçici 17 nci madde eklenmektedir- yine basılı metinde 16 ncı madde olarak geçen maddenin 
düşmesi nedeniyle, düşmüştür. O nedenle, bu 21 inci maddeyi görüşmüyoruz. 

Şimdi, basılı metinde 22, yeni numarasıyla 17 olan halkoylaması maddesinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. » 
Sayın milletvekilleri, bu maddenin, birinci tur görüşmeleri sırasında bir önmüzakcresini yap

mıştık. Bu önmUzakeresinde, bu, halkoyuna sunulma maddesi olduğu için, bunun, birinci turda gö
rüşülmemesini, ikinci turda görüşülmesini de, Meclis karan olarak, karara bağlamıştık. Bunun gö
rüşülmesi, normal usullere tabi olacaktır ve oylaması da işarı oylamayla yapılacaktır; bunu bir ke
re daha hatırlatıyorum 

Ayrıca, bir hatırlatmam daha var: Bütün bu görüşmelerinin sonunda, basılı metinde bazı mad
delerin numaralan değişti. Bu değişen numaralarla, şimdi, bu yeni 17 nci maddeyi okutacağım... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - 16 ncı madde kesinleşmedi ki... 
BAŞKAN - Efendim, öyle bir durum olursa, redaksiyon imkânımız var, onu biz de düşünü

yoruz; şimdi, tasnif yapılıyor. 
(Oylann aymmma devam edildi) 
BAŞKAN - 17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17.- Bu Kanunun halkoylamasma sunulması halinde; 
I inci maddesi, 
2,3,13 ve 15 inci maddeleri birlikte, 
4 üncü maddesi, 
5 inci maddesi, 
6,7 ve 14 üncü maddeleri birlikte, 
8 inci maddesi ve 18 inci maddesinin ilk fıkrası birlikte, 
9 ve 10 uncu maddeleri birlikte, 
II inci maddesi, 
12 inci maddesi, 
16 ncı maddesi, 
Ayrı ayrı oylanır. 
BAŞKAN - Şimdi, görüşmelere başlıyoruz. 
Madde Üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi Grubu adına Sa

yın Şevket Kazan; şahısları adına, Sayın İbrahim Halil Çelik, Sayın Kâzım Ataoğlu, Sayın Musta
fa Baş söz istemişlerdir. 

Başka söz'talebi var mı? Yok. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış

lar) 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anaya
sa değişikliklerinin halkoylamasına sunulmasıyla ilgili, hangi maddelerin birlikte, hangi maddele
rin ayrı ayrı halkoylamasına sunulacağını belirleyen madde üzerinde görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurunuzdayım; görüşlerimizi sunmadan önce, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Önce, bir hususa işaret etmek, sonra da, birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Yapılan mü
zakereler sırasında, bazı maddeler üzerinde, istenmeyen, arzu edilmeyen sonuçlar alındı. Bu mad
delerin büyük bir çoğunluğu da, çalışma hayatıyla ilgili, emekçilerle ilgili maddelerdi. 

Bu konuda söz alan arkadaşlarımız, ağır eleştiriler yönelttiler. Tabiî, günün, sabahki heyecanı 
içinde, bu eleştirilerini serinkanlılıkla karşılamak gerekiyordu. Nitekim, sonra, bu eleştirileri yönel
ten arkadaşlarla da tekrar konuştuk; muslihane çözümler aramaya gayret ettik; ama, her şeyden ev
vel şunu ifade etmek gerekir ki, eleştirilerin haksızlık dozu da çok açık. Bakınız, Anayasanın grev 
hakkıyla ilgili 54 üncü maddesi üzerinde cereyan eden olaylar nasıl gelişmiş; Büyük Meclisin za
bıtlarına bakarak, bunları tespit ediyorum: 21.6.1995 tarihli 126 ncı Birleşimde, Anavatan Partisi, 
grev hakkıyla ilgili olarak bir önerge verip, görüşlerini ortaya koymuş. Bu önergeye, arkadaşları
mızın büyük bir kısmı itibar ettiler; fakat, yapılan oylamada, önerge, açık oylamada reddedildi. Biz, 
bir infial göstermedik; "Yüce Meclisin takdiridir" dedik. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına da 
bir önerge verildi. Bu önergenin müzakeresinde, Komisyon, önergeye katılmadı ve -zabıtlardan 
okuyorum- önerge sahibi de söz talep edip, önergesini savunmadı. Önerge, oya sunuldu ve açık oy
lamada kabul edilmedi. Yine, bu ademikabul sırasında, arkadaşlarımız büyük bir infial gösterme
diler "Meclisin takdiridir" dediler. 

İkinci tura geldik. İkinci turda, Anavatan Partisi, birinci turda verdiği önergenin aynısını, 30 
Haziran 1995 tarihinde, Yüce Meclisin Başkanlığına sunmuş oldu; fakat, her nedense, bu önerge 
gündeme alınmadı; müzakere edilmedi. Sebebi neydi; sebebi, ikinci turda, bu madde üzerinde, 12 
önergenin 8'i İktidar gruplarımızın verdiği önergelerdi; yani, gündem tıkanmıştı; 54 üncü madde 
üzerinde, bizim, halisane tekliflerimiz, çok kısa, özlü olan, birinci turda verdiğimiz ve reddedilen; 
fakat, hiç gocunmadığımız; ikinci turda da aynen tekrar ettiğimiz bu önerge, müzakereye alınma
dı. Eğer, Anavatan Partisinin kötü bir niyeti olsaydı, birinci turda nasıl olsa önergem reddedilmiş 
der, ikinci turda, grev hakkı üzerinde herhangi bir önerge vermekten imtina ederdi. Halbuki, biz, 
bu hakkı savunarak, bu önergeyi ikinci turda da huzura getirdik. 

Şimdi, gündemi tıkamak üzere verilen bu 12 önergeden 8'i nasıl... Bu önergeler, hatırlarsanız, 
teklifin 3 üncü maddesi (sendika hakkı) üzerinde de verilmişti ve tam 36 adetti. Bu 36 adet öner
geye bakıyoruz, şimdi okuyacağım gibi önergeler. Bakınız ne diyor: Grev ve lokavtın yasaklanma
sına veya ertelenebilmesine ibaresinden sonra gelen virgül işaretinin kaldırılarak değiştirilmesi. 

Başka bir önerge: Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilirler ifadesinden sonra gelen nokta işa
reti yerine virgül işareti konulması. 

v. 
Başka bir önerge: Yine, nokta işareti konulması. 
Başka bir önerge: Söz konusu uyuşmazlık ifadesinden sonra bir virgül işareti konulması. 
Böylesine önergelerle gündemi tıkarsak, bizim, ciddî ve samimî şekilde grev hakkı üzerinde 

verdiğimiz önerge, müzakereye girmezse, hiçbirimizin, bu kadar fazla infial göstemeye, birbirini 
kırmaya hakkı olmaması lazım. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Q önergelerin işleme konulması yanlış. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Kul, siz hep objektifsiniz, lütfen o yanınızı unutmayın... 
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EMİN KUL (Devamla) - Şimdi, noktalama işaretleri belki çok yerinde müdahaleler olabilir... 

Aklıma bir hikâye geliyor, gecenin bu saatinde anlatayım; bunu yaşayanların bir tanesi, şimdi 
çok büyük bir gazetemizde zevkle okuduğumuz bir köşe yazarı -ismini söylemeyeceğim- bir tane
si vefat etti, bir şairimiz; bir tanesi de, ismini söylemekte mahzur görmüyorum; çünkü, çok rint bir 
arkadaştır, Özer Öztep diye, bir gazetemizin sorumlusu. Bu üç arkadaş TRT'de açılan spikerlik sı
navına girmeye karar veriyorlar ve sınava girdiklerinde -tahsil tamam, askerlik vesaire her şey ta
mam; fakat, rekâketleri var, yani kekemeler- diyorlar ki, siz kekemesiniz. Her şartı iyi; ama, gaze
tede ilan ettiğiniz şartlar içinde kekeme olmamak yazmıyordu diyorlar... Gayet latife seven bu ar
kadaşlar, bu spikerlik sınavına bu şekilde giriyorlar. 

Şimdi, demek ki, milletvekillerinin seçilme yeterliliği içinde veya en az Anayasa Komisyonu 
üyesi olmanın yeterliliği içinde, imla bilmek, noktalama işaretlerini bilmek veya imla kılavuzu kul
lanmak mecburî tutulmalı. Yani, noktayla, virgülle bu denli uğraşmaya kalkarsak, bu tilr önergele
re öncelik verip gündemi tıkarsak, dönüp Anavatan Partisine kızmaya, hiçbir gerek, hiçbir hak ol
maması gerekir ve öyle bir şekilde verilmiş ki önergeler; görüyorsunuz, "kavunlar, karpuzlar dal
larda olgunlaşır" deniyor; ama, armutlardan, elmalardan bahsetmek lazım gelirken, kavun karpuz 
görünmüyor, kavun ile karpuz arasına bir virgül koyun deniyor. 

Bu tür önergelerle bir yere gitmemiz mümkün değildi. Onun için, 3 üncü maddede de, 5 inci 
maddede de (Anayasanın grev hakkıyla ilgili 54 üncü maddedesi) bazı aksaklıklar oldu; ama, bu 
aksaklıkları, yine, inşallah, şu toplantı bitmeden -özellikle 128 inci maddede- gidermekte, biz de, 
Parti Grubu olarak size yardımcı olmaya hazırız; ama, şunu kabul ediniz ki, ikinci turda verdiğiniz 
önerge, Anavatan Partisinin verdiği önergenin aynısı; yani, Cumhuriyet Halk Partisinin grev hak
kıyla ilgili olarak verdiği önerge, satır be satır, kelime be kelime, virgül be virgül aynısı; fakat, 
önergeniz üzerinde herhangi bir savunma da yapılmadı ve önergeyi geri çektiniz. Şimdi, ikinci tur
da verdiğiniz önergeyi geri çekiyorsunuz, bizim, satırbesatır aynı olan önergemiz gündeme girmi
yor; sonra bize kızıyorsunuz. Bunları unutalım, gecenin bu saatinde; bunların üzerine bir sünger çe
kelim; belki, Yüce Meclis, anayasa değişikliği çalışmasını bu denli geniş bir şekilde ilk defa yapı
yor; daha önce 1987'de yapıldı, çeşitli maddeler değişti; ama, bu genişlikte, bu tartışma içerisinde 
belki ilk defa yapılıyor; ben, arkadaşlarımın söylediği çok ağır sözleri kabul etmiyorum; ama, ken
dilerinin de üzüntü duyduğu kanaatine varıyorum; dolayısıyla, yapılacak yeni bir çalışmaya yar
dımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. 

Madde üzerindeki teklifimize gelince: Sendika hakkı ve grev hakkı ayrı ayrı oylanmahdır, bir
leştirilerek oylanmamahdır. Yani, eğer, referanduma sunulacaksa, sendika hakkı ve grev hakkı bir 
arada değil, birinden birini seçecek vatandaşı, ikisini bir araya getirerek iki hakkı da ifna etmek gi
bi bir yolu seçerek değil... 

BAŞKAN - Tamamlayın, buyurun efendim. 

EMİN KUL (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 

..'. ayrı ayrı oylanmahdır. Nitekim, bunun dışında, 128 inci madde de ayrı oylanmahdır. Bun
ların birleştirilerek oylanması halinde tercih güçlüklerinde kalabilecek olan yurttaşlarımız, bu hak
ların birinden birini tercih edecekken, topunu birden ortadan kaldırma yolunu da seçebilirler. Bu 
tehlikeyi bertaraf edecek bir önergemiz de verilmiştir. 

Bu önergemizi desteklemenizi istirham ediyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum.(ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın milletvekillleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 16 ncı -basılı me
tindeki eski 20 nci- maddesinin gizli oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 

İştirak : 389 

Kabul : 200 

Ret : 184 
Çekinser : 5 
Bu madde, bu neticeyle, düşmüştür; dolayısıyla, şimdi görüştüğümüz maddenin numarası da, 

17 değil, 16 olmaktadır ve bu maddedeki "16 ncı maddesi" ibaresi de, madde düştüğü için, bu mad
deden çıkarılmıştır; maddenin oylaması sırasında, maddenin son şeklini tekrar okutturacağım. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşmekte olduğumuz Anayasanın Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifinin halkoylamasıyla ilgili olan maddesine geldik. Bu madde üzerinde, önce, teknik ba
kımdan, üç açıdan düşüncelerimizi ortaya koymak istiyoruz. 

Bize göre, bu madde, önce, birinci turda görüşülmeliydi. Bize göre, bu maddenin birinci tur
da görüşülmemesi bir eksikliktir; çünkü, biz, anayasayı bir bütün olarak kabul ediyoruz. Anayasa 
bir bütün olduğuna göre, bu çerçeve içindeki bütün maddeler, bir anayasa maddesidir, ister esasa 
mütedair olsun, ister şekle mütedair olsun. Bu düşüncemizi, daha önceki safhada, Yüce Heyete ve 
Başkanlık makamına arz ettik; ama, bu maruzatımızı arz ederken, karşı mülahazalar ileri sürüldü, 
"henüz görüşmeler tamamlanmamıştır, neyin kabul edilip neyin kabul edilmeyeceği birinci turda 
belli olmayacaktır, ancak ikinci turda belli olacaktır; bu durumda, bunun müzakeresi ikinci turda 
yapılmalıdır" denildi ve müzakeresi bu tura bırakıldı. 

Birinci turda, bu müzakere, şu iki faraziye öngörülerek yapılabilirdi: Eğer birinci turda 270 oy
dan az oy alan maddeler düşmüş kabul edilecekse, bu madde ona göre tanzim edilir, görüşülürdü; 
270 oyun altında kalan maddeler düşmüyor kabul edilecek olursa, gene bu madde olduğu gibi gö
rüşülebilirdi. Yani, görüşülmesine mâni bir durum yoktu; ama, görüşülmemiştir. Bu, bize göre bir 
eksikliktir; başka arkadaşlar kürsüde aksini de iddia edebilir; ama, bize göre bir eksikliktir. 

İkinci bir husus, açık oylamaya tabi tutulması hususudur. Bu görüşte de, biz, gizli oylamayla 
yapılmasında ısrar ediyoruz; ama, açık oylanması görüşünü savunanlar açık oylama yapabilir. Bu, 
elbette, bize göre bir anayasa iptali sebebidir veya madde iptali sebebidir. 

Arz edeceğim üçüncü nokta da şudur: Ben temenni ederdim ki, Sayın Komisyon, şu aşamada 
bu maddeyi geri çeksin; çünkü, 22 nci maddede halkoylamasına sunulması halinde maddeler nasıl 
oylanacak dendiği zaman, burada 20 nci madde de var, 23 üncü madde de var, 21 inci madde de 
var; ama, şimdi biz öyle bir noktaya geldik ki, birazdan yürürlük maddesini müzakere edeceğiz, o 
yürürlük maddesi dahil, herhalde biz 18 maddede işi bitireceğiz. Halbuki, hangi maddede işin bi
teceği şu anda açıktır, seçiktir, bellidir. Komisyonun bu maddeyi çekerek -ki, ilk defa çekmiş ola
caktır bu maddeyi, daha önce çekmedi- yeniden tanzim etmesi ve getirmesi gerekirdi. Şimdi, biz, 
hangisiyle hangisinin birlikte görüşülmesi lazım geldiği hususunu, bu kaos içerisinde, zaten tespit 
edebilecek durumda değiliz. 

Bunları arz ettikten sonra, anayasa görüşmelerinin sonunda, herhalde, tekrar söz alma imkânı 
olmadığı için, tamamlamak üzere olduğumuz bu çalışmajarla ilgili birkaç noktaya da temas etmek 
istiyorum. 
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Demin, geçici 15 inci madde üzerinde, anayasanın sivilleştirilmesi konusundaki çabaların ne 

denli görüntüde kaldığını açıkça ifade ettim. O nedenle, bu anayasa değişiklikleri, referandum yo
luyla veya doğrudan doğruya kabul edilecek olsa dahi "biz, bu Anayasayı sivilleştirdik" diye, kim
se hava atmaya, tafra atmaya kalkışmasın. Bu Anayasa, sivilleşmemiştir; çünkü, siz, bu Anayasa
yı sivilleştirme yürekliliğini gösteremediniz. Çok yürekli bir Başbakan, çok yürekli bir Anamuha-
lefet Partisi Lideri, bu akşam, Anayasanın 15 inci maddesini yüreklerini ortaya koyup kaldırama-
dılar. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun için, mutlaka yüreğiniz vardır; ama, o yürek
lerin içi boştur, işte o boşluk bü akşam görüldü. 

SÜHA TANIK (İzmir) - Allah bilir onu... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Onun için, bundan sonra sivilleşme diye bir şey konuşmayın. 

İkincisi, "demokratikleşme, demokratikleşme" dediniz... Bu bütün içerisinde, demokratikleş
meyle ilgili bazı maddeler vardı; özellikle, kamu çalışanlarına sendikal haklar tanınması konusun
da, toplusözleşme hakkı, grev hakkı tanınması konusunda birtakım haklar vardı; ama, şimdi hepsi 
gitti, hiçbirisi ortada yok. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Niye oy vermediniz?.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - O halde, derneklere siyaset hakkı verdik, meslek gruplarına 

siyaset hakkı verdik, sendikalara siyaset yapma hakkı verdik, 18 yaşından büyüklere oy kullanma 
hakkı verdik diye, demokratikleşme yaftasını açmaya hiçbir zaman teşebbüs etmeyin, bunu yapma
ya da hakkınız yok. 

Bunun yanında, sık sık konuşuyor grup sözcüsü arkadaşlarımız: "Biz, bu anayasayı millet için 
yapıyoruz; bu anayasayı, millet, hararetle bekliyor..." Hangi anayasayı?.. Siz, bu anayasayı millet 
için yapmıyorsunuz... 

FETHULLAHERBAŞ (Van)-Avrupa Birliği için... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sizin, bu anayasayı millet için yapmadığınız, iki noktadan 

açıkça ispat edilir: 
Birincisi, biz, konuşmalarımızda "Batı'dan gelen talimatlar üzerine bu anayasa değişikliği ya

pılıyor" dedik; "hayır" dediniz; "millet için yapıyoruz" dediniz. Bir ara, anayasa görüşmeleri askı
ya alındı; Sayın Başbakan, anayasa görüşmelerini askıya aldı. Anayasa görüşmeleri askıya alındık
tan sonra, artık, o, medyanın Güneri Civaoğulları, bilmem şunlar bunlar, bir atış başlattılar Parla
mentoya; "biz, Avrupa Topluluğuna ne diyeceğiz şimdi", "ne yapacağız şimdi", "nasıl gireceğiz 
şimdi..." (RP sıralarından alkışlar) Bunlar nedir bunlar; demek ki, bu anayasa değişikliği, Avrupa 
Topluluğuna girmek amacıyla yapılıyormuş, millet için değil. Bu, ortaya çıktı; bunu kimse inkâr 
edemez. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Dört senedir neredeydiler bunlar. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - İkinci bir husus, millet için yaptığınız anayasa bakın lütfen; 

millet için yaptığınız anayasa bakın: Şimdi "Başlangıç" kısmı ne halde; biraz önce anlattık. Sendi
kalarla ilgili maddeleri ne hale getirdiniz; o da belli. Şimdi, siz ne yapıyorsunuz?.. Bu Anayasada 
yapılan değişiklikler, siyasî partilerle alakalıdır; Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekili 
sayısıyla alakalıdır; milletvekillerinin üyeliklerinin düşmesiyle, üyelik nedeniyle iptal davası açıl
masıyla, Millet Meclisinin eylülde değil de ekimde toplanmasıyla alakalıdır. Yukarıdan aşağıya ba
kın, bunların hepsi, milletvekilleri için getirilmiş maddelerdir; hepsi, siyasî partilerle ilgili madde
lerdir ve bu maddeler, görülüyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısıyla ilgili maddelerdir. 
Peki, millet ne oldu?.. Siz, sadece, millete hikâye okuyorsunuz; ama, burada, nalıncı keseri gibi hep 
kendinize yontuyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 
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Sonra, şu garabete bakın: Birinci tur oylamada, bütün siyasî parti temsilcileri buraya çıktılar 

"milletvekilliği sayısı 450'dc kalsın" tarzında konuştular ve "bu nasıl girmiş buraya; Allah Allah..." 
İmzası var... Buraya çıkan grup sözcüsü, konuşmasında "imzaladım; ama, farkında değilmişim" de
di ve aleyhinde konuştu. Birinci turda oylandı, 265 kabul oyu çıktı. İkinci turda, bir de bakıyoruz 
ki, almış başını gitmiş!.. Neydi o nutuklar, neydi o konuşmalar?.. 

O nedenle, burada, millete selam verme konuşmalarının arkasından yaptıklarınız açık seçik or
tadadır. 

Büyük hatalar yapıldı; birinci turda müzakeresi yapılmamış bir maddeyi, ikinci turda, hem de 
"yeni madde" diye zapta geçirmek suretiyle, yeni madde olarak kabul ettiniz; ama, o maddeyi hak
sız olarak kabul ettiğiniz için, tabiatıyla, şimdi, geldiniz tıkandınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Oylamanın gizliliği esası var; oylamanın gizliliği esasını ih
lal ettiniz. Hatta, öyle ki, Anavatan Partisinin, Meclis Başkanlığına, gizli oylamanın ihlal edildiği 
konusundaki müracaatı üzerine -ki, bizim de müracaatımız vardı- Başkanlık Divanı toplandı, bu 
toplantıdan sonra, burada, gizli oylama için Başkanlık Divanının aldığı karar okundu. İşte, gizli oy
lama için alman o karar var ya o karar, ondan önce yapılan bütün oylamaları, hukuken muallel kı
lar. (RP sıralarından alkışlar) Ama, bunu böyle yaptınız. 

Bugün "oylama bitmiştir" denildi, sandık buraya çıkarıldı; bir de baktık, oylama devam edi
yor! Halbuki, zapta "oylama bitmiştir" diye geçmiş ve de önerge komedisi... Ne önergeler, ne öner
geler!.. Biz, hiç olmazsa, Komisyon katılmadığı zaman, verdiğimiz önergeler üzerinde konuşuyo
ruz; sizin verdiğiniz önergelerin, birisi işleme konuluyor, artık, öbürlerinin işleme konulmasına ge
rek yok!.. Neden gerek yok; çünkü, o önergeler, bir şeyi düzeltmek için verilmemiş; muhalefetin 
önerge verme hakkını gasp etmek için verilmiştir. İşte, bunu da yaptınız; bütün bunları hallettiniz! 

Hatalarınız, mutlaka bir yerden dönecektir; ya Cumhurbaşkanlığı makamından dönecektir ya 
Anayasa Mahkemesinden dönecektir; ama, sonuç olarak size şunu arz etmek istiyorum: İlk.yapıla
cak seçimde, olarak size şunu arz etmek istiyorum: İlk yapılacak seçimde, bu millet, size "millet 
için yaptığınız Anayasa bu mu? Alın Anayasanızı -bu değiştirdiğiniz maddeler yönü itibariyle söy
lüyorum- başınıza çalın" diyecektir. 

Saygılar sunarım. (Refah Partisi sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanın, anayasa değişikliklerinin, halkoylamasına gi

dildiği takdirde, nasıl oylanacağına ilişkin maddede, birtakım maddeler görüyorsunuz ki, örneğin 
16 ncı madde, aslında, burada, reddedilmiştir; yoktur. O noktadan kalkarak, belki numaralar birbi
rini tutmayabilir; ama, burada, birtakım maddeler gözüküyor, madde numaraları gözüküyor; onlar, 
burada reddedilmiş olan maddeler. 

Bu noktadan kalkarak, bazı şeyler söylemek istiyorum ve bu bakımdan, Partimizin tutumuna 
ilişkin bazı noktalan tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Biz, başlangıçtan beri, yanı, 3Ö1 imzayla Türkiye Büyük Millet Meclisine böyle bir anayasa 
değişikliği paketi sunulduğu andan beri -ki, onu da bir mutabakat sayıyorduk- bu mutabakata ters 
hiçbir şey yapmamaya özen gösterdik, içimizden bazı şeyleri yapma eğilimi doğal olarak geldiği 
halde. 
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Son dokunulan noktayı ele alayım: Geçici 15 inci maddenin bir giriş kısmı var; o giriş kısmın

da, aslında, başlangıçta çıkardığımız iki paragrafa benzer sözler var. Biraz önce, söz konusu edil
di, "niye onlar konusunda önergeniz yok hiçbirinizin" denildi. O 301 imzalı mutabakat metninde 
olmadığı için, biz, bu konuda bir önerge verme gereğini duyduğumuz halde, vermedik; çünkü, ver
diğimiz bütün önergeler -bakın, bunu tekrar ediyorum, verdiğimiz bütün önergeler- ne sıra doldur
mak için verilmiş önergelerdir ne de bu 301 imzanın dışındadır; aslında, bizim programımıza, ilke
lerimize uygun düşen bazı sözleri burada tekrarlamak için verilmiş önergelerdir. Biz, Anayasa Ko
misyonunun, 301 imzalı başlangıç teklifinden saptığı noktaları belirtmek üzere -Anayasa Komis
yonu, önümüze bir metin getirmişti; o metin, 301 imzalı metinden sapmalar içeriyordu, biz, o sap
maları belirlemek üzere- verdiğimiz bütün önergelerde, o 301 imzalı metne dönüşisteğini ortaya 
koyduk; onun dışında, başka hiçbir şey yazmadık ve önerge yazmamız çok kolay oldu; çünkü, 301 
imzalı metni ve Komisyondan önümüze gelen metni açıyorduk ve şu fıkra şöyle değiştirilsin dedi
ğimiz zaman da, kendiliğimizden hiçbir şey katmadık; uzlaşma metninde ne varsa, onu yazdık; te
mel yaklaşımımız bu oldu; bu bir. 

Bu yaklaşım, örneğin, geçici 15 inci maddenin giriş kısmını niçin önerge konusu yapmadığı
mızı izah ediyor; yoksa, biz "12 Eylül" denilen dönemin, bu Anayasadaki bütün izlerini -bir kısmı
nı değil, bütün izlerini- kaldırmaya kararlı bir partiyiz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Daha önce, başka partiler için söylendiğinde, biz de, elimize olanak geçtiğinde, bir an tered
düt etmeyiz; ama, sayımız belli; katkılarımız ancak o ölçüde olabiliyor; ama, o ölçüyü aşan bir yö
nü var katkılarımızın. Biz, başından beri şu noktaya çok önem verdik ve bunu, burada, ilk konuş
mamda söylemiştim, tekrarlıyorum: Biz, programı gereği, Türkiye'nin çalışan insanlarını, işçi ke
simini, memur kesimini, yani emeğini satarak geçinen insanlarını temsil eden, en azından temsil et
me iddiasını taşıyan ve bu iddiaya uygun davranma zorunluluğunu duyan bir partiyiz. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Onun için, bu anayasa değişikliklerinin bir bölümünün, hiç olmazsa, o kesimi, yani emeğini 
satarak geçinen kesimi tatmin etmesine önem verdik ve bizim için paketin anlamı, bunu içerdiği öl
çüde vardı; bundan yoksun kaldığı ölçüde de, paketin anlamı, bizim için yavaş yavaş azaldı; üzü
cü bir şeydir bu. Bizim için azalması önemli değil, halkin gözünde de azaldı; çünkü, halkın büyük 
bir kesimi, emeğini satarak geçinmektedir. İşçilerin haklarına ilişkin bir düzeltme, yapamadığımız 
bir düzeltme, örneğin grev hakkının doğru dürüst kullanılmasına ilişkin bir düzeltme buradan geç
mediği zaman, bu, yüzbinlerce, milyonlarca işçiyi ilgilendirmektedir; memurların haklarına ilişkin 
bir madde geçmediği zaman, bu, 64 kişisiyle burada hazır bulunan bir partiyi üzmekle kalmıyor, 
bütün bir halk kesimini üzüyor ve bizi üzüşü de, bundan kaynaklanıyor. 

Onun için, biz, bunlara çok önem verdik; o kadar önem verdik ki, ikinci görüşmeler sırasında, 
bari bunlar konusunda, daha önce yapılmış olan konuşmaları falan bir tarafa bırakalım, bütün par
tileri tatmin edecek çözümlere gidelim dedik. Hatta, Anayasa Komisyonunun da ötesine geçilerek, 
3 partili bir uzlaşma komisyonu kuruldu; buna, zaman zaman öbür partiler de katıldılar ve bu uz
laşma komisyonu, bütün partilerin imzalarıyla karşınıza birtakım değişiklik teklifleri getirdi. Bun
lar bir paketti, birbiriyle tutarlıydı; 53 üncü madde kabul edildiği zaman, bunun gereği olarak 54 
üncü maddenin ve bunun gereği olarak 128 inci maddenin bir bütün içinde kabul edilmesi gerekir
di; çünkü, o uzlaşma komisyonunda, şimdi okuyacağım imzaların hepsi vardı; o imzaları okuyo
rum: Nevzat Ercan, Mümtaz Soysal, Mehmet Keçeciler, Orhan Ergüder, Muharrem Şemsek, Uluç 
Gûrkan, Hüsamettin Özkan, Bekir Sami Daçe, Necmettin Cevheri, Nami Çağan, Mehmet Kahra
man, Seyfi Oktay, Abdulkadir Ateş. 3 partinin, hatta, 5 partinin imzası vardı ve bu imzalar, bize bir 
umut vermişti ve o umutla, kendi önergelerimizi çektik. 
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Bir ANAP sözcüsü, biraz önce "grevle ilgili önergeniz oylandığı zaman, onun hakkında söz 

dahi almadınız" dedi. Grevle ilgili önergemizi, biz, bu uzlaşma olduğu için, tamamen çekme niye-
tindeydik; ama, uzlaşma bozulduktan sonra, artık, hiç olmazsa, karşınızda, onları tekrarlamak ge
reğini duyduk. 

Bu tekrarla, bir şey çıkacağını ummuyorduk; ama, bu tekrarla, kendi kesimimize ve bütün 
Türk Ulusuna bir şeyi göstermek istiyorduk ki, biz, sonuna kadar, bazı şeylerden geri çekilmişsek, 
bunu, öbür partilerin bir noktaya gelmeleri dolayısıyla olmuştur; ama, öbür partiler bu mutabakatı 
bozunca, bizim için -demin söylediğim gibi- paketin anlamı kaybolmaktadır. 

Paketin anlamı, Türkiye'de biraz demokratikleşme, biraz özgürleşme, biraz katılım getirmekti 
ve biz, bunu, hiçbir zaman -bakın, şimdiye kadar hiçbirimiz de onu ağzımıza almadık- dıştaki ke
simler ne düşünür diye yapmadık, yapmak istemedik. Bu, bizim kendi özgürleşme arzumuzdu; ama 
-yeri gelmişken- dışarıdan, biz burada birbirimizle tartışırken, mücadele ederken, şu yaptığımız iş 
nasıl gözüküyordu -objektif ya da objektif olmayan bir biçimde- bizim dışımızdan bu hareket na
sıl gözüküyordu; kimler, hangi noktalara, niçin önem veriyorlardı; onu, müsaadenizle, şurada an
latmak istiyorum. 

Dayandığım kaynak, Avrupa Komisyonudur; yani, Avrupa Birliğinin en yetkili organı. Onun, 
Türkiye'de demokratikleşme niyetiyle yapılan anayasa değişiklikleri bakımından hazırladığı bir ra
por var ve sanmayın ki, yabancılar, Türkiye'de anayasa değişikliği yapılıyor, onun adına da demok
ratikleşme konuluyor; onun içine neler konulursa konulsun ya da onun içinden neler çıkarılırsa çı
karılsın "Türkiye'de demokratikleşme yapıldı" diyeceklerdir. Hayır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Onlar da, halkımız gibi, şu yaptıklarımızı yakından, ilgiy

le izlemektedirler. Ne kabul ediliyor, ne reddediliyor, kabul edilenin anlamı nedir, kimin bakımın
dan ne önem taşır; onu, onlar da izliyor, biz de izledik ve dışarıdan bakıldığı zaman da, içeriden ba
kıldığı zaman da, daha bu anayasa değişiklikleri görüşülmeye başlamadan dahi, şu paketin önemli 
noktaları, şu maddeler olarak gözükmekteydi: 

12 Eylülün meşruiyetine ilişkin "Başlangıç" hükmündeki paragrafların çıkarılması. Biz de ona 
önem veriyorduk ve onu başardık. 

Geçici 15 inci maddenin, yani, bir dönemin hesabının sorulamayışmın bütünüyle kalkması ya 
da en azından, o dönemdeki bazı şeylerin hesabının sorulabileceğinin sağlanması. Biz, onu, biraz 
önce oylarınızla -200 oyla- reddettik, yani, 200 oyla kabul edemedik. 

33 üncü madde, yani, derneklerin vesairenin siyasetle uğraşabilmesi; onu kabul ettik. Şimdi
lik ikiye bir mi etti!.. 

51 inci maddeyi reddettiniz. 
52 nci maddeyi kabul ettik. 
54 üncü madde reddedildi; bizim anlayışımıza göre reddedildi. 
67 nci madde, Türkiye'de seçmen yaşının 18'e indirilmesi; o kabul edildi. 
68 inci madde, öğrencilerin... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Tekrar etmeye ne gerek var?.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Efendim, bunu tekrarlamakta fayda var; ne yaptığımızı ne 

yapamadığımızı bir defa daha görelim. ' , 
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NABÎ POYRAZ (Ordu) - Bunları söylemekte fayda yok ki. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Var efendim, var; çünkü hangi maddelerin referanduma su
nulacağını tartışıyoruz. 

68 inci madde, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin siyasal yaşama katılmasıyla ilgiliydi; onu 
da, şöyle böyle kabul ettik. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Kuşa dönmüş, kuşa!.. 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) - Ne yapsan, genel başkan yardımcısı olamazsın! 
BAŞKAN - Efendim, sabır gösterin lütfen... 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - 7 6 ncı madde, seçilme yaşının 25'e indirilmesi, o da redde
dildi. v 

128 irici madde, söylememe gerek yok, nasıl olduğunu biliyorsunuz. 

135 inci madde, onun da akıbetini biliyorsunuz. 

Dolayısıyla, bizim, Türkiye'yi demokratikleştiriyoruz diye getirdiğimiz maddelerin büyük ço
ğunluğu reddedilmiştir. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, biz, nasıl, gönlümüz ferah olarak, bu maddeleri, kabul edebildiğimiz maddeleri, de
mokratikleşmenin resmidir diye referanduma sunabileceğiz; özellikle, bunun içinde çalışan kesi
min, memur ve işçi kesiminin hiçbir şekilde beklentilerini karşılayamayan maddeler varsa, bunla
rı nasıl, hangisini hangisiyle birleştirerek, neye güvenerek halkın önüne çıkacağız, onu herhalde re
ferandum sırası geldiği zaman düşüneceğiz; ama, biz, şu sırada düşünmeye başladık; onu dikkatle
rinize sunmaya çalışıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına, Sayın İbrahim Halil Çelik; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 

Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 22 nci, yeni numa
rasıyla 17 nci maddesi üzerinde, kişisel olarak söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan ön
ce, Değerli Heyetinizi hürmetle, saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu, kanunun halkoylamasına sunulmasıyla ilgilidir. Bu 
Parlamento, halksız bir parlamentodur; halkımız, bu Parlamentodan çıkacak anayasadan umudunu 
kesmiştir; çünkü, halk, ekmek peşindedir, enflasyonla anası ağlamaktadır, işsizdir, hastane kapıla
rı önünde ölmektedir. (DYP sıralarından gürültüler) Esnaf, kan ağlamaktadır; köylü, ezilmekte, 
emekli, perişandır; işçi, sokaklardadır; memur, sokaklara dökülmüştür. (DYP sıralarından gürültü
ler) Asgarî ücretten hâlâ vergi alınmaktadır. 

Esasında, kamuoyu, daha çok Batı ile entegrasyon amacıyla başlatılan anayasa değişikliği ça
lışmalarını, ta başından beri, derin bir kayıtsızlıkla izliyordu; çünkü, halkımız, Batı'nın dayatmasıy
la başlatılan değişikliklerin, kendi çıkarlarıyla örtüşemeyeceğinin bilincindeydi. Ayrıca, yabancıla
rın -Hükümetin değil- demokratikleşme konusundaki dayatmalarının, resmî ideoloji taraftarlarınca 
da, Anadolu insanlarına daha fazla özgürlük getirmek için değil; kendi çıkarlarını, çıkar alanlarını 
genişletmek için olduğunu, artık herkes biliyor; bunu, Edirne'deki insandan, Şırnak'taki vatandaşa 
kadar herkes çok iyi biliyor; böyle anayasa değişikliği olmaz. 

Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesi ile, Anayasanın 14,24,118,125 inci maddeler ve 
geçici 15 inci gibi -ki daha kalıcı bir madde- bir maddenin de tamamen değiştirilemeyeceğini, bi-
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raz önce yapılan oylamada gördük. Bu oylama sırasında bir kardeşimiz sordu: Başlangıçta, anaya
sa değişikliği için bütün parti yetkilileri toplandıklarında- Sayın Cindoruk'un başkanlığında- bütün 
partiler, geçici 15 inci maddenin kaldırılmasını tek tek istediler; ama, kim, hangi el uzandı, bu mad
deyi değiştirilmez hale getirdi? 

Memura, grevli, toplu iş sözleşmeli sendikal hak getirebiliyor musunuz; hayır. Ne getiriyorsu
nuz; Meclisin tatilini uzatıyorsunuz, milletvekili sayısını 450'den 550'ye çıkardınız; bundan halka 
ne?.. Anayasayı halk için getirmediniz; halk için getirseydiniz, daha çok demokrasi, daha çok hür
riyet, daha çok hak getirmeliydiniz; ama, siz kim, bunları getirmek kim!.. Siz, 12 Eylül militarist 
anayasasına rahmet okutacak kadar; halkı nasıl köşeye sıkıştırırız, halkı nasıl potansiyel suçlu ola
rak yakalarız, cezalandırırız diye tuzaklar kurmaktasınız. 

Hani sivil anayasa yapacaktınız! Darbecileri bile yargılamaktan korkan maddeler getirdiniz. 
Evet, halkla barışık olmayan bu Parlamentoda, halksız bir anayasa için uzun bir serüveni ya

şadık ve bütün serüvenler fiyaskoyla sonuçlandı. Memurları sendikal haktan yoksun bırakan, biz
zat İktidardır; yani, DYP ile SHP'dir. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - SHP değil, CHP... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Çünkü, kamu çalışanlarına sendikal hak tanıma ko

nusunda en büyük engel, iktidarın ortaklanndan anayasa değişikliği tiyatrosunun başmimarı ve 
onun gibi düşünenlerden gelmektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Teknolojisi geri, ekonomisi kötü, dış politikası başarısız, iç yönetimi güvensiz, sosyal ve de
mokratik haklan olmayan, düşünce ve fikir özgürlüğü ile inanç özgürlüğü eksik, kültür ve sosyal 
hayatın canlı olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Artık, yeter... Her şeye layık olan halkımıza güvenme
liyiz. Hiç, sizden başka, milletinden korkan bir iktidar yeryüzünde gösterebilir misiniz?.. Anayasa
yı halka götüremezsiniz, halktan kaçıyorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık şu bir gerçek ki, bu ülkeyle ve değerleriyle barışık 
olmayan hiçbir oluşumun, bu topraklarda kalıcı olması mümkün değildir. Parlamentolar da, anaya
salar da yabancı çıkarlanyla değil, halkın çıkarlarıyla buluşarak varlıklannı sürdürebilirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın, buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK ( Devamla) - Yetmiş yıldır sürdürülen tepeden inmeci, halktan 

uzak, inançtan uzak anlayış, bir kere daha iflas etmiştir. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yetmiş yıla dil uzatma... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Herkes hesabını, bu güzel ülkeye, insana ve inanca 

göre yapmak zorundadır. Halktan kaçarak bir yere varılamaz. Haydi, halkın önüne sandığı koya
lım, referanduma gidelim; halk mı yaman; yoksa, siz mi yamansınız?.. 

Bu kılavuzla, bu anayasa, ancak bu kadar yapılır! 
Hepinizi hürmetle selamlar, saygılar sunarım.(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

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

yon adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kâzım Ataoğlu; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasa değişiklikleri

nin halkoyuna sunulmasıyla ilgili 22 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlanm. 
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Değerli arkadaşlar, anayasa değişikliğinin kolay bir şey olmadığını, Mecliste önemli bir mu

tabakat gerektirdiğini, samimiyet ve dürüstlük gerektirdiğini hep beraber gördük, yaşadık; bizimle 
beraber, bütün milletimiz de, televizyondan her şeyi dinledi, öğrendi. 

Değerli milletvekilleri, haftalardır Meclisin gündeminde bulunan anayasa değişikliğinin sonu
na gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır, anayasa değişikliğini -Türkiye'nin önemli meselelerini bir ta
rafa bırakarak- tartıştık ve bugüne geldik. Eğer, bu anayasa değişiklikleriyle referanduma gidilme
si halinde, haftalardır Mecliste yaşanan gerginlik ve stres, ülke çapına yayılacak, içi boş bir paket 
için bütün millet oyalanacak, aldatılacak ve yine bir süre, havanda boş yere su dövülecektir. 

Referanduma gidilmesi halinde, içinde demokratikleşme olmayan, içinde sivilleşme olmayan, 
içinde 14 üncü ve 24 üncü madde bulunmayan, içinde halkın temel arzu ve beklentileri olmayan 
bir paketin, halktan onay görmesi, halktan teveccüh görmesi mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu anayasa değişikliğinde, bildiğiniz gibi, İktidar tara
fından, önemli olarak üç hedef gözetilmişti. Birinci hedef şuydu: Bu anayasa değişikliğini millet is
tiyordu. Günlerce, özellikle İktidar Partileri, halkın böyle bir arzu ve istek içerisinde olduğunu söy-
leyegeldiler. İkinci olarak; bu paketle, sivilleşme sağlanacaktı. Üçüncü hedef olarak da; bu paket
le, demokratikleşme sağlanacaktı. Şimdi bakınız, bunlara, birer cümleyle değinmek istiyorum. 

Haftalarca "bu Anayasayı, millet istediği için değiştirmek istiyoruz" denildi; böyle masallar 
anlatıldı. Birinci tur görüşmelere başlandı, 3 üncü maddeye gelindi; 3 üncü maddede vaziyet iyi git
mediği için, anayasa değişikliği geri çekildi. Sonra ne oldu: Bu geriye çekmeden sonra, bir panik 
yaşandı: "Eyvah! Acaba, Avrupa Birliği ne der? Gümrük Birliğine girebilir miyiz? Biz, bunu çek
tik; ama, önümüzde böyle bir süreç var, bunu başarabilir miyiz; sonradan, birkısım köşe yazarıyla 
beraber, bunu geriye çekenlerin aklı başına geldi -her ne suretle olursa olsun- anayasa değişikliği
ni tekrar gündeme getirip devam ettirdiler. 

Şunu demek istiyorum: Burada "halk bunu istiyor, millet bunu istiyor" denildi; ama, ne halka 
ne millete hiçbir şey denilmeden geri çekildi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Fakat "Avrupa ne der, Gümrük Birliği sürecinde vaziyeti

miz ne olur" düşüncesiyle, tekrar gündeme getirildi. 
Değerli arkadaşlar, ikinci olarak, bu anayasa değişikliğiyle sivilleşme hedeflenmişti; görüştük, 

bu değişikliğin sonuna geldik; bu süre içerisinde, sivilleşme adına ne getirildi. Sadece, Anayasanın 
"Başlangıç" kısmından birkaç cümle kaldırılmak suretiyle, sivilleştirildiğimizi ifade ettiniz; ama, 
bunun yanında, Güvenlik Konseyini ve Güvenlik Konseyinin emrinde kurulan kurumları himaye 
eden 15 inci maddeye hiç değinmediniz. 

Yine, Millî Güvenlik Kurulunun, askerî ağırlıklı yapısıyla, Hükümet üzerinde dururken, buna 
hiç dokunamadınız. Bu paketle, sözde, demokratikleşme sağlanacaktı; bu mümkün olmadı. 

BAŞKAN - Sayın Ataoğlu... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Kaç dakika oldu Sayın Başkan; yeter artık! 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Sabrınızı taşırmadan bir iki hususa daha değinmek istiyorum. 
SÜHA TANIK (İzmir) - Sabrımız taştı!.. 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) —Bu anayasa değişikliğiyle, memurlara grevli ve toplusözleş

meli hak verilecekti; verilmedi, temel hak ve hürriyetleri düzenleyen 14 üncü madde yerinde duru-
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yor; din ve vicdan hürriyetini tanzim eden 24 üncü maddenin son paragrafı, keza, yerinde duruyor; 
dolayısıyla, demokratikleşme adına hiçbir şey yapıldı denilemez. Yine, Askerî Şûra kararlarına kar
şı hak arayan maddede herhangi bir değişiklik yapılmadı ve onun önü açılmadı. 

Değerli arkadaşlar, demin, Muhterem Mümtaz Soysal Beyin de ifade ettiği gibi, bu görüşülen 
demokratikleşmeyle ilgili maddelerden bir kısmı da yeterli oyu bulamadı, bu konuda, herhangi bir 
şey yapılamadı. 

Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, 19 uncu Dönem Parlamentosu olarak, anayasayı değiştirmek gibi 
şerefli ve tarihî bir görevi maalesef, yerine getirememiş olacağız. Refah Partisini dışlayarak geli
nen bu noktada, birkaç kıytırık maddeyle yetineceğiz gibi görünüyor. Böyle, birkaç kıytırık madde 
değişikliğiyle, siz, sivil anayasanın mimarı değil, olsa olsa, ancak kalfası olabilirsiniz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, konuşacak mısınız? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Vazgeçtik Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Madde üzerinde verilmiş önergeler var; önce geliş sırasına göre, sonra aykırılık 
derecesine göre okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa değişikliğiyle ilgili 861 sıra sayılı kanun teklifinin 22 nci maddesinde (eski 24) yer 

verilen kanunun halkoylamasına sunulması halinde, hangi maddelerin müştereken veya ayrı ayrı 
oylanacağına ilişkin düzenlemenin, aşağıda belirtilen ilgili maddelerinin, aşağıda düzenlenen şekil
de tadilini arz ve teklif ederim. 

Emin Kul Işın Çelebi 
İstanbul İzmir 

Selçuk Maruflu Elaattin Elmas 
İstanbul İstanbul 

Mehmet Seven Adem Yıldız 
Bilecik Samsun 

Madde 22. - Bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, 
2,11, 17 ve 19 uncu maddeleri birlikte, 
3,4 ve 5 inci maddeleri ayrı ayrı; 16 ve 22 nci maddeleri birlikte. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 22 nci maddesinin "Bu Kanunun halkoy
lamasına sunulması halinde, her madde ayrı ayrı oylanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Adnan Akın Selim Ensarioğlu 
Zonguldak - Diyarbakır 

İrfettin Akar Mehmet Özkaya 
Muğla Gaziantep 

Turgut Tekin 
Adana 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 22 nci maddesinin "Bu Kanunun halkoy^ 
lamasına sunulması halinde, bütün maddeler birlikte oylanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Adnan Akın Selim Ensarioğlu 
Zonguldak Diyarbakır 

îrfettinAkar Mehmet Özkaya 

Muğla Gaziantep 

Turgut Tekin 
Adana 

Yüksek Başkanlığa 

İkinci görüşmeye esas metnin 22 nci maddesine, son fıkra olarak, aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Nami Çağan Abdulkadir Ateş 

istanbul Gaziantep 
Mehmet Keçeciler M. Seyfı Oktay 

Konya Ankara 
Halil Orhan Ergüder Muharrem Şemsek 

istanbul Çorum 
Mehmet Kahraman Nevzat Ercan 

Diyarbakır Sakarya 
"Halkoylaması ilk milletvekili genel seçimi ile bir arada yapılır." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, en aykırı önerge bu; katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa değişikliğiyle ilgili 861 sıra sayılı kanun teklifinin 22 nci maddesinde eski 24 yer ve
rilen kanunun halkoylamasına sunulması halinde hangi maddelerin müştereken veya ayrı ayrı oy
lanacağına ilişkin düzenlemenin aşağıda belirtilen ilgili maddelerinin aşağıda düzenlenen şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

EMİN KUL (istanbul) - Önergemizi geri çekiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kul, önergesini geri çektiler. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Biz de geri çekiyoruz. 

BAŞKAN - Önergeler geri çekilmiştir. 
Maddeyle ilgili önerge işlemleri tamamlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, bu maddeyi, kabul edilen önergeyi de ilave ederek yeniden okutuyorum: 
Maddelö.- Bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, 
I inci maddesi, 
2, 3,13 ve 15 inci maddeleri birlikte, 
4 üncü maddesi, 
5 inci maddesi, 
6,7 ve 14 üncü maddeleri birlikte, 
8 inci maddesi ve 17 nci maddesinin ilk fıkrası birlikte, 

9 ve 10 uncu maddeleri birlikte, 
II inci maddesi, 
12 nci maddesi, 
Ayrı ayrı oylanır. 

Halkoylaması, ilk milletvekili genel seçimiyle bir arada yapılır. 
BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilniiştir. 
Sayın milletvekilleri, basılı metindeki eski numarasıyla 23, yeni numarasıyla 17 inci madde

nin görüşmelerine başlıyoruz. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17.- Bu Kanunun 8 inci 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 önerge yok. 

Maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 

Oy sandığını kaldırın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerinde; beni dikkatle dinlemelerini rica 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir önceki birleşimde, 4 üncü maddeyle, Anayasanın 53 üncü maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına bir fıkra eklenmişti. Bu eklenen metnin birinci cümlesi şöy
leydi: "128 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yazılı sendikalar ve üst 
kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve idareyle amaçları doğrultusunda toplu
sözleşme yapabilirler." Yani, 128'e bir atıfta bulunmuştu. 

Anayasanın 128 inci maddesini düzenleyen yeni düzenleme ise basılı metinde eski 16, yeni 13 
üncü madde olarak geçmişti; o da Anayasanın 128 inci maddesinin birinci fıkrasına bir ek yapıyor
du, yani yeniden düzenleme yapıyordu. Yüce Meclisin oylarıyla bu basılı metindeki 16 ncı madde 
kabul edilmedi, bu madde düştü. Bu madde düştüğünde de, 4 üncü madde olarak kabul edilen ve 
53 üncü maddede yapılan değişikliğin birinci cümlesi havada kaldı. 
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Şimdi, biraz önce sayın grupların temsilcileriyle Başkanlık arasında bu konuda bir fikir teati

si oldu. Bu arada, Komisyon Sözcüsü de söz alarak, gelecekte bir redaksiyon ihtiyacına binaen Baş
kanlığa müracaat edeceklerini bildirdiler ve Komisyon bana bu müracaatı yaptı. Komisyon, İçtü
züğün 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre bir düzenleme ihtiyacı doğduğunu belirtti. 

Yaptığım incelemede ve size verdiğim izahat çerçevesinde, bu ihtiyacın doğru olduğu kana
atine vardım. Yani, 53 üncü maddede yapılan düzenlemeden sonra, 128 inci maddeyle ilgili düzen
leme reddedilince, bu boşluğu ortadan kaldırmak ve bir hukuk boşluğu doğurmamak, çıkardığımız 
bu anayasa değişikliğini yerli yerine oturtabilmek için, Başkanlık olarak, şöyle bir düzenleme yap
ma ihtiyacını duyuyorum. 

128 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren görevlilerin, özel kanun uyarınca kendi arala
rında kurmalarına cevaz verilen ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla 54 üncü madde hü
kümlerine tabi olmayan bir cümlenin, o kalkan cümle yerine gelmesi lazım ki, yerli yerine otursun. 
Bu durumda; madde 4, yani 53 üncü maddede yaptığınız düzenleme şu şekli alacak: "128 inci mad
denin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin, kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz 
verilecek olan ve bu maddenin, birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabiî ol
mayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve idareyle, amaç
ları doğrultusunda toplugörüşme yapabilirler. Toplugörüşme sonunda anlaşmaya varılırsa, düzen
lenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzen
lemenin yapılabilmesi için, Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplugörüşme sonunda muta
bakat metni imzalanmamışsa, anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da, taraflarca imzalanacak bir tu
tanakla, Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller, kanunla 
düzenlenir." 

Bunlar, zaten, daha önce yaptığımız düzenlemede vardı; sadece, baştaki cümleyi düzeltim ve 
tümünü, tekrar okudum. 

Komisyon ve Hükümet, benimle mutabık mı efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) - Komisyon tamamıyla 

mutabıktır efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Mutabıkız efendim. 

BAŞKAN - O zaman, 86/2 ye göre, bu okuduğum... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bulunduğum yerden bir açıklama yapabilir mi

yim? 
BAŞKAN - Hangi konuda efendim? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, zatı âliniz, Genel Kurula bilgi verirken, bir boş

luğun veya bir tenakuzun giderilmesi açısından, bir düzenleme için, Grupların, zatı âlinize başvur
duğundan bahsettiniz. 

BAŞKAN - Hayır efendim, Komisyonun... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Hayır efendim "Gruplar" dediniz. 
BAŞKAN - Özür dilerim, düzeltiyorum; Komisyon... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Tabiî, ben, Refah Partisi Grubu adına, başvuruda bulunmadım; 

sizin, bu sözünüz üzerine bunu belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN - Anladım efendim... Sürçülisan olmuştur, düzeltiyorum, Komisyon... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- "Sürçü" değil "suç lisan..." 

- 3 0 8 -



T.B.M.M. B : 146 22 . 7 .1995 O : 5 
BAŞKAN - Duymadım Sayın Çelik... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İkincisi, bizim, biraz Önce elimize geçen metin, Komisyonun 
hazırladığı metindir. 

BAŞKAN - Evet?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Zatı âlinizse, Başkanlık olarak, böyle bir tanzim yaptığınızı ifa
de ettiniz. 

BAŞKAN - Ben, hazırlamalarını söyledim efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Komisyon sizin adınıza mı hazırladı efendim? 

BAŞKAN - Benim adıma hazırlamadı efendim; Komisyon, kendi arasında toplandı. Benim, 
bu görüşümü bir metin haline getirmelerini Komisyondan ben istedim; onun için, bu hazırlıklarını 
bana verdiler. 

Tatmin oldunuz mu, bilemiyorum; ama, durum budur. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Yalnız, bizim, daha önce kabul edilmiş olan 4 üncü madde hu
susunda, bize göre yok hükmünde diyerek bir itirazımız vardı. 

BAŞKAN - Vardı efendim; kayıtara geçti. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Buna katılmamız mümkün değil. 

BAŞKAN - Kayıtlara geçti efendim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Genel Kurul, yaptığım bu izahatı, İçtüzüğün 86 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasına göre işleme tabi tutuyorum ve oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu düzenleme, metinde bu şekilde yer alacak. ' 

: MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, Komisyonun imzalan nerede?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bakın burada bir yazı var. Bu yazı, Meclis Baş

kanlığına yazılmış. 

BAŞKAN - Kim yazmış efendim?!. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Anayasa Komisyonu Meclis Başkanlığına yazmış. 

BAŞKAN - Yazsın efendim... Anayasa Komisyonu yazı yazamaz mı Meclis Başkanlığına?!. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Efendim, yazar da, şimdi, Anayasa Komisyonu Genel Kurula 
bir teklif getiriyor... 

BAŞKAN - Hayır efendim... Anayasa Komisyonu raporu olarak... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bu yazıyı zatı âliniz, Başkanlık Divanı olarak oyluyorsunuz... 

BAŞKAN - Anladım Sayın Kazan... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bu yazının akıbeti ne?.. 

BAŞKAN - Anladım Sayın Kazan, Anayasa Komisyonu raporu olarak işleme koymadım za
ten, bir düzenleme olarak, Başkanlık düzenlemesi olarak, işleme koydum. O, Anayasa Komisyonu 
raporu olsaydı, arkasında bütün Anayasa Komisyonu üyelerinin imzalarını da okumam gerekirdi. 
O zaman, yeni madde hükmünde olurdu ve burada gündeme almazdım zaten, hiç merak buyurma
yın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, o imzalar var... 
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BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 17 nci 
maddesinin gizli oylamasının sonuçlan: 

İştirak : 395 
Kabul : 355 (DYP, CHP, ANAP, DSP, MHP, BBP sıralarından alkışlar) 
Ret : 37 . 

Çekinser : 2 

Geçersiz : 1 
Bu madde kabul edilmiştir. (DYP, CHP, ANAP, DSP, MHP, BBP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. Bu arada sayın grup başkanvekilleri-

nin dışarıdaki arkadaşlarını da toplamalarını rica ediyorum; çünkü, tümünü oylayacağım. 
Kapanma Saati: 02.45 

. — - — ; — n ' ' • . ' • ' 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 02.53 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

. _ _ © _ . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 146 ncı Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

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

12. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met
ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı: 
861 ve 861 'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Teklifin tümünü oylamaya geçmeden önce, 3.7.1995 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna,. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk imzasıyla su
nulan ve anayasa değişiklik tekliflerinin ikinci görüşmelerindeki oy durumlarını kaide altına alan 
ve Meclisin kabul ettiği hükümlerin dördüncüsünü hatırlatma babında Genel Kurula arz etmek is
tiyorum. 

Yapılan oylamada, maddelerin bir kısmı 270'in üzerinde, fakat, 300'ün altında oy almış olsa, 
bir kısmı da 300'ün üzerinde oy almış olsa, tümünün oylamasında, teklif, 300'ün üzerinde oyla ka
bul edilirse, Kanunun hiçbir maddesi kendiliğinden halkoylamasma sunulmaz. Aynı durumda, tü
münün oylanmasında, teklif, 300'ün altında oyla kabul edilirse, Kanunun tümü kendiliğinden hal
koylamasma sunulur. 

Şimdi, tümünün oylanması için arkadaşlarımız hazır mı?.. Hazır. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, herkes sırasında gelecek, ismi okunmayan hiçbir milletvekili geçmeye

cek, sayın Genel Başkanlar hariç; buna Sayın eski Başbakanımız da dahil, Sayın Meclis eski Baş
kanımız da dahil, arzu ederlerse, oylarını kullanabilirler efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu şekilde göstermeye devam ederseniz, oylamayı keserim. 

Çok açık söylüyorum; orada ne yapacaksanız yapın, bu sandıkta kimseye göstermeye müsaade et
mem. (Alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz... 

BAŞKAN - Efendim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bakınız; buraya durulmuştur; buradan tek renk pul alarak hüc

reye giriyorlar, istirham ediyorum... 3 pul verilmesi lazım. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 
KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - 3 pul veriyoruz. 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... , 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Lütfen, efendim... 
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BAŞKAN - Şevket Bey, siz yerinize buyurun efendim. 
Sayın milletvekilleri, lütfen, arka sıraya geçin. 
İBRAHİM HALİL ÇELÎK (Şanlıurfa) - 3 pul verilmesi lazım... 
BAŞKAN - Tamam efendim... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Beyazlar bir tarafta... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, tamam... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Hile yapıyorlar... 
BAŞKAN - Tamam efendim.., Lütfen... Sakin olun... 
Sayın Çelik, yerinize oturur musunuz lütfen... Efendim, ben müdahil oluyorum zaten.,. 
Efendim, lütfen... Ayaktaki arkadaşlar yerlerine otursunlar... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - İnzibatları var orada Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, müdahale edeceğim... Siz oturursanız, ben müdahale edeceğim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir istirhamım var efendim. Lütfen, adı okunan

lardan başkası gelmesin efendim. 
BAŞKAN - Öyle yapıyorum zaten. 
Şimdi, orada, adı okunmayan milletvekili olmasın efendim. 

Yavaş yavaş okuyun efendim siz de... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, maddede "3 pul verilir" deniliyor; ama, bırakı

yorlar... (DYP ve CHP sıralarından "Otur yerine" sesleri, gürültüler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yahu, sana ne!.. 

BAŞKAN - İlhan Bey, siz vazifenize devam edin... 
Sayın Köse, siz de oradan ayrılır mısınız efendim... Lütfen, İstirham ediyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Gizli oylama değil ki!.. Açıktan oy kullanılıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, yerinizi teşrif edin. Ben elimden geldiği kadar müdahil oluyo

rum. Lütfen efendim... İstirham ediyorum... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yahu, size ne oluyor... 
BAŞKAN - Efendim, siz de müdahil olmayın. Bakın, gecenin bu saatinde birbirimizi kırma

yalım, incitmeyelim... İstirham ediyorum... 
Saym Sakıcı, Sayın Seçkiner, Sayın Gürsoy, siz İdare Amiri olarak orada durun lütfen. Ora

dan ayrılmayın. Yardımcı olun efendim. 
Sayın Serdaroğlu, siz, Komisyon sırasından kalkar mısınız... Lütfen, Sayın Serdaroğlu, siz, 

kalkın oradan... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, onlar orada ne yapıyorlar; orada niye duruyor

lar?.. 
KEMALETTİN GOKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, bu oylamada, oyunu göstermek var 

mıydı?.. 
BAŞKAN - Göstertmiyoruz efendim; rica ettim, idare amirlerini de oraya oturttum. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Kâtip, zarfın içine beyaz oy koyu

yor... 
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BAŞKAN - Sayın Kâtip, kendi oyunuzu mu koydunuz?.. Öyle bir şey yaptınızsa, sizi o gö

revden alırım. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Onlar söylüyorlar efendim. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sen öyle iyi bir Başkansın ki, eğer, 
istersen bu oylamayı durdurursun... 

BAŞKAN - Efendim, söyledim; bir daha yapıyorsa, söyleyin bana gereğini yapayım. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan milletvekili var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir; sandığı kaldırın. (ANAP sıralarından "Oyunu kullanmayanların 
isimleri okunsun" sesleri) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, oy kullanmayanların isimlerini tekrarlamak 
mümkün mü? 

BAŞKAN - Öyle bir usulümüz yok efendim. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Belki yanlışlıkla işaretlenmiştir. 

BAŞKAN - Yanlışlık yapmaz milletvekilleri. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Yüce Meclisin değerli üyeleri, şu anda, tarih, 23 Temmuz 1995; saat, 03.39... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yorucu, mesuliyetli ve o nispette de tarihî bir oturumunun 

sonuna geldi. Uzun anayasa değişikliği maratonunda, bu çalışmaların başlangıcından bugüne 
kadar, emeği geçen, katkıda bulunan değerli milletvekillerine, siyasî partilere, siyasî partilerin 
değerli başkanlarına.^Anayasa Komisyonunun değerli üyelerine, başta Başkanvekilleri olmak üzere 
Meclis Başkanlık Divaninin sayın üyelerine, Meclisin Kanunlar ve Kararlar Dairesinin değerli per
soneli başta olmak üzere bütün Meclis personeline ve hizmetlilerine, bu maratonda, bizimle 
beraber sabahlara kadar burada oturan değerli basın mensuplarına ve unuttuğum; ama, emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum, tebriklerimi sunuyorum; sağ olun, var olun. (DYP, CHP, 
ANAP, MHP, DSP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu, uzun bir maratondu. Bu maratonun başlangıcından, bitimi olan şu 
dakikalara kadar, bu Meclisle ilgili her şey, yazılıp, çizilip, söylendi. Bu Meclise ağır bühtanda 
bulunuldu! (DYP, CHP, ANAP, MHP, DSP ve BBP sıralarından alkışlar) Bu Meclisin, kendiliğin
den hiçbir şey yapamayacağı iddia edildi; bir sivil anayasanın mimarı olamayacağı iddia edildi; 
ama, şu ana kadar aldığımız netice, 16 maddenin değiştirilmiş olması ve biraz sonra ilan edeceğim 
netice, herhalde, bu ağır, haksız ve mesnetsiz hücumlara en güzel cevabı teşkil edecektir! (DYP, 
CHP, ANAP, MHP, DSP ve BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu neticeyi, bazı kişiler veya bazı çevreler beğenmeyebililer, az bulabilirler, küçümseyebilir-
ler; ne derlerse desinler; ama, neticede, onlar mahcup olmuşlardır, Meclisin alnı dimdik kalmıştır! 
(DYP, CHP, ANAP, MHP, DSP ve BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Basın yaptırdı, basın... 

BAŞKAN - Umarım, gerekli dersi almışlardır. 
Bu Yüce Meclis, açıldığı günden bugüne, "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturu için

de, kendisine düşen vazifeyi büyük bir millî şuur içerisinde yapmıştır ve yapmaya devam edecek
tir; bundan kimsenin şüphesi olmasın! 

Bu Meclis, bu milletin önünde aydınlık günleri açmaya devam edecektir! 
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Bu Meclifc, bu milletin bütün değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir! (DYP, CHP, ANAP, 

MHP, DSP ve; BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Değerli ıfrülletvekilleri, şu anda riyasette bulunan Başkanvekiliniz olarak, yardımlarınız için, 

bir kere dahaj kalbî şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Beyaz olan oyumu kullanma imkânım olmadı; ama, tümünün oylanması mesuliyetini taşıdım; 

bu şeref ban4 yeter.(DYP, CHP, ANAP, MHP, DSP ve BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hayırlı Ve uğurlu olması temennisiyle, son oylamanın neticesini arz ediyorum. 

. 7.11.19&2 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı 
Maddeleriniln Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin tümünün gizli oylamasının sonuçlarını arz 
ediyorum: • 

İştirak : 392 
, Kabul : 360 

(DYP* CHP, ANAP, MHP, DSP ve BBP sıralarından '!Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
Ret : 32 

Çekimser : Yok 
Hayıftı uğurlu olsun.(DYP, CHP, ANAP, MHP, DSP ve BBP sıralacından "Bravo" sesleri, al

kışlar) 
" / • • ' • • • . ' ' ' ' . ' 

Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, 23 Temmuz 1995 Pazar günü, yani bugün saat 
10.30'da (toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 03.45 

, | fl. 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ye Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2, — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik^ 
tiJc 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 üe 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 Yapılmaısına 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 Saydı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve "Bütçe komisyonları raporları (î/137, 1/181, 1/52, A'/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5â — 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 ye Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî 'işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

— 2 — . 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Mşfcin 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 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12,1993) 

12. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 13. — Ceza İnfaz 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) ' 

14. — 2992 Saydı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 16* — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S, Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

17. — 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 Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakam Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba-

_ 3 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYİM 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 : 13,1995) 

X 19. — 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 20. — Belediye Kânununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ye İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

21. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

22. — 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) 

23. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

24. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7,12.1993) 

25. — 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 26. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
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 27. — 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) 

X 28. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî'Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerti ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 29. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 
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_ 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861 ve 861'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.6.1995; 
3.7.1995). 

(Birinci Görüşme 29.6.1995 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 

30. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) „ 

X 31. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletveküi İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekilli Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri istanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hanıdi Uçpınarlar 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 Milletveküi M. Vehbi Dinçcrler'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
çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

33. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/515, 2/521, 1/559) (SI Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

34. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili ismail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

35. — Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın; 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 
4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir-
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liklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Ka
nun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticâret Komisyonu Raporu (2/1104, 
2/1127, 2/1479) (S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

36. — İdarî Yargılama Usûlü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma ta
rihi : 11.7.1995) 

37. —-vDoğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108. 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

38. — 10.10İ1984 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 İçişleri 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) 

X 41. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Blc Maddeler İlave 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 Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 
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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 İçişleri 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) 

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 içişleri 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 : 2t4.1993) 

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) 

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 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Arniklioğlu'nun* 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
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X 52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

53. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
va Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 

54. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

55. — Doğru Yol''.•Partisi Grup Başkanvek illeri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

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 iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) Pağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

58. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

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) 
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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 (1/433, 
2/395) (Sj Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

61. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Uç 
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 idaresi 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 ye Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ' 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 64. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

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 
Mülî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, 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) 

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. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
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Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kânun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma 'tarihi : 15.1.1992) 

72. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi :' 25.2.1992) 

73ı — 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 : 25,2.1992) 

74.••— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si-

v 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 Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

76. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12,1985 Tarih ve 3249 No, lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

,773 — Trabzon Milletvekili Keraalettin 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) 

78. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İM 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 Raporu (2/197) 
(S* Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayıh 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin-Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi :. 21,9.1992) 
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81. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S, Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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) (S, Sayısı : 137) (Dağıtma 
taribi : 215.1992) 

83. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, 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 : 21.9,1992) 

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 Sahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 ne i Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dalir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) - . 

87. — İstanbul. Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — İstanbul Mületvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykut Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve. 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

89. — Çorum Mületvekili Cemal Sahin'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) 
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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 Göndenne 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 Kânım Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

96. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman 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 Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı ': 208) (Dağıtma tarihi ': 
19.11.1992) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Aimak'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 Pabuççuoğlıı ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes/ine 
Dair Kanun Teklifi ye 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-
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oun 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 : 
U.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 İşler 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
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

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 
tki Geçici Madde Eklenmesin 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-
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ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

112. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönendin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
tlaç 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
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı: 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

114. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Saydı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
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 Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal. İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

116. — iki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

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) 

118. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993)-

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) 

121V— 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 M3.4.1993) 
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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 Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

125. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'm, 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) 

126. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'iri, 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) 

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 Hakkında 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) 
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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 tşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

135.-— Eskişehir Milletvekili İ. 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'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

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. — Sımak 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) 

— 16 — . 



? 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

143. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî-Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

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 Daıir 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) 

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. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında İCa-
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :, 
23.3.1.994) 

151. — 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, Rize 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 ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
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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 işçiler 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 j 23.3.1994) 

156. — Silahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Sitış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. —5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

158. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri-Komisyonu 
Rapom ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan-Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. wSayısı: 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. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm 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' 
leomesine 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 Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

163. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili 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 
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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 ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

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 Hatİnoğlu'nun 657 Sayıh 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 Kamın 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 Elerdin, 926 Sayıh 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 M illet vekili. Isılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayıh 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) 
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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 : 67.1) (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) 

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 İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
X 181. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994) 

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) 
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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 tarihi : 21.10.1994) 

X 189. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'm; 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) 
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 : 3.11.1.994) 
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 Sayıh 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 ta
rihi : 4.11.1994) 

X197. — 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 Kanun Ta/ 
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sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

Xı 199. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında işbirliğine 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 Ala

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 Qımhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (İ /767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11-1994) 
X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) Pağıtma tarihi : 22.11.1994) 

204. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-* 
rihi : 28.11.1994) 
X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-ı 

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 206. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 207 — 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) 

208. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
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Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

209 — 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) 

210. — 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 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 212. — 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 213. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe 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 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S..Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 215. — 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) 

216— 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) '• 

217. — Afyon Milletvekili tsrnet 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) 
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218. — İller Banhası Kanununun Bir Maddesindp Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

219, — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik-Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi ; 
10.2.1995) 
X 120. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö

rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

221.- — 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 222. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun •Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
X 223. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yüriirlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995) 

224. — 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 225. - 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 226. — 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 227. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 228. —- 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) 

229. - - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal-
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dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

230. — 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) 

231. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

232. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
V*Î İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

233. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

234. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 
X 235. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul-

larumının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili. Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1 /797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

236. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

237. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 mcı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

238. — 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) 
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239. — tzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
tik Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek-̂  
lifi ve Sanayi ye Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

241. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ye 7 Arkadaşınım, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

242. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 
X 243. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ye Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

244.) — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dirtçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 
X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 246. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1 /826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

247. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 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) " 
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248. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelcbican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'tmn Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve içişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

249. —' Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu'Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Askeri 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) 

252. — Ankara Milletvekili A. Bfıki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edüeceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağitma 
tarihi : 26.4.1995) 

253. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü-. 
füsuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu ismail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

254. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun isminin 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) 

255. —. Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) • 

256. — Konya Milletveküi 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) 
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257. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

258. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

259. — 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) 

260. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

261. — 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) 

262. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

263. —- 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) 

264. — 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 içişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

265. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 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) 

266. — 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) 
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267, — Malatya Mületvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

268. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 269. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman 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 270. — 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
hi : 8.6.1995) 

271. — 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 Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 272. — 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 273. — 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) 
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274. — Sivas Milletvekili Azimet 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) 

275. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşmın; Türk Silahlı Kuvvetleri 
İçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

276. — 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) 

277. — Tütün ve Tütün Mamu Herinin 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. l'nceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamu Herinin Zararlarının önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S, Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

278. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi: 11.7.1995) 

279. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7,1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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