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355,382,420 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RULA SUNUŞLARI 355 
A) Çeşitli İşler 355 
1. — Romanya Millet Meclisi Başkanının 

daveti üzerine Romanya'ya gidecek olan 
TBMM Başkanına refakat edecek üyeler için 
ANAP ve MDP gruplarının gösterdiği adayla
ra ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/93) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, istanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz, iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 356 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir ta-

355:356 

356,430 
356 

356 

rafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/544) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay ili çiftçilerinin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının ertelenmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

6. — Konya Milletvekili Salim Ererin, is
tanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüs
leri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/559) 

7. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Ankara, İstanbul, izmir ve Bursa illerinde 
yapılacağı belirtilen toplu taşıma sistemleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/560) 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/561) 

Sayfa 

356 

356 

356 

356 

356 

356 
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Sayfa 
9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 

Uşak ili Eşme ilçesine bağlı bazı köylerde tü
tün ekimine izin verilmemesinin nedenine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/567) 

10. —' Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/576) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, izmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstlenilişine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) 

13. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Muğla ili Merkez Jandarma Ka
rakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/587) 

14. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 

15. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
hampetröl alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/595) 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

17. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir' 
•in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

19. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/601) 
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Sayfa 
20. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 

Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir 
ders kitabına ve Suriye sınırları içinde va
tandaşlarımıza ait tapulu arazilerin bedelleri
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 357:358 

21. — Adana Milletvekili Metin Üstünel* 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 358 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/609) 358 

23. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır ilinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 358 

24. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atajc-
lı'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görev
lerinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) 358 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık Sözcüsünce verildiği iddia edilen 
beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 358 

26. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/613) 358 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun ili Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) ~ 358 

28. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/615) 358 

29. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 358 
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Sayfa 
30. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca ya
pılan yabancı dil sınavına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in cevabı (6/619) 359:360 

31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
dış ülkelerden aldığımız hampetrolün fiyatı
na ve taşıtma ücretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/620) 360 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 360 

33. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner" 
gesi (6/624) 360 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su 
parası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/626) 360 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul İlindeki bazı belediyelerin semt 
ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/627) 360 

36. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
Londra büyükelçimizin bir İngiliz milletveki
line Barış Derneği davasıyla ilgili mektup 
yazdığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/628) 363 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde ya
yınlanan «İcraatın İçinden» programındaki 
bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/629) 360 

38. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus . 
Bahçeci'nin, konut kredisinden faydalanan va
tandaşların korunması için alınan tedbirlere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/630) 360 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 430 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, Suriye'de okutulan bir ders kita
bında bazı illerimizin Suriye toprağı oldu
ğuna dair bilgiler bulunduğu iddiasına ilişkin 

Sayfa 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/939) 430:431 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'hun yazılı 
cevabı (7/1026) '431:432 

VI. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 361,367,382,420 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp 
ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu' 
nun 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Yabancı Ül
kelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Gün
lü, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütüklerine İlişkin Yasanın De
ğiştirilmesine Dair Yasa önerisi; Antalya 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Ar
kadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Ada
na Milletvekili Coşkun Bayram ve Samsun 
Milletvekili Hasan Altay'ın 26.4.1961 Tarih 
ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; 
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Adalet ve Anayasa komisyonlan raporları 
(2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. Sayı
sı : 413) 361:364,3'67:381,382:419,420,430 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞ
MELER 365 

1. — Oylamanın, İçtüzüğün 117 nci mad
desinin son fıkrası hükmüne göre tekrar edilip 
edimeyeoegi haiklkiında. 365:367 
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I. — GEÇEN 

TBMM Genel Kurulu saat T5.O0*te açılarak iki 
oturum yaptı : 

İzmir 'Milletvekii Hüseyin Aydemir, TBMM iç
tüzüğünün yeniden düzenlenerek süratle uygulama
ya konulması gerektiği, 

Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin, istanbul'da 
yapılan İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve 
Ticarî İşbirliği Daimî Komi'tes'i 'İkinci Dönem Top
lantısının ülkemize ve ilgili ülkelere sağlayacağı si
yasî ve ekonomik faydalar, 

Yozgat 'Milletvekilli Sela'ha'ttin Taflıoğlu da, son 
günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'bölgelerimiz
de askerlerimfize karşı yoğunlaşan saldırılar; 

Konularında gündem dışı 'birer konuşma yaptılar. 
İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, (6/599) 

numaralı ısiözlü soru önergesinin yazılı soruya çev
rilmesine »dair önergesi okundu ve 'Başkanlıkça gere-
ğiriin yapılacağı açıklandı. 

Kahramanmaraş 'Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın, Si
yasî Partiler Kanununa aykırı hareket edenler hak
kında yapılan işlemlere ilişkin '(6/548) sözlü sorusu
na Adalet Bakanı M. Necat Eldem cevap verdi, soru 
sahibi de cevaba karşı görüşünü açıkladı. 

İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın 1(6/507), 
Eskişeh'ir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 

(6/544), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/559), (6/560), 
(6/561), ı(6/589), (6/619), (6/620), 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/5'8'l), 
İstanbul Milletvekili Günselfi özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır 'Milletvekilli Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 

'Şanlıurfa Milletvekili Veoihi Ata'klı'nın (6/611), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'm (6/613), 

(6/614), (6/615), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/624), 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezit'in (6/629); 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadiklanndian, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/5011), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

1(6/622), (6/576), (6/5-80), 
Ağrı Milletvekil'i Paşa Sanoğlü'nun (6/595), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 

JTANAK ÖZETİ 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgii'in (6/616), 
fcüaribül Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), 

(6/627), 
Konya MiMetvekili Sabri Irmak'ın (6/628), 
Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 'Bahçeci'nin 

(6/630); 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk
larından, 

Hatay MiMetvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/623), 

Denizli Milletvekili Halil 'İbrahim Şa'hin'in (6/587), 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-

ra'a'ntn (6/602), 

Adana Milletvekili Metin Üistünel'in (6/607), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu' 

aun (6/Ö12); 
SlözJlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili 'ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Ağrı MiletVeMli 'İbrahim Taşdemir'in (6/597), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609), 
Denizli Milletvekili Hal'il İbrahim Şahin'in 

(6/621); 
'Sözlü soru önergeleri de, mehil verildiğinden; 
Erteleridiler. 

'22.4.198'3 Tariilh ve '2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayıiı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nun ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve 'Bu Kanunlara Bazı Maddeler Bklenme'si Hakkın
da Kanun Teklifinin (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 
2/313) (S. Sayı'sı : 4T3) tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı, 4 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

20 Mart 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top* 
lanılımak üzere birleşime saat 21.00'de son verildi. 

'Başkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Kayseri 

Arif Ağaoğlu Mehmet Üner 
Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

20.3.1986 Perşembe 

O: 1 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekilli Sururi Bayfcal ve 3 Ar

kadaşının; ölüm Ceza'sının 'Kaldırılması Ha'kkın'da 
Yasa Önerisi >(2f3V2) (Adalet Komisyonuna) '(Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.3.1986) 

Rapor 
1. — 6.12.1983 tarihli ve 2969 sayılı Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu '(11/747) <S. Sayısı : 4T8) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1986) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Tokat 'Milletvekili Cemal özdermir'in, mil

letvekili lojmanları inşaatına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/1046) <Ba$kanlığa geliş tariM : 7.3.1986) 

2. — îs!ban!bul Milletvekilli Yılmaz ihsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanununa »göre ıtahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Türkiye Büyük M'illet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/1047) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.3-.1986) 

»>•• •<« - 4» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin '82 ncı Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek «esle belirtmelerini rica ederim. 

(Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'ya kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır; gö
rüşmelere 'başlıyoruz. 

IV. — (BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Romanya Millet Meclisi Başkanının daveti 
üzerine Romanya'ya gidecek olan TBMM Başkanına 
refakat edecek üyeler için ANAP ve MDP grupla
rının gösterdiği adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(5/93) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmında 
Türkiye Büyük MİM Meclisi Başkanlığının bîr tez
keresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Buyurun, tezkereyi okuyunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Romanya Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Bü
yük Millet Mecl'isi 'Başkanını, refakatinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden bir heyetle birlikte Ro
manya'yı ziyaret etmek üzere, davetine icabet edil
mesi Genel Kurulun 25 Şubat 1986 tarihli 71 inci Bir-
feşkninde uygun 'görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanun ile deği
şik 1 ve 5 inci maddeleri gereğince siyasî parti grup
larının ıgösterdiği adayların adları, Genel Kurulun 
bilgilerine sunulur. 
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Sosyafdemokrat Halkçı Parti Grubunca aday gös
terildiği zaman bilahıara Genel Kurulun bilgilerine 
sunulacaktır. 

Necmettün Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Başkanı 

Mehmet Sağdıç : ANAP ^Ankara) 

Osman Bahadır : MDIP (Trabzon) 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 dnci sıradaki, İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın sorusu, soru sa'hi'Mnin izinli olması dola
yısıyla ertelenmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İstan
bul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası hak
kında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in sorusu, soru sahibinin izirild olması 
dolayısıyla eftelenmiş'tir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Üzerin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üzel?. Buradalar. 
'Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Ydklar. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nal'bantoğlu'nun sorusu, soru sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Hatay ili çiftçilerinin Zi

raat Bankasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

ıSayın >Demirtaş?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
6. •— Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan

bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 6 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

'Sayın Erel?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru erMeorriiştoir. 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve. Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine. ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

IBAŞKAN — 7 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Başba'kandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

'bakan?.. Ydklar. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker \Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Konya (Milletvekili 
Salim Erel'in, Sanayi ve Ticaret Bakamından sorusu 
vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Uşak Milletvekili Yusuf D emir'in, Uşak 

İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 
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BAŞKAN — 9 uncu sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, 'M aliye ve Gümrük Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Yusuf IDemir?.. Burada. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.S.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — 10 uncu ve 11 inci sıradaki, Erzu
rum Miletvekili Hfân'i Nalbantoğlu'nun soruları, so
ru sahibinin izinli olması dolayi'sıyla ertelenmiştir. 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs-
küdar-Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

'BAŞKAN — 12 nci sırada, Kayseri Milletvekilli 
Mdhmet Üner'in, Sayın içişleri 'Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Mehmet Üner?.. Burada. 
Sayın İçişleri (Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı 
vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

»BAŞKAN — 13 üncü sırada, Denizli M^letVekili 
Halil Ibra'hüm Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın «Sabin..? Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenrniştîir. 
14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim lErel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayin'Erel?.. Burada. 
'Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan? 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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75. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

BAŞKAN — 1 5 inci sımadaki, Ağrı 'Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu'nun Başbakaridan sorusu, soru sahibi
nin izinfi olması sebebiyle ertelenmiştir. 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, istanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın lÖzkaya?.. Burada. 
Sayın Başlbaikan veya cevap verecek sayın bakan? 

Yo'klar. 
Soru ertelenmiştir. 

17 ı— lAğrı [Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Ağrı Milletvekili 
ibrahim Taşdemfir'in, Adalet Bakanından sorusu, 
mehil! verilmedi sebebiyle ertelenmiştir. 

18. <— Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, ba
zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 18 inci 'sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanırîdan sorusu 
vardır. 

Sayın Kadir NarCn?.. Yoklar. 
Sayın içişleri Bakanı? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay

valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan \gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, Tekirdağ 'Millet
vekili Salih Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu, 
soru sahibinin izinli olması sebebiyle erteîenmiştlir. 

20. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

BAŞKAN — 20 nci sıra'da, Kütahya Milletvekili 
Ab'durrahman Necati Kara'a'nın, Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yo'klar. 
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Sayım Dışi.ş!eru Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah

ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasmca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Adana- Milletvekili 
Metin Ü'st'ünel'ıin, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayım Metin Üstüne!?.. Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (61609) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Hatay MüMetveMli 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Tarım Orman ve 
Köyişleri Babanından sorusu, mehil verildiğinden er
telenmiştir. 

23. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Kadir Narin?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vecihi Ata'klı'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Vecihi Ataklı?.. 'Buradalar. 
Sayın Başlbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

'BAŞKAN — 25 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Sökmenoğlu'num, 'Dışişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yoiklar. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşil ırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Taba Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

•BAŞKAN — 26 ncı sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan AHtay'rn, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Al'tay?.. Buradalar. 
Sayın Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 'Bakanı?.. Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam' 
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Afclay'ın, Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Al tay?.. Buradalar. 
Sayın Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanı?.. Yok 

lar. 
Soru ertelenmiştir. 

28. ı— Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam 
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm 
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

BAŞKAN — 28 imci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Maliye ve Gümrük Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

29. ı— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 

— 358 — • 



T. B. M. M. B : 82 

30. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dil 
sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/619) 

•BAŞKAN — 30 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Sayın Başbakan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Barbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Buradalar. 
'önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü ola
rak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 

iSalim Erel 
Konya 

— Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ele
man ihtiyacı için 30 Eylül 1985 tarihinde yapılan in
gilizce genel yetenek sınavı ile bilahara yapılan mü
lakat testlerinde ne kadar eleman başarılı olmuştur? 

— (Başarılı olan elemanlardan kaç k'i$ göreve alın
mıştır? 

— Göreve alınmayan elemanlar, hangi gerekçe ile 
göreve alınmamıştır? ' 

— Sınavlarda başarılı olan elemanların güvenlik 
soruşturmaları kim tarafından ve nasıl Mr yöntemle 
yapılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
iDEVUET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başjkan, muhterem m'Mletvek'illeri; Konya Mil
letvekili Sayın Erenin, Sayın Başbakanımıza yöneltti
ği sözlü soru önergesine cevap vermek üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, eleman ihti
yacını karşılamak üzere, 30 Eylül 1985 günü bir im
tihan yapmış, bu imtihana 398 kişi katılmıştır. Bu im
tihan, adayların İngilizce dilbilgisi seviyelerin'i tespit 
için yapılmış ve sonuçta 182 elemanın başarılı oldu
ğu görülmüştür. Daha sonra bu kişiler meslekî imti
hana ve mülakata tabi tutulmuşlar; sonuçta da 55 
aday başarılı çıkmıştır. Bu 55 kişiden 4 tanesi, da
ha sonra görev kaibul etmeyeceğini bildirmiş, bunun 
üzerine 51 kişi için göreve alma işlemlerine başlan
mıştır. 

İmtihanı kazananlardan göreve alınmayan yoktur. 
İmtihanı kazananların güvenlik soruşturmaları nor
mal prosedür içerisinde, İçişleri Bakanlığına yazı yaz
mak suretiyle yaptırılmıştır. İmtihanda başarılı olan 
51 adaydan 50 tanesinin soruşturma sonuçları gelmüş 
olup, hepsi için de müspet istikamette görüş bildiril-
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mistir. Bunlardan 23 tanesi göreve başlatılmıştır, di
ğerlerinin de muameleleri bitirildiği zaman, onlar da 
göreve başlatılacaktır. 

Bilgilerinize arz ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Erel, açıklama yapacak mısınız efendim? 
iSALIM EREL (Konya) — Evet Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurun efendim. (SHP sıralarından 

alkışlar) 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yüce Meclisli saygıyla selamlarım. 
Sayın Balkana verdikleri cevap için değil, cevap 

vermek zahmetine katlandıkları için teşekkür ediyo
rum. (ANAP sıralarından «Yok yahu» sesleri) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ne demek bu? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim; teşekkür ediyor, fena bir şey söylemiyor. 

SALİM EREL (Devamla) — Efendim, ben sizli 
dinledim, siz de beni dinleyin lütfen. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizdeki yoğun iş
sizliğin yanında, bir de 1402 sayılı Yasa veyahut da 
güvenlik soruşturmaları sonucunda işsizliğe" ve yok
sulluğa itilmiş büyük bir topluluk vardır. Bu toplulu
ğun tamamını da eğitilnfış «Elit tabaka» dediğimiz 
genç nesillerle, bu* millete hizmet edecek durumda 
olan topluluk oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı da, pek çdk kurumumuz gibi, bünyesinde 
değerli elemanları barındıran ve millî servetimizin 
oluşmasında büyük katkısı olan bir kurumumuzdur. 
Buraya alınacak olan elemanlar, kurumun yetkili ve 
etkili organlarınca sınavdan geçirilmiş ve kazananla
rın listesi, hiç gerekçesi olmadığı halde -öyle zanne
diyorum- kurumu uhdesinde bulunduran sayın baka
na takdim edilmiş ve maalesef bu liste, sayın bakanın 
bazı organlarınca araştırılmıştır. 

Bugüne kadar «Güvenlik soruşturması» adı altın
da yapılan soruşturmaların, soruşturması yapılan ki
şilerin, hakikaten bu millete, bu memlekete sakıncalı 
durumları olup olmadığının saptanması şeklinde olup 
olmadığı hakkında endişemiz vardı; fakat maalesef, 
Amerika'da eğitimini ve doktorasını yapmış ve Genel
kurmay gibi en kutsal ve muhteşem askerî birliklerde 
eğitimlini yapmış kimseler, bu sınavı kazandıkları hal
de, sayın bakana verilen listeye alınmamışlardır. 

Sayın arkadaşlarım, soruşturmanın nasıl yapıldı
ğını ve gerekçesiini biliyor musunuz? Sınavı kazanan 
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adayların evlerine gidiliyor, «Bu kimse hangi gazeteyi 
okuyor, bıyığı nasıl sekilidedir?» diye kapıcısından so
ruluyor. Size samimiyetle söylüyorum, bu şekilde so
ruşturma yapılıyor. 

Bir taraftan başka ülkelerdeki asimilasyonu kınar
ken, lanetlerken; bu memlekette, ülkemizde millî bir
lik ve bütünlükten ve Sayın Başbakanın da yineledi
ği git», sosyal adaletten bahsederken, yapılan bu gibi 
güvenlik soruştunmalarının neyi, nereye götüreceği 
çok iyi bellidir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Erel. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

BAŞKAN — 31 inci sıradaki, Konya Milletvekili 
Salim EnePin sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesi ge
reğince entielenmiştir. 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 32 nci sıradaki, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şafain'în sorusu, miebil verildiğinden 
ertelenmiştir. • 

33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

ISayın Nuri Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul İlindeki - vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma- kararı aldığı iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

İBA'ŞKAN — 34 üncü ve 35 inci sıralardaki, İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in soruları, Sayın Reşit 
Ülkemin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştıir. 

36. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

BAŞKAN — 36 nci sıradaki Konya Milletvekili 
Saıbri Irmak'ın, Dışlişlıefi Bakanından sorusu, soru sa
hibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraa
tın İçindem programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

BAŞKAN — 37 nai sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekilli Mehmet Turan Bayiezit%ı, Başbakandan so
rusu varıdır. 

Sayın Mehmet Tufan Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 

nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin. Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

'BAŞKAN — 38 inci sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Şeyhmus Bahçeci'nin, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sorusu, soru sahibinin izinli olması sebebiy
le ertelenmiştıir. 
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VI. — KANUN TASARI VEJ TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

7.ı — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Saydı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmedi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonları 
raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. Sa
yısı : 413) (1) 

(BAŞKİAN — Değerli aırlkaldıaişlaınım, güımckımin «Ka
nun "Tasam ve Teklifleriyle KldmlÜslyio'nfliaTfd'ainı Geflen Di-
ğer Işftar» tamına geç'iiyonuz. 

Styaisî Parltliter Kamumu, Sê îımtenim Temadi Hü-
Iktiîmflarti ve Seçimen Kfültlülklerli Halkltoımlda Kamum ite 
'MMelÖvdkılM Seçimi Kanurtuinıum Batzı Mailelerinim De-
ğî tlidiltaasi ve Bu Kamtumilaıra 'Bafist Ma'dldieÜer Ekılıenlmıe-
ıSi HalklkımidaM Kamım TelkBıifânliın görtülştüılmıelsıiınie kail!-
Iduğıimiüz yardien devamı edeceğiz.' 

IKomlteıyom ve Hülklüınıiât yerlerimi afltrmışkrdıır. 

Değerli arkadaştanım, dünkü "birlîleişitmldie teklifin 
1, 2 ve 3 üncü maddelerimi kabul etmiştik. 

Simidi 4 üncü maddeyi okutmadan önce, yeni bir 
4 üncü madde eklenmesine dair iki ayrı önerge gel
miştir. 

(1) 413 S. Sayılı Basmayazı 19.3:1986 tarihli 81 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifine aşağıdaki mad
demin 4 üncü madde olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Zliya Ercan 
Konya 

iMa'dde 4. — 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 15 imdi maddesinin ikinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel başkan, en çok üç yıl için seçilir. Aynı 
kişi, ara veritoekısiziim altı defadan fazla seçilemez; 
yen'Jdem seçÜÖbitaesi içim aradan dört yıllık bir süre
min geçmesi zorunludur.» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan öner
geyle değiştirilmek istenen madde, Başkanlıkça komis
yona havale edilen ve komisyonda birleştirilerek gö
rüşülen tekliflerin hi^birisiriin içerislimde bulunmamak
tadır ve yeni bir teklif mahiyetindedir. Bu sebeple 
bu önergeyi işleme koymak mümkün değildir. Ancak 
komisyon bu önergeye yeter sayıda üyesiyle katılırsa 
üzerimde, yeni bir madde olarak görüşme açacağım 
Ayrıca, komÜsyon bu önergenin komisyona verilme 
s'irii de isteyebilir ve-komisyonca görüşülerek bir ra 
porla Genel Kurula getirilebilir. Şayet komisyon 
önergeye katılmazsa veya önergenin komisyona veril 
meşini istemezse, o zaman önergeyi işleme koymaya 
dağım. 

Şimdli, okunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılıyo
ruz. (SHP sıralarımdan, «Komüsyonıun sayısı eksik» 
sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın Coşkumoğlu, Komisyonunuzun 
katılabilmesi için yeter sayınız olması lazım, yerinizde 
temsil edilmeniz lâzım, asgarî 7 arkadaşın komisyon 
sırasında bulunması iktiza eder. Komisyonunuzda bu 
ekseriyet yoktur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Arkadaşlarımız bu
rada, ekseriyet var efendimi, geliyorlar. 
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(BAŞKAN — Evet, buyurun. 
DÜRCAN EMIRBAYER (izmir) — Saym Baş

kan, Komisyonda çoğunluk yok. 
İBAŞKAN — Bakıyoruz efendim, bakıyoruz; me

rak etmeyin lütfen. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan beklenmez ki efendim. 
BAŞKAN — Efendim rica edenim, yeni bir mad

de... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın B'aşjkan ne belkliyoruz efendim, beklenmez ki. 
Önceden düşüınselerdi. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Geldi efendim geldi, 
geliyor. 

BAŞKAN — Komfeyon önergeye katıldığını be
yan etti; komisyon nisabı da hâsıl olduğu cihetle, öner
geyi diğer maddeler gibi görüşmeye açıyorum. 

Grup adına Sayın Turan Bayez'it... 
iBaşika grup adına konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Şahısları adına?.. Yok. 
Buyurun Sayın Turan Bayezit. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; sözlerim bu yüce Meclisin tüzelkişiliğini 
hedef almamaktadır. Sözlerim bu yüce Meclisin bü
yüklüğünü, bu yüce Meclisin Türk demokrasisindeki 
yerini vurgulamaya yöneliktir. 

©ir tecrübe daha geçirmekteyiz ki, bazı önemli ko
nularda Anavatan iktidarınca hazırlanan teklifler, hat
ta hükümetçe getirilen tasarılar, bir dernek içtüzüğü
nün dahi değiştirilmesinde gösterilmesi gereken titiz
lik, itina ve kapsamlı çalışmadan uzaktır; bu, dernek 
ciddiyetiyle kabili telif olmayan bir davranıştır ve tec
rübemizde olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çalışma ciddiyetiyle hiçbir surette bağdaşamaz. 

Arkadaşlarımız neyi getiriyorlar? Siyasî partilerin 
ilçe, il ve büyük kongre sürelerini iki ve üç yıl ola
rak düzenleyen değişikliğe paralel olarak, genel baş
kanın da süresini 3 yıla çıkarıyorlar. 

Birinci konuyu arz ettim; Meclisin çalışmasında 
titizlik ve bundan daha önemlisi ciddiyet, ikinci konu, 
bence daha önemli. Acaba, bu teklifi getiren Anavatan 
Partili arkadaşlarımız, ilçe kongrelerini düşündüler de; 
vatandaşı politikadan 3 yıl soyutlamayı, vatandaşı 3 
yıl kendisinin seçeceği kişilerin üzerinde söz hakkı ol
maktan soyutlamayı düşündüler de; bu arkadaşları
mız, büyük kongrenin, bir seçim dönemi içerisinde an-
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cak bir devre, bir kere yapılmasını düşündüler de, 
genel başkanın durumunu niye düşünmediler? Çünkü 
düşünemezler; bu parti için genel başkan bir tabu
dur. Genel başkan için herhangi bir tasarrufta bulun
mak, bu teklifi hazırlayanların ve gruplarının bilinç 
altındaki dürtülerle ele alınamayacak bir konudur. Bu 
nedenle unuttular. 

Ben, özelikle unutulma nedenini vurgulamak için 
söz aldım. Tabiî teknik bakımdan yüce Heyetiniz ilçe 
kongresini, il kongresini ve büyük kongreyi bu sıraya 
bağlar da genel başkanı 2 sürelik bir döneme otur
tursa, bu Anavatan Partisinin belki kabul edebileceği 
bir durum olur; ama şu yüce Meclisin kabul edeceği 
bir kanun tedvini durumuna girmez. Bunu belirtmek 
istiyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Şahsım adına 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Günseli özkaya, 

buyurun efendim; konuşma süreniz 5 dakikadır. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; üzerinde görüşmekte olduğumuz 
madde 2 yıl ve 3 yıl sınırlarını getirmektedir, il kong
releri için 2 yıl ve 3 yıl sınırlamaları, genel kurullar, 
yani kurultaylar için olan aynı sürelerle birlikte dü
zenlenmiştir. Oysa, aynı tarihte, il kongrelerinin ku
rultayla birlikte yapılması gibi, bir sonuç çıkmakta
dır. Bunun düzenlenmesi, eğer tüzüklere bırakılacak 
olursa, bu uygulanmayacak ve uygulanması da müm
kün olmayan sınır dağılmasının burada hukukî bir 
yanlışlık yapılarak, yasadan çıkarılmasına herhalde 
gönlümüz razı olmaz. Kurultaylardan en az iki ay, üç 
ay gibi bir süreyi öne almanız gerekmekte. 

Şimdi, daha önceki görüştüğümüz maddelerde ol
duğu gibi, bu maddede de bir uzatma, yani seçimleri, 
il kongrelerini, kurultayları bir yıl daha uzatma, erte
leme fikri yatmakta ve madde gerekçesinde de açık
ça belirtilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu uzatma aslında bir kaçış. 
Neden kaçış? Alın teri ile bu partiyi iktidara getirmek 
için çalışan kayıtlı Anavatan Partili üyelerden kaçış. 
Neden kaçış? Anavatan Partisinin kayıtlı üyelerinin 
temsil yetkisini verdiği delegelerden kaçış. Daha ne
den kaçış? 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Niye? 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Seçim san

dığına gelip oy kullanacak olan vatandaştan kaçış, ara 
seçimden kaçış, genel seçimden kaçış. Bunun başka 
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türlü anlamı yoktur. Bu uzatmayı başka türlü izah et
mek mümkün değildir. Çünkü gerekçede açıkça, «Si
yasî partiler; vatandaşa iyiyi, yeniyi, güzeli sunmak, 
kendilerini ve faaliyetlerini beğendirmek zorunlulu
ğunda olan müesseselerdir» diye yazmışsınız. Daha 
iyiyi ve daha güzeli organize etmek için, anlaşılıyor 
ki Anavatan Partisinin bir sıkıntısı var; ama Anava
tan Partisinin sıkıntısını çözmek Meclisin görevi de
ğil. Anavatanı kurtarmak elbette ki bu Meclisin gö
revi; ama Anavatan Partisinin iç sorunlarım bu Mec
lise lütfen yüklemeyin sayın milletvekilleri. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Kurtarıla
cak bir şey varsa, biz kurtarırız. 

BAŞKAN — Müsaade edin, müdahale etmeyin. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, bu bir af yasası, bir ceza yasası değil ki, 
siyasî tercih hakkınız, siyasî tercihte takdir hakkınız 
bulunsun. Bu teklifle, Anayasada yer alan ve Anaya
sanın ve demokrasinin temel öğelerinden olan, siyasî 
partilerin işlerliğini düzenleyen birtakım hükümleri 
getiriyorsunuz. Bu hükümleri getirirken, Türkiye'deki 
tüm partilerin işlerliğini yönetme ve yönlendirme gö
revi sizin göreviniz olmadığı gibi, hakkınız da değil. 
Bu bir hakkın suiistimali ve başka partilerin iradesi
ne tasalluttan başka bir mana ifade etmez ve bir izah 
da bulamaz. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Müsaade edin de 
kendi menfaatimizi kendimiz düşünelim. Biz deli mi
yiz? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bu sözlerimi 
değerlendirmeniz dileği içinde, saygılar sunuyorum. 
(Bağımsızlar ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Özkaya. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Kasaroğlu buyurun. (MDP sıralarından alkışlar) 
MDP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mu
halefetten gelen her türlü önergeyi reddetmeye alışmış 
bir grubun mensuplarının, bu defa, muhalefet lideri
nin bir beyanını kabul etmesini sevinçle karşılıyoruz. 

Dün Sayın Genel Başkanımız da, burada teklifin 
tümü üzerinde' konuşurken; «Teklifin fevkalade ace
leye getirildiğini, teklifin belirli birtakım amaçlara hiz
met etmek gayesiyle huzurunuza geldiğini» söylemişti 
ve bu arada da dikkatinizi bu noktaya çekmişti. O ka
dar acele edilmişti ki, bütün kongrelerin süresi ve gö
revlilerin süresi değiştirilirken, partilerin genel başkan
larının süresi 2 yılda bırakılmıştı. 

Değerli arkadaşlarım, işte biz bu konuda, mesele
nin partilerarası bir kurul tarafından enine boyuna gö-
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rüşülmeşi üzerinde durmuştuk. Biz diyorduk ki, «Bu 
kanun teklifinde bir yığın hatalar ve boşluklar var
dır»; biz diyorduk ki, «Bu kanun teklifinde Anayasaya 
aykırı pek çok hükümler vardır; işte bunları, bugüne 
kadar seçim kanunlarında yapılan değişikliklerde ol
duğu gibi, partilerarası bir komisyonda ele alalım da, 
meseleyi salim bir şekilde geçirelim.» Nitekim, yine bu 
aksaklıklardan bir tanesini ileride «Propaganda» mad
desi görüşülürken göreceğiz: 

Değerli arkadaşlarım, getirilen teklif 2954 sayılı 
TRT Kanununun açık hükmüne muhalefet taşıyan hü
kümleri içeriyor. 2954 sayılı Kanunun 26 ncı mad
desinde değişiklik yapmadan, siz Anayasaya aykırı 
olduğu açık olan bu hükmü kabul etseniz dahi, tatbi
katta işlerlik kazandırmayacaksınız. Onun içindir ki, 
eğer bu meselede Anayasaya aykırı tutumunuzu de
vam ettirerek hâlâ çıkarmak niyetindeyseniz, lütfen 
2954 sayılı Kanunun 26 ncı maddesindeki hükmü de 
tadil edin. Bunu da size hatırlatmış olalım. 

Değerli arkadaşlarım, dün 3 üncü maddenin görü
şülmesi sırasında da söyledik; üç yıla çıkarılmasının 
fevkalade mahzurlu olduğu kanaatindeyiz. Üç yıl içe
risinde siyasî partilerin temelleriyle olan bağlarının ko
pacağı inancı içindeyiz ve bu üç yıl meselesinin siyasî 
partilerde yemden lider sultasını getireceği inancın
dayız. Bu teklifle ne yapıyoruz? Genel başkanların 
eskiden 12 yıl ile sınırlanan süresini 18 yıla çıkarı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylülde sistem arızalanır
ken, üzerinde şikâyet edilen konuların başlıcası, siyasî 
partilerdeki lider hâkimiyetiydi ve Siyasî Partiler Ka
nunu hazırlanırken de işte bu lider hâkimiyetine son 
verilmesi amacıyla birtakım anahükümler konmuştur. 
Şimdi biz kalkıp yeniden, lider hâkimiyetini artıran 
bu hükmü koyarsak,. inanın ki bundan demokrasimiz 
zarar görecektir. 

Allah uzun ömür versin, 18 yıl süreyle bu görevi 
yürütmelerine liderlerin sağlıklarının izin vermesi fev
kalade bir şeydir. Çok arzu ederiz ki, inşallah birkaç 
asır idamei hayat eylesinler ve birkaç asır Anavatan 
Partisinin başından eksik olmasınlar; ama buna tabiat 
izin vermiyor. Sizler arzu etseniz de tabiat size bu 
fırsatı vermeyecek. 

Değerli arkadaşlarımız, getirilen hükümlerle öyle 
bir lider hâkimiyeti kuruyoruz ki, sayın liderler göz 
kırpmadığı sürece hiç kimse, değil aday olmak, aday 
adayı olamayacak ve bilfarz önseçim yapılsa dahi, o 
önseçimde çevrenin yüzde 100 oyunu alan bir adayın 

— 363 — 



T. B. M. M. B : 82 20 . 3 , 1986 0 : 1 

üzerine, dilediği zaman, o çevreyle hiçbir alakası ol
mayan başka bir aday getirilecek. 

Değerli arkadaşlarımız, bunlara gönlümüz yatıyor
sa, mesele yok; içinize sindiriyorsanız hayırlı olsun, 
kabul edersiniz; ama bunun sonucunda gelecek olan 
tablo (Bugünkü yüce heyeti tenzih ederek söylüyo
rum), dün Sayın Ferit Melen'in söylediği gibi, kapı
kulu milletvekilleri ve çanta taşıyıcısı bakanlar ola
caktır. 

Saygılar sunarız efendim. (M1DP sıralarından al
kışlar) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bu Meclise gelen
ler nasıl geldiler, önseçime mi girdiler? Siz nasıl gel
diniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, iki 
kelimeyle yerimden açıklama yapmama müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Kürsüye buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; muhalefet partilerin
deki milletvekili arkadaşlarımız, sanki parti kongre
lerinin kesin olarak üç yıl için yapılabileceğini ve ge
nel başkanlarının üç yıl için seçilebileceğini kabul edi
yormuşuz gibi, konuşma yapıyorlar. 

Arkadaşlar, üç yıl azamî haddir, mevcut olan iki 
yıl yine duruyor, 24 ay yine duruyor. Büyük kong
re 24 ayda da yapılabilir, 26 ayda da yapılabilir, j»e-
nel başkan o şekilde de değişebilir. Bugünkü mev
zuatımızda genel kongre 20 ayla 24 ay arasında değil 
mi? 

Genel başkan değişmezmiş! MDP'nin Genel Baş
kam değişmedi mi arkadaşlar? SHP'nin Genel Baş
kanı değişmedi mi arkadaşlar? Anavatan Partisinin 
de Genel Başkanı değişebilir arkadaşlar. Bunda, ne 
bileyim, ömür boyu genel başkan kalacakmış gibi, bir 
mütalaa yürütüyorlar. Ortada tatbikat var. Bu kadar 
açık uygulamaya rağmen, arkadaşlarımızın bu şekilde 
noktai nazar ileri sürmelerini ben anlayamıyorum, 
yüce Meclisin takdirine arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Başka söz isteyen yoksa, önergeyi oylayacağım. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, zan
nediyorum «İki önerge var» dediniz. 

BAŞKAN — Onu sonra arz edeceğim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Birbiriyle ilişkili 

olalbilir efendim. 
BAŞKAN — Evet, onu da arz edeceğim; müstakil 

maddelerdir. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Şimdi de diğer önergeyi okutuyorum... 
NECAT TUNÇS1IPER (Balıkesir) — Tekrar sa

yılsın efendim. 
BAŞKAN — Saydık efendim, tekrar tekrar sayıl

maz, bir defa sayılır; biz de saydık. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Girenler 

sayılmadı efendim. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, rica ederim, salon

da bulununuz. Dün de söyledim, seyyar oylar haline 
getirdiniz dedim. Lütfen yerlerinize oturunuz ve ek
seriyeti temin etmek için oylarınızı kullanınız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Tekrar sa
yılsın efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, biz saydık; bitmiştir. 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Oylanmış bitmiştir efendim, rica 

ederim, oylandıktan sonra olmaz Sayın Aküzüm. 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Siz yanlış ifade et

tiniz Sayın Başkanım, kabul edenler fazlaydı; fakat 
alışkanlık olduğu için «Kabul edilmemiştir» dediniz; 
çünkü kabul edenler fazlaydı. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle şey yok, biz 
sayıyoruz ve ondan sonra söylüyoruz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
biz de saydık, lütfen... 

BAŞKAN — Bir dakika, lütfen... 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Sayımın tekrar yapıl
masını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu, içtüzük gereğince hakkınız; 5 
kişi ayağa kalkar, bir dalha sayımı isteyebilir, o hak
kınız; hakkınızı İçtüzüğe uygun' şekilde kullanmaya 
alışın lütfen. (SHP ve MOP sıralarından alkışlar) Evet, 
tekrar sayacağım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, tekrar nasıl sayılır? 
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VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

7. — Oylamanın, İçtüzüğün 117 nci maddesinin 
son fıkrası hükmüne göre tekrar edilip edilmeyeceği 
hakkında 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum, lütfen efen
dini. 

BAŞKAN — Usul ha'kında, buyurun Sayın Baye-
zit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anavatan Partili 
milletvekili arkadaşlarımız burada mevcut olsalardı, 
bu önerge doğal olarak kabul edilecekti. Bu önerge 
niçin reddedildi? Anavatan Partili arkadaşlarımızın bu
rada çoğunlukta bulunmamasından reddedildi. 

İçtüzüğü incelediğinizde, «llktidar partisinin ço
ğunluğu bulunmadığı zaman oylama yapılmaz» diye 
bir hüküm bulamazsınız. 

İkinci konu, önce önergeyi kabul edenler oylan
mıştır, Sayın Başkan saymıştır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Kapıdan 
girenler sayılmadı ama. 

•M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bilahara, 
kabul etmeyenler sayılmıştır ve Sayın Başkan önerge
nin reddedildiğini ilan etmiştir. 

Bu «Ret» ilanına karşı İçtüzüğe uygun olarak ye
niden sayma talebi olmamıştır. (ANAP sıralarından 
«Oldu efendim» sesleri) Talep, İçtüzüğe uygun de
ğildir. Sayın Başkan, «Önergenin kabul edilmediğini, 
sayımın tekrarlanmayacağını» zabıtlara geçirmiştir; 
takdir Sayın Başkanındır. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Siz demokrasiye 
inanmıyor musunuz? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ancak, 
Sayın Başkan, bu oylamayı tekrarlar ise, İçtüzüğe uy
gun bir talep bulunmaması nedeniyle, kendileri İçtüzü
ğü ihlal etmiş olacaklardır. (ANAP sıralarından gü
rültüler) . 

Bendenizin iki gün önceki konuşmasında, 21 daki
kalık bir sürenin mevcudiyetini göz önüne alarak, say
gı duyduğum bir titizlikle, saygı duyduğum bir İçtüzük 
yanında bir uygulamayla beni zorla kürsüye çıkartan 
Sayın Başkanın şu oylamayı geçerli sayması gerekir. 

Arz ediyorum efendim. (SHP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul — Usul hak

kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Sayın Başkan önergeyi 
oyladı, önergenin oylanması sırasında, iktidar parti
sine mensup arkadaşlarımızın bir kısmı içeride ol
madığı için, oylama aleyhlerine tecelli etti ve Sayın 
Başkan oylamanın sonucunu ilan etti. Şimdi, bu oy
lamanın sonucuna itirazın nasıl yapılacağı İçtüzüğün 
117 nci maddesinde açıkça belirtiliyor. «İşaretle oy
lama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aley
hinde el kaldıranları, Başkan ile Divan Üyeleri be
raberce sayarak tespit ederler. (Sayın Başkan bu 
muameleyi yaptı). Aralarında anlaşamadıkları - böy
le bir husus yoktur - veya oyları tespit edemedikleri 
hallerde, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak suretiy
le tekrarlanacağını bildirir.» ki, böyle bir usul söz 
konusu değil, gayet net şekilde oylamanın sonucu 
alınmış... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Evet... (ANAP sıra
larından gürültüler). 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — İtiraz olursa?.. 
BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — ... «Aya

ğa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulmasından 
hemen sonra bir arada ayağa kalkan beş milletvekili 
sonucun açıkça anlaşılamadığı gerekçesiyle» Dikkat 
buyurun arkadaşlarım, yani oylar arasında tereddüt 
olduğu haldir; burada herhangi bir tereddüt söz ko
nusu değil ki. (ANAP sıralarından «Tereddüt var» 
sesleri). 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Tereddüt var. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Burada

ki mesele, oylar arasındaki çıplak ve önerge aleyhin
de tecelli eden sonuçtur. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Emsal var. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Burada 

mesele, arkadaşlarımızın salonda bulunmamasıdır. 
içtüzük «Arkadaşlar, herhangi bir grup salonda bu
lunduğu zaman oylama yeniden yapılır» diye bir hü
küm taşımıyor. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Rica ederim. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bu kapıyı açarsak, o zaman otomobil
lerle, otobüslerle buraya milletvekili taşımanın yolu
nu açarız ki, bunu yüce parlamentoya yapmayın. 
(MDP ve SHP sıralarından alkışlar). 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ayağa kalkma se
bebi gerekçe. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, bu tarafa da söz verin. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından gü

rültüler). 
Usul müzakeresi açtık, lütfen. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — On

ların baskısında kalmayın Sayın Başkan; başka bir 
maddeye ekleyip getirsinler. 

BAŞKAN — Yok efendim, çok rica ederim, ben 
ne zatı âlinizin baskısı altında kalırım, ne de başka
sının. Biz vicdanımızla hareket etmeye alışmışız. Lüt
fen dikkatli konuşun. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

•M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
özür dilerim Sayın Başkan, kalıyorsunuz demedim, 
kalmayın dedim. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi Sayın Vardal? 
İki kişi aleyhte konuştuğuna göre, lehte konuşmanız 
icap eder. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Usul hakkında 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Usul hakkında da öyle... 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Usul hakkında 

117 nci maddeyi açıklamak için konuşma yapaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; içtüzüğün 117 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasını okuyorum : «işaretle 
oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve 
aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile Divan Üyeleri 
beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında anlaşa
madıkları veya oyları tespit edemedikleri hallerde, 
Başkan, oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrar
lanacağını bildirir». 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Nokta; öbür pa
ragrafa geç. 

ISA VARDAL (Devamla) — Bir dakika karde
şim; yani oturduğun yerde duramıyor musun, niye 
müdahale ediyorsun? Elinizde içtüzük varsa siz de 
okuyun. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — özür diliyorum, 
devam edin. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Devam buyurun Sayın Vardal. 

ISA VARDAL (Devamla) — Son fıkrayı oku
yorum arkadaşlar : 

«Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulma
sından hemen sonra bir arada ayağa kalkan beş mil
letvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı gerekçesiyle 
oylamanın tekrarlanmasını isterlerse, oylama salon
da ikiye bölünmek suretiyle yeniden yapılır». 

Şimdi burada, Sayın Başkan önergeyi oyladılar. 
«Kabul edenler» denildi, kabul edenler sayıldı; «Ka
bul etmeyenler» denildi, kabul etmeyenler sayıldı ve 
sayım neticesinde gerek Başkan, gerekse kâtip üye
ler arasında bir anlaşmazlık olmadı; olmadığı için 
de Başkan «Önerge reddedilmiştir» diye neticeyi ilan 
etti. Bundan sonra artık 117 nci maddenin son fık
rasının tatbikine imkân yoktur, durum açıktır. Bu 
nedenle, yapılan oylamanın tescil edilmesi gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, Başkan olarak, tarafsız bir 

kimse olarak bir açıklama yapmak mecburiyetinde
yim, takdirlerinize sunarım. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Tabiî demokrasi 
böyledir. 

BAŞKAN — Demokrasi, memokrasi laflarıyla 
lütfen müdahale etmeyelim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmelerde İçtüzüğe uy
gun olarak hareket etmek mecburiyetindeyiz, içtüzü
ğün amir hükmü şudur: «İşaret oyuna başvurulma
sı gereken hallerde Başkan oylama yapılacağını bil
direrek önce oya sunulan hususu kabul edenlerin, 
sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını ister». Bu 
hepinizin gözü önünde yapılmıştır. 

ikinci fıkrada, «Başkanlık Divanı Üyeleri, kendi 
oylarını Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten 
sonra Başkana bildirirler.» der. Ben, bunu da arka
daşlarıma sordum. 

«Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Ku
rula, «Kabul edilmiştir» veya «Kabul edilmemiştir» 
denmek suretiyle ilan olunur. Yani, muamele bura
da biter; ancak, maddeyi okumaya devam ediyorum, 
«işaretle oylama sırasında oya sunulan hususun le
hinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile Divan 
Üyeleri beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında 
anlaşamadıkları veya oyları tespit edemedikleri hal
lerde - Müsaadenizle burada iki hal de yok - Başkan, 
oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını 
bildirir». Böyle bir hal olmadığı için, ayağa kalkmak 
suretiyle oylamanın tekrarlanmasına da lüzum görül
memiştir. 
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Son fıkrada «Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya 
başvurulmasından hemen sonra - Ayağa kalkmak 
muameleleri falan da olacak da - bir arada ayağa 
kalkan beş milletvekili...» diye madde devam ediyor. 
Yani, beş kişinin ayağa kalkması suretiyle prosedür 
işleyecektir ki, burada böyle bir hal de yoktur, öner

ge usulüne uygun şekilde oylanmış ve reddedilmiş
tir. (SHP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar). 

Arkadaşlarım, bu gibi hallere meydan vermemek 
için konuları, lütfen takip ediniz ve salonu terk et
meyiniz efendim. 

VI. — KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 ta
rih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 ta
rih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bazı 
maddeler eklenmesi hakkında Kanun teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 arkadaşının ya
bancı ülkelerde bulunan Türk yurttaşlarının oy kul
lanmalarını sağlamak için 26.4.1961 günlü, 298 sa
yılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükle
rine ilişkin Yasanın değiştirilmesine dair Yasa öne
risi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 
2 arkadaşının 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletve
kili Seçim Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun teklifi; Adana Milletvekili Coş
kun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 
26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair Kanun teklifi; Antalya 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 arkadaşının 
24.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonları ra
porları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. Sa
yısı : 413) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yeni bir mad
de eklenmesine dair olan diğer bir önergeyi okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Buyurun okuyun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı rapora aşağıdaki madldşenSn eklen

mesini arz ederiz. 

İM. Turan Bayezİt 
Kahramanmaraş 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Coşkun ©ayranı 
Adanla 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

(Edip özgenç 
içel 

H. Avrai Sağesen 
Ordu 

MADDE 4. — 2820 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin beşinci fıkrası aşağıdaki sekilide değiştirilmiş-
tir., 

Madde 16/Fıkra 5. — 
Bu şekilde bir ayrımın öngörülmesi hainde. 
a) Her iki kurulun veya sadece merkez karar 

'kurulunun üyeleri doğrudan doğruya büyük kongre
ce seçilirler. Tüzükte merkez karar kurulunun büyük 
kongrece s'eçilimesli öngörülmüşse merkez karar ku
rulu tüzük hükümleri uyarınca kendi üyeleri arasın
dan merkez yönetim kurulunu seçer. 

Merkez yönetim kurulu, merkez karar kurulu için
den seçilmişse, hanigl haillerde, nasıl bir yöntemle mer
kez yönetim kurulunun tamamının veya üyelerinden 
bir kısmının görevden alınabilecekleri tüzükte belir
tilir. Merkez karar kurulunca yönetimden alınan üye
ler, merkez karar kurulu üyesi olarak görevlerini sür
dürürler. 

Merkez yönetim kuruluna merkez karar kurulun
ca seçilmiş üyeler, kendiliklerinden bu görevden çe-
fciîdbilir; merkez karar kurulu üyesi olarak çalışabilir
ler. Bunların yerini merkez karar kurulu, yapacağı 
seçimle hemen doldurur. 

ib) 'Merkez karar ve yönetim kuruluna alt olan 
görevlerden hangilerinin merkez karar kurulu veya 
merkez yönetim kurulu tarafından yerine getirilece
ği ve kurul üyelerinin sayısı parti tüzüğünde gösteri
lir. 

c) Parti genel başkanı, her iki kurulun da baş
kanlığını yapar. 

d) Her iki kurul üyeleri, büyük kongre ve bü
yük kongre yetkilerini kullanan kurucular kurul top
lantılarının tabiî üyesi olurlar. 

e) Her iki kurulun toplantı ve çalışma usulleri 
ile birbirleriyle olan görev ilişkileri parti tüzüğünde 
gösterilir. 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. 
Saym Komisyon, önergeye iştirak ediyor musu

nuz?. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM KÂMİL 
T. COŞtKUNOĞL'U (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, açıklama yapacağım. 
'BAŞKAN — Önergeniz üzerinde söz istiyorsu-, 

nuz; buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Komis
yon Başkanımızın, çok sert «Katıllmıyoruz» sözü ve 
biraz önce yaşanılan ta'blo karşısında, bu önergenin 
fcaJbul edilme şansı çok zayıftır; ancak, sağduyuların
dan şu an şüphe etmediğim Anavatan Partili arka
daşlarıma, bir kaideyi hatırlatmak istMyorum. Br ko
nuda tutarlı olmak zorunluluğu vardır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen blize fazla sa
taşıyorsun. 

M. TURAN BAYEZİT (Devatmla) — Siz «Bir 
konuda, biz partileri serbest bırakıyoruz...» 

ÎSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Fazla konuşuyor
sun Turan Bayezit... 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin, 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — «—.... Ka
nunla azamî sınırlama getirmek istemiyoruz ve bu 
nedenle, tüzüklerine bıraktığımız bir hususa karşı çık-
mavınız» diyorsunuz. 

İ3MAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Durmadan «ANAP* 
lılar, ANAP'lılar» diye konuşuyorsun; yeter artık. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Biz de, re

jime ve demokrasiye, seçim sistemine, özünde mü
essir olan konuları size anlatmak Myoruz, teferruatın 
'karşısına çıkmıyoruz. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Bu nedir?... Bizim 
de haysiyetimiz var. 

BAŞKAN — Efendim, Meclisi sîiz mü idare edi
yorsunuz, ben mi?. Ben de müdahalemizi işitiyorum, 
rahatsız oluyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ancak, arz 
ettiğîmliz husus, sizlerin ölçütlerinizle hareket ettiği
mizde, sliyasî partilere bir seçime hakkı tanınması ba
kımından zorunlu bir sistemidir. 

ÎSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen kızını nasıl ge
tirdin bir ayda?. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bugünlkü 
fcanuüda mevcut olan sistem nedir, hatırlatmak isti

yorum : Merkez karar ve yönetim kurulu genel kong
rece seçilecektir; bütün yetki bu kurulda olacaktır ve 
bu kurul, içinden, kendi kararlarını uygulayacak, an
cak, tüzükte belirlenmiş yetkilere sahip olmayan bir 
başkanlık divanı teşkil edebilecektir. Yine kanunda 
yer alan bir şekliyle, isterse siyasî partiler merkez 
karar yönelim kurulunu; merkez karar kurulu, mer
kez yönetim kurulu olarak İki bölüme ayıra'bilecek-
ler; ama bu iki organı da genel kongre delegelerine 
•seçtireceklerdlir. 

Genel kongreden seçilmiş iki ayrı organ; bÜrisi 
»merkez karar kurulu, diğeri merkez yönetim kurulu 
olarak siyasal ve hukuksal açıdan aynı güç ve aynı 
kuvvette birer organdır, örneğin; Meclisi de hü
kümeti de halka seçtirmek gıbli. Biz önergemizde tek
lif ettiğimiz sistemle, üstteki ayarlalma ve düzenleme
leri ortadan kaldırmıyoruz; ancak, siyasî partiler is-
'terflerse, tüzüklerinde, merkez yönetim kurulunun, 
merkez karar ve yönetim kurulunun içinden seçilmfe-
sTınJi -'bulgun, hükümetin Meclîsin içinden seçildiği gi-
'bi- merkez karar ve yönetim kurulunun, merkez yö
netim kurulunu her an denetleyip, değiştirebilmesini; 
ancak, merkez yönetim kurulunun -merkez karar ve 
yönetim kuruluna karşı sorumlu olmakla beraber- tü
zükte bellirtiılmiiş bazı yetkilerle mücehhez olmasını 
öngörüyor ve teklif ediyoruz. 

Teklif saMplerimin, Sayın Adalet Bakanının ve 
Komisyon Başkanının yineleyip, tekrar tekrar söyle
dikleri .gi!bi, biz, Siyasî partilerin tercihlerine saygı 
gösteriyoruz; siyasî partilerin faaliyetlerini kısıtlma'k 
istemiyoruz, siyasî partileri böyle konularda kanunun 
getirdiği bir seçenekle karşı karşıya bırakmak istemi
yoruz. Sayın milletvekilleri, eğer, «En güzeli ve en iyi
yi seçmesimi istiyoruz» diyorsanız, bu önergeye d3vet» 
demeniz lazım; ama hayır «Eifendîm falan partinin 
acaJba bu teklifle ne çıkarı vardır?» diye dananın al
tında buzağı arıyorsanız, eğer kendi koyduğunuz kai
deye, sırf muhalefetten gelen bir teklif dîye ters düş
meyi milletvekili fonksiyonunuzla bağdaştırafbilKyörsa-
nız, buna «hayır» deyiniz. 

Saygılar sunarım. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Tahrik 

etmeyin., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Efendim önergeyi oylarınıza sunuyorum : önerge

yi kabul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge kabul 
editmemlişitir. 

MEHMET ALİ DOĞUSLU (Bingöl) — Demin 
de böyle oldu işte. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Demin öyle olmamıştı. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yeni bir mad
de eklenmesine dalir bir önerge geimlişltıir, okutuyorum : 

T B M M Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifine aşağıdaki mad

denin 4 üncü madde olarak eklemmesini arz ve teklif 
ederiz. 

MADDE 4. — 22.4:1983 tarih ve 2820 sayılı Si-
ya'sî Partiler Kanununun 15 inci maddesinin ikfinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel başkan en çok üç yıl için seçilir. Aynı ki
şi ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez. Ye
niden seçilebilmek için aradan üç yıl geçmesi zorunlu
dur.» 

R. Öner Çakan Mustafa Taşar 
Zonguldak Gaziantep 

Fatma Erden Mahmut Karabulut 
İsparta ' Sivas 

Mümtaz Güler 
Uşak 

l önerge üzerinde söz isteyen?. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Cayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yüce Meclisi bu 
çizgiye indirmeye hiç kimsenin hakiki yoktur ve Baş

kandık Divanının... (ANAP sıralarından «vardır var-
j dır» sesleri, gürültüler.) 
j Sözlerimi tekrarlıyorum. Yüce Meclisli bu çizgiye 

indirmeye h'iç kimsenin hakkı yoktur. (ANAP sırala
rından gürültüler.) 

AHMET tLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Hangi 
çizgiden bahsediyorsunuz?. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Han
gi çizgi?... 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — TakdUr 
edeceğiniz çizgi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, herkesin öner
ge verme hakkı vardır; lütfen müdahale etmeyelim. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — BaşkanMc 
Divanının, bu önergeyi, yeni bir önerge olarak de
ğerlendirme yargısını da şeklî bir değerlendirme ola
rak kalbul ediyoruz. Bu önerge ne getiriyor, izah edil
di. Reddedilen ilk önergenin esas ağırlığı, genel baş
kanın seçüm dönemiydi, üç yıllık dönemdi. Bu öner-

. f»a onu değiştirmiyor arkadaşlar. Genel başkanın al
tı dönem seçilmemesini beş döneme indiriyor. Mtiım-
kttn Olsa besibucuk diyeceklerdir ve yine, oradaki dört 
rakamını değiştiriyor; ama özde bir değişiklik yok
tur. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Es
ki hükümle, bu getirilen arasında fark var. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Yüce Mec
lis eski önergeyi reddetmiştir; Savın Başkanihk Divanı, 
işin özüne sadık kalarak, işi özde değerlendirerek bu 
önergeyi işleme koyma'malıydı; ancak koymuştur, say
gı duyuyoruz. Komisyon kalbul etmiştir, İçtüzüğe uy
gun bir işitenidir; ancak, zabıtlara geçirerek tescil et
tirmek istiyoruz ki, yüce Meclisi -sözlerimin başında 
sövîediğjnı gibi- bu çizgjye düşüren arkadaşlarımız, 
bundan sonra, milletvekili olmanın, grup olmanın bi
lincini, sorumluluğunu ve ciddiyetini taşımalıdırlar. 

\Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
EYÜP AŞIK (Tralbzon) — Lehinde söz istiyo-

. rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Tralbzon) — Sayın Başkan, muhte

rem *mi'leüvek'illeri; biraz evvel yeni bir 4 üncü mad
de ilavesini öngören bir önerge, yüce heyetiniz ta-

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımı, okunan öner
geyi dinlediniz, dkunan önergeyle değiştirilmek is
tenen madde, Başkanlıkça komisyona havale edilen 
ve korriısyonlarda tetikük edilen, birleştirilerek görü
şülen tekliflerden hiçbirisine uymamakta, o teklifle
rin münderecatı içerisinde bulunmamaktadır, yerii 
bir tefcli'f mahiyetindedir. Esasen bu önergeyi de işle
me koymamız -demin olduğu gibi- mümkün değil ise 
de, kom'i'syon bu önergeye yeiter sayıda üyesiyle katılır
sa, biraz evvel yaptığımız istem gibi, yenü bir madde 
olarak üzerinde görüşme açacağını. 

Ayrıca, komisyon bu önergenin komisyona veril-
mesinii isteyebilir ve komtisyonda görüşerek raporu 
Genel Kurala getirebilir. Şayet komisyon önergeye 
katılmazsa veya önergenin komisyona verilmesini is
temezse, o zaman önergeyi işleme koyamayacağım. 

Şimdi okunan önergeye komîsyon katıliyor mu?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Efendim, önergeyi 
komisyona istemeye gerek yoktur, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ADAUET BAKANI M. NECAT EUDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 
AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) — Komis

yonun çoğunluğu yoktur. 
BAŞKAN — Komisyonun çoğunluğu var efen

dim. 
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rafından reddedilmişti. Reddedilen, önergede, dün ka
bul ettiğimiz 3 üncü maddeye paralel bir hüküm yer 
almaktaydı. Yüce heyetiniz, büyük kongrenin üç yıl
da bir yapılacağını dün 3 üncü madde ile kabul et
mişti ve gayet tabiîdir ki, üç yılda bir genel kongre 
olursa, genel başkanın süresinin de üç yıla çıkması 
gerekirdi. Bu hükme paralellik sağlamak için hazır
ladığımız, teknik bir düzeltme idi; fakat maalesef 
Genel Kurul reddetti. 

Şimdi arkadaşlari'mız tarafından yeni bir önerge 
dalha verildi. Yeni önergede farklı iki rakam var; bi
risi, yine genel başkanın üç yılda bir seçilmesini; yal
nız ara vermeksizin, beş defa seçilebileceğini öngö
rüyor. Eski teklifte bu altı defa idi. Bir de tekrar se
çilmek için, aradan dört yıl değil üç yıl geçmesi zo-
runluğu getiriliyor. Yani burada iki tane farklı ra
kam var .ı 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kendin inanıyor musun?. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın milletvekili, 
bir an için ben kendim de imanmıyayım; «mecburi
yetten doğmuş» diyeyim, Yalnız, bir hususu hatırlat
mak işiyorum; geçen sene burada Polis Vazife ve 
Selaihiyet Kanunu görüşülüyordu ve tasarı üzerinde 
500 tane önerge verilmişti, birer saniye arayla; ha
tırlıyorsunuz, değil mi?. O zaman yapılınca bu çok 
makbul!.... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Yine mi verelim, 
yine mi engelleyelim?, 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Tekrar arz ediyorum; 
teknik bir sebepten dolayı, dün yüce heyetimizin ka
bul ettiği bir maddeyi işletmek için, işlemez halden 
çıkartmak İçin verilen bir önerge idi. 

Kabul edilmesini arz ediyorum. (A'NAP sıraların
dan alkışlar.) 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
önerge üzerinde konuşma hakkım var mı?. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı?. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaştan!; verilen önerge, sayın ANAPlı 
arkadaşlarımızın açıkladığı gibi, kongrelerin üç yıllda 
bir yapılması esasına paralel olarak, genel başkanlık 
seçimlerinin de üç yılda bir yapılmasını düzenleyen 
bir önergedir. Ancak, maddeye dikkat ederseniz, 
büyük kongrelerin en fazla üç yılda bir yapılacağını 
amlir. Büyük kongreler üç yılda değil, iki yıllda bir de 
yapılabilir; fakat verilen önergeye göre.genel başkan 
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seçiminin üç yıldan evvel yapılması mümkün değil
dir; önerge iyice tetkik edüirse bu görülecektir. Ya
ni, üç yıldan evvel yapüacak olan büyük kongrelerde, 
genel başkan seçimimin yapılması mümkün değildir; 
çünkü üç yılı esas almaktadır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır, hayır en çok 
üç yıl..-

ISA VARDAL (Devamla) — O bakımdan öner
ge yerinde değildir, reddi gerekir. 
v Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, teşekkür ederîm. 
GÜNGELÎ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

usiul hakkında söz •istiyorum?. 
IBAŞKAN — Hanımefendi, ne usulü?. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Efendim, 

ANAP sözcüsü sayın milletvekili arkadaşımız, biraz 
evvel reddedilen önerge ile hilei seriye olduğunu söy
ledi ve zabıtlara geçti. Böylesine ciddi bir itiraftan 
sonra, bu önergenin oya sunulması mümkün değildir. 
<İANAP sıralarından «Mümkün mümkün» sesleri.) 
Onu ha/tırlatıyorum... 

'BAŞKAN — Hanımefendi, onu ben takdir ede-
ri!m. 

Sbru sormak isteyen arkadaşlar?... 
Sayın Turan Bayezit, Sayın Arif Toprak ve Sa

yın Sabit Bâtumlu., 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı?. 

Ydk. 
Değerli arkadaşlarıım, soru sorma kayıt İşlemi bit

miştir. 
Buyurun Sayın BayezÜt. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanını, sorumu, arkadaşlarıma yine bir dü
zeltime imkânı sağlayabilmek bakımından arz ediyo
rum. 

Bu önergede 15 inci maddenin ikinci fıkrasının 
ilk cümlesinin kaldırıldığına dair bir kayıt yoktur. 
15 inci maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesi «Ge
nel başkan, en çok iki yıl için seçiir» hükmünü ta
şımaktadır. 

AHMET AKGÜN ALfiAYRAK (Adana) — Da
ha oraya gelmedik; 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ben sualimi sorayım efendim. 

Okunan önerge, madde olarak ben'ilmlsendiği tak
dirde «en çok üç yıl için seçilir» hükmü gelecektir. 
Öyle bîr kanun ki, bîr maddesinde ve özellikle «Ge
nel başkan» başlığı altındaki maddesinde genel baş-
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İkan İki yıl için seçiliyor, eklenen bir maddede üç yıl 
için seçüıyor. 

Biz 60 yaşına geldik, hukuk tahsili yaptık, hiçbir 
'kanunda, bıralkın onu, Hakkâri'deki bir arzuhalcinin 
'hazırladığı mahalle güzeHeştirme derneğinde bu çeliş
kiyi görmedik. Sayın komisyon başkanı nasıl izah 
edecekler efendim?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederüm.efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — İkinci fıkra da deği

şiyor zalten. 
BAŞKAN — Müdahale ötmeyelim efendim, ko-

misyon cevap versinler.' 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkamın, 
en çok üç yıl için seçilecek. Bn çok üç yıl için olun
ca -eski metinde de iki yıl içindi- çelişki olmuyor. 

BAŞKAN — Efendim, 15 inci madde ile teda
hül ediyor ve aykırılık oluyor dediler. 

M. TURAN BAYBZlT (Kahramanmaraş) — 
Sayım Başkanım, sorum cevaplandı, 'ben tatmin ol
dum efendıim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılımştır; teşekkür 
ederim. 

Buyurun Sayın Toprak. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkanım, bu 

verilen önerge ile genel' 'başkanın en çok üç yıl için 
ve beş defa seçileceği, tekrar seçilebilmesi için de 
aradan üç yıl geçmesi öngörülmektedir. 

Ben şimdi soruyorum, Anavatan Partili milletve
killi arkadaşlarımız bu önergeyi verirken, acaba 
Türk ekonomisini, deniz ortasında alabora olmuş bir 
büyük tanker durumuna düşürdüğünüz gibi, Türk 
demokrasisini ve Türk demokrasisinin geleceğini de 
alabora etmek üzere parmaklarınızı kaldırdığınız za
man halledeceğinizi md düşünüyorsunuz? 

Bu konunun açıklanmasını istiyorum, Sayın Baş
kanım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Ne 'biçim 
sual?» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika; bu konu ka
nun metniyle ilgili değildir. 

Sayın Bakan, cevap mı vereceksiniz?.. Buyu
runuz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — 'Sayın Başkan, sayın hatip, konuşma arzusunu 
herhalde tatmin etmek için sual sormak istedi. 

'Bu sualin teklifle hiçbir alakası yoktur. Soruya 
'bu itibarla cevap vermiyorum.: (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ARÎF TOPRAK (Niğde) — Çok alakası var Sa
yın Bakan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim' Sayın Bakan. 
Sayın Batumılu, buyurun efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
konuşulan önerge üzerinde sanıyorum bir anlaşama-
mazlık var. Buradaki konu, kurultay konusudur; ku-
ırultayda partilerin, genel idare kurulları ve genel baş
kanları seçilir. Arkadaşlarımızın bu önergesiyle, ge
nel 'başkan ayrı bir kurultayda, genel idare kurulu 
ayrı bir kurultayda mı seçilecektir?. 

Lütfen, üç senelik müddet içerisinde her iki se
çimin beraberce yapılacağı hükmünü önergede dü
zeltelim ve hu iş de bitsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurun. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, kurultayın maddesiyle, hu madde, 
birebirlerinden farklıdır. 

Arkadaşlarımızın vermiş olduğu teklif, genel 'baş
kanın 'en çok üç yıl için seçüebilecega ve ara verilmek
sizin kaç dönem seçilebileceğine dairdir. Genel' ku
rultayın tanzim tarzı diğer maddelerdedir; bu mad
deyle alakası yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlarım önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Değerli 'arkadaşlarım, önerge 4 üncü madde ola
rak kalbul edilmiştir. 

Komisyonun 4 üncü maddesini 5 inci madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 5. — 22.4.19Ş3 tarih ve 2820 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 3 ün
cü ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«11 Kongresi1 Parti Tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre iki yıldan az ve üç yıldan 
fazla olamaz.» 

«H! 'başkanı en çok üç yıl için seçilir. Aynı 'kişi 
ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez. Yeni
den seçalebimesi için aradan dört yıllık bir sürenin 
geçmesi zorunludur.» 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu 'adına Sayın Namık Kemal Şen-
türk söz istemişlerdir. 
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Buyuran Sayın Şentürk. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Efen 

dıim, 3 üncü maddenin görüşülmesi şurasında bu 'ko
nu ile liılgili görüşlerimizi arz etmiştim. Bu nedetnle: 

yeni bir şey söylemeye gerek yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Konuşmak isteyenler arasında is

mimiz yazılı olduğu için davet ettim. Teşekkür ede
rim Sayın Şentürk. 

Şahısları adına söz isteyen, Sayın Nuri üzel, bu
yurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 17 nci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak bizlerin içinde bulunduğumuz 
çok önemli bir husus da, kendi çalışma yöntemimizi 
dahi ikibuçuık yıldan beri hâlâ tespit edemem'iş ol
mamızdır. Bir seçim döneminin yarısına gelmek üze
reyiz; fakat hâlâ kendi çalışma tarzımızı dahi tespit 
edemedik. Bu, hiçbir aklın ve mantığın almayacağı 
bir çalışımıa usulüdür. Hâlâ iki meclisli sfistemin ge
tirdiği bir İçtüzüğün, işimize gelen taraflarıyla ve an
cak yorumlanması suretiyle müzakereleri götürmekte
yiz. İşte bugün bir önergenin ne şekilde reddedild'iği 
ve buna karşı yapılan bir itirazı; ama kabul edildiği 
vakit, neden kabul edildiğine dair komisyonun her
hangi bir izahat getirmediğini de ortaya koyan açık 
seçik misaller olmaktadır. 

Sayın Başkan, sözlerime usul hakkında konuşma 
ile başladım; ama herhalde bunu beş dakikalık esas 
konuşma süremden saymazsınız. Çünkü, usulümüzü 
dahi tespit etmiş değilken, bir maddenin esasını mü
dafaa etmeye beş dakikalık sürenin yetip yetmeyeceği 
hususunu, herhalde konuşmacı kadar Genel Kurul da 
bilmektedir ve açıklama istemedi durumunda da bu 
süreyi uzatma hakkı da vardır zannederim. 

İçtüzük meselesini, İzmir milletvekili bir arkada
şımız dün açık seçik tekrar ortaya koydu. Görüyoruz 
ki, usul hatalarından ve usul müzakerelerinden dolayı 
birbirimizi kırıyoruz. Bu nedenle işlerimiz, maddenin 
özü itibariyle, tam manasıyla ve layıkı veçhile müta
laa edilemiyor. 

Danışma Kurulunun bir an önce toplanıp, hazır
lanmış olan İçtüzük taslağını ele almasını ve komis
yonlarda gereği şekilde müzakeresinin takibi, herhal
de çok önemli olmaktadır. 

Yüne, bu İçtüzükten dolayı, şimdi vereceğimiz bir 
önergenin de evvelce verdiğimiz önergelerin akibetine 
maruz kalması gibi bir neticeye varılmaması için, 
önergeyi vermeden önce konuşmak istiyorum. Aksi 

halde, önergeyi vereceğim, komisyona ve hükümete 
sorulacak; oylanacak ve reddedilecek. Mahiyetini an
lamadan reddettikleri bir önergeyi neden reddettik
lerini dahi söylemeyecekler; böylece, belki Genel Ku
rulun kabul edebileceği bir önerge, peşin hükümle 
reddedilecektir. Çünkü, komisyonun ve hükümetin 
reddettiği bir önergeye, ne yapalım ki, şimdiye kadar 
iktidar partisinin itibar ettiği görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, Siyasî Partiler Kanunu 
1983 yılı Nisan ayında, Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 'ise 1961 yılı 
Nisan ayında ve Milletvekilli Secimi Kanunu da 1983 
yılı Haziran ayında çıkmıştır. Yani her üç kanunun 
da çıkış zamanları ayrıdır. Bu kanunlar, Anayasa ka
dar önemli ağırlığı olan kanunlar olduğu halde, üze
rinde yapılması istenilen, değişikliklerle, partilerin 
mukadderatına ve siyasî hayatımızın birtakım karı
şıklıklarına veya düzgün istikamette olmasına yöne
lik taraftarıyla mütalaa etmemize imkân vermeyecek 
şekilde, alelacele bir kanunlaşma sürecine getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Evvela, her üç kanun, kendi sistemleri içerisinde 
tutarlılıklarla uygulanmış veyahut uygulamalarda bir
takım aksaklıklar doğmuş ve zamanla kendi içinde 
değiştirilmiştir. Şimdi bu üç kanunu bir tek kanunla 
değiştirirken, üç kanunun kendi içlerindeki dengeleri
ni ve ayrıca, üçünün dengelerini de birden hesaba 
katmak lazımdır. 

Kanun teklifi bu kadar önemli olduğu için, Ana
yasa derecesinde önemli olduğu için -her ne kadar 
kendi parti grubu içinde görüşülüp görüşülmemesi, 
Anavatan Partisinin grup içtüzüğü itibariyle uygun
dur veya onların bileceği iştir- Genel Kurula getiril
meden, parti grubu içerisinde çok daha geniş şekilde 
müzakere edilmiş olması lazımdı. O kadar açık tutar
sızlıklar var ki; daha birinci maddesinden itibaren, 
muhalefet kanadındaki bütün arkadaşlarımızın ortaya 
koydukları suallere ikna edici bir cevap verilememiş
tir. Lütfen, sözümü iç işlerinize müdahale şeklinde 
almayın ama; eğer parti grubunuz içerisinde bu ka
nun etraflıca görüşülmüş olsa idi, -aramızdaki bir
çok arikadaşlarımızın bana ifade ettikleri üzere- bu 
teklif böyle gelmeyecekti. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bu tasarı 
grubumuzda görüşülmüş, görüşülmemiş; bunun yeri 
burası değil ki, Sayın Üzel. 

- EYÜP AŞIK (Trabzon) — Maddeyle ilgisi yok. 

I BAŞKAN — Evet efendim, bitiyor; süre de do
luyor zaten. 
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İM. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Balkan, bi
raz önce Meclis kararıyla bir önergeyi reddettik. Şu 
halde, süreler açısından, Meclis bir konuda iradesini 
belirtmiş, yani M yrllik bir süreyi önceki önerge ile 
reddetmiştir. Aslında ben de, teklifi tetkik ettikten 
sonra, 15 inoi maddenin unutulmuş olduğunu görerek, 
bir paralellik sağlamaJk üzere, bunun tekrar müzake
reye açılması gereğini duymuştum ve burada onun 
konuşmasını yapacaktım. 

Ancak, bu husus şunu ortaya koyuyor; 15 inci 
madde gibi çök önemli bir konuyu dahi, Anavatan 
Partisi Gruibu, kendi içinde görüşmeyi unutmuştur. 
Bu kadıar açık seçik bir duruma gelinmiştir. Onun 
içün, Anavatan Partisi Grubu içinde teklifin görüşül-
mesline veya görüşülmemesine ben hiçbir şekilde mü
dahale edemem, hakkım da yok; hiç kimsenıin de bir 
söz söylemeye hakkı yoktur. Yalnız, işte bu 15 inci 
maddenin unutulmuş olması, teklifin ne derece ciddi
yle alındığını göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, süreniz doldu efendim. 
İM. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 

sürem doldu; ama, konuşmamda hep usule müteal
lik oları şeyler de söylüyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim; ama, süreyle bağlı
yız ve ben sürelere biraz dikkat ediyorum, kusura 
bakmayın. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Şimdi, bu kadar 
önemli olan bir teklifin geniş halk kitlelerinin bilgisi
ne açılabilecek tarzda görüşülmesi gerektiğini maale
sef bir türlü izah edemiyoruz. Bu kanunlar daha ev
vel yapılırken akademik görüşler alınmıştır. Şimdi bu
rada, ne akademik görüşler, ne de diğer partilerin gö
rüşleri hiçbir şekilde alınmamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, ilci günden beri, «Partiler Ka
nunu ne oluyor, nasıl gidiyor? Parti bize, cevap bula
madığımız hususları niçin açıklamıyor?» diye, seçim 
bölgemden, Anavatan Partisi teşkilatından telefonlar 
alıyorum. 

(Bu kadar geniş önemi olan kanunların, kamuya 
mal edilmek suretiyle burada müzakeresi lazımdı; fa
kat şuraya bakınız ki, burada en önemli işleri görmek
te olan balkanlar dahi, şimdi kendi konularıyla ilgili 
müzakereleri, münakaşaları yapıyor ve bu önemli ka
nunları dinlemiyorlar. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Madde üze
rinde konuşun. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başbakanın 
da burada olması lazımdı; sadece bir muhalefet partisi 
genel başkanı, bu kadar önemli bir hususta dün bu

rada konuştu; fakat, bir diğer partinin genel baş
kanı konuşmadı. Bu önemli kanunda, genel başkanla
rın ve diğer partilerin de temsilen burada konuşmala
rının ortaya çıkması lazımdı. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üzel, süreniz doldu efendim, 
lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne 
demek beyefendi? Genel başkan isterse konuşur, is
temezse konuşmaz. 

(BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Efendim, «Bu süre 
iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz» diye daha ön
ceki maddede de kabul ettik büyük kongre toplantı 
süreleri için, bu madde de, ona paralel olarak, il 
kongreleri için de aynını getiriyor ve «ti başkanı en 
çok üç yıl için seçilir. Aynı kişi ara verilmeksizin beş 
defadan fazla seçilemez. Yeniden seçilebilmesi için 
aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur.» de
niliyor. 11 başkanı ve arkadan gelecek maddede de il
çe başkanları için, «Yeniden seçilebilmek için dört 
yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur» deniliyor. Şu 
halde, iki yıldan az, üç yıldan fazla olamayacak top
lantılar için, dört yıllık bir arayla seçilebilmesi im
kânı, yine bu süreler arasındaki dengeyi ortadan kal
dırmıştır. O itibarla, il başkanı dört yıllık bir süre 
için seçilecek; ama kendi kongresinde ademî itimat 
beyan edildiği vakit düşürülemeyecek. Böyle bir... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — En 
çok, en çök... 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — En çok, en çok 
tabiî; ama bir kongreden bir kongreye, en çok getir
diğiniz vakit, iki yıllık bir kongrede... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım arkadaş
lar. 
Sayın Üzel, Sayın Üzel, rica ediyorum süreniz çok 

geçti efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — İki yıllık bir 

kongrede. 
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiyetinde 

kalacağım. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bitiyor efendim. 
İki yıllık bir kongrede dört yıllık olarak seçildiği 

takdirde, müteakip kongrede il başkanını da ilçe baş
kanını da değiştiremezsiniz. 

Bu hususta bir önerge veriyorum, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

— 373 — 



T. B. M. M. B: 82 20 . 3 . 1986 O : 1 

Değerli milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş 
önergeler vardır; geliş sıralarına ve sonra da kapsam
larına göre okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 298 Sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanun ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair 413 Sıra Sayı
lı Kanun Teklifinin 5 inci maddesiyle değiştirilmesi 
öngörülen 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 19 
uncu maddesinin 3 üncü ve 6 ncı fıkralarının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Namık K. Şentürk 
istanbul 

Vecihi Akın 
Konya 

Musa Öğün 
Kars 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Kadri Altay 
Antalya 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Ferit Melen 
Van 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Madde 5. — 22.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 3 üncü ve 
6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«II kongresi parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre 20 aydan az 24 aydan fazla 
olamaz. II Başkanı en çok 24 ay için seçilir. Aynı kişi 
ara vermeksizin beş defadan fazla seçilemez. Yeni
den seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin 
geçmesi zorunludur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 413 Sıra Sayılı 22.4.1983 

tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 19 uncu 
maddesinde değişiklik yapan 5 inci maddesinde belirti
len yasa teklifinin aşağıda belirtilen şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Edip özgenç 
İçel 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Coşkun Bayram 
Adana 

Salim Erel 
Konya 

Musa Ateş 
Tunceli 

Madde 5. — 12.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 1, 3 ve 6 ncı 
fıkraları aşağıdaki şeküVe değiştirilmiştir: 

Birinci fıkra: Siyasî partilerin il örgütü, il kong
resi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kuru
lundan oluşur. Tüzükte yer alacak düzenleme ile par
ti amacına uygun danışma ve araştırma ile parti poli
tikasını yayacak kurullar da oluşturulabilir. 

Üçüncü fıkra : II kongresi, parti tüzüğünün gös
tereceği süreler içinde toplanır. Bu süre iki yıldan az 
ve üç yıldan fazla olamaz. 

Altıncı fıkra: il başkanı en çok 3 yıl için seçilir. 
Aynı kişi ara verilmeksizin 5 defadan fazla seçilemez. 
Yeniden seçilebilmesi için aradan 4 yıllık bir sürenin 
geçmesi zorunludur. 

TBMM Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı yasa teklifi ile 

değiştirilen, 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 5. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 3 üncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II Kongresi Parti Tüzüğünün belirleyeceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre 10 aydan az ve 20 aydan faz
la olamaz. Müteşebbis kurullarda bu süreler dikkate 
alınmaz. 

Gerekçe: Parti içi kavgaları ve partili üyelerin sık 
sık istifa ederek, başka parti arayışlarını ve demokra
siyi yozlaştırmayı önleyecektir. 19.3.1986 

Günseli özkaya 
istanbul 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Feridun Ş. öğünç 
istanbul 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi

nin 5 inci maddesinde, il başkanının yeniden seçilebil
mesi için aradan geçecek sürenin, seçilme süresi ile uy
gunluk sağlamak üzere (3 yıllık) olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Günseli özkaya 
istanbul 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Bilâl Şişman 
istanbul 

Kemal Gökçora 
Bursa 

İhsan Gürbüz 
Hatay 
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BAŞKAN ~ önergeleri aykırılık derecelerine gö
re okutuyorum: 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve arkadaş
larının önergesi: 

Madde 5. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 3 üncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

11 Kongresi parti tüzüğünün belirleyeceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre 10 aydan az ve 20 aydan faz
la olamaz. Müteşebbis kurullarda bu süreler dikkate 
alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde açıklama yapmak 
isteyen?.. Yok. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İçel Milletvekili' Edip Özgenç ve arkadaşlarının 

önergesi: 

Madde 5. — 12.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 1, 3 ve 6 ncı 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci Fıkra: Siyasî partilerin il örgütü, il kong
resi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kuru
lundan oluşur. Tüzükte yer alacak düzenleme ile parti 
amacına uygun danışma ve araştırma ile parti politi
kasını yayacak kurullar da oluşturulabilir. 

Üçüncü Fıkra: 11 kongresi, parti tüzüğünün gös
tereceği süreler içinde toplanır. Bu süre iki yıldan az 
ve üç yıldan fazla olamaz. 

Altıncı Fıkra: 11 başkanı en çok 3 yıl için seçi
lir. Aynı kişi ara verilmeksizin 5 defadan fazla seçi
lemez. Yeniden seçilebilmesi için aradan 4 yıllık bir 
sürenin geçmesi zorunludur. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz almak isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve ar

kadaşlarının önergesi: 
«... 413 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 5 inci mad

desiyle değiştirilmesi öngörülen 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 19 uncu maddesinin 3 üncü ve 6 ncı 
fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 5. — 22.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 3 üncü ve 
6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

11 Kongresi parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre 20 aydan az 24 aydan fazla 
olamaz. 

11 Başkanı en çok 24 ay için seçilir. Aynı kişi ara 
vermeksizin beş defadan fazla seçilemez. Yeniden se
çilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi 
zorunludur.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahiplerinden söz almak isteyen var mı? 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Öner

gemiz açık efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel ve arkadaş

larının önergesi: 
«Kanun teklifinin 5 inci maddesinde, il başkanının 

yeniden seçilebilmesi için aradan geçecek sürenin, se
çilme süresi ile uygunluk sağlamak üzere «Üç yıllık» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Komisyonun 4 üncü maddesini 5 inci madde ola

rak görüştük. Şimdi, 5 inci maddeyi oylarınıza sunu-
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yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Komisyonun 5 inci maddesini 6 ncı madde ola
rak okutuyorum: 

MADDE 6. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 20 nci maddesinin 2 nci, 3 
üncü, 7 nci ve 10 uncu fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«îlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahal
lelerde partinin son genel seçimde aldığı oy sayısına 
göre, seçime katılmamış partilerde ise üye sayısına gö
re, parti üyelerinin seçtikleri, sayısı 400'ü aşmayan de
legelerden oluşur. İlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe 
disiplin kurulu başkan ve üyeleri ilçe kongresinin tabiî 
üyeleridir. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyele
ri de, kongreye katılma hakkına sahiptirler. Ancak ge
çici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden delege 
sıfatı olmayanların, kongrede oy kullanma hakkı yok
tur.» 

«Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partinin bu 
yerlerde son genel seçimde aldığı oy miktarı, seçime 
katılmamış partilerde ise üye sayısı esas alınmak su
retiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. 
Köy ve mahallelerdeki üye sayısı delege kontenjanı 
verilmesini gerektiren nispetin altında ise bu durum
daki köy ve mahallelerin diğer köy ve mahallelerle 
birleştirilerek delege seçilmesi mümkündür.» 

«ilçe kongresi parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla 
olamaz.» 

«îlçe başkanı en çok üç yıl için seçilir. Aynı kişi, 
ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez; yeni
den seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geç
mesi zorunludur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sayın Namık Kemal Şen-
türk söz istemişlerdir; Buyurun efendim. (MDP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Şentürk, grup adına konuşacağınız için sü
reniz 10 dakikadır efendim, 

MDP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (istanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
konu teklifin 3 üncü maddesiyle başladı, 4 ve 5 inci 
maddeler onun mütemmimi şeklinde devam ediyor. 

Tabiatıyla, bizce geçerli, bütün konuları, geçerli 
olduğuna inandığımız gerekçeleri takdim ettik; ama 
yüce heyet bunlara pek iltifat etmedi; binaenaleyh 
bundan sonraki il ve ilçe kongreleri müddetlerinin ay
nen ipkasıyla alakalı konuyu ne kadar tekrar tartış

sak, aynı gerekçeleri ne kadar söylesek iltifat edil
meyecektir; o sebeple ben fazlaca zamanınızı almak 
istemiyorum. Bu konuda biz, dün açıkladığım konu
larla ilgili gerekçelerde, düşüncelerde, görüşlerde mu-
sirriz. 

Konunun, ileriki yıllarda, ne derece haklı olduğu
muzu göstereceğine inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; süreler kısmı artık burada kapanı
yor, bundan sonra diğer maddelere geçeceğiz; ama bu 
bölüme ait olmak üzere bir geçici madde gelecek, 
- buradaki şekliyle teklifin 16 ncı, komisyon metninin 
18 inci maddesi oluyor, ki eğer sırası değişmezse 19 
uncu madde olacaktır - bu geçici maddedeki ileriye 
matuf bir hususu, şimdi yine bu iki ve üç yıllık süre
ler bakımından, bir başka bağlantıyla getirmek isti
yorum; çünkü, artık o konu münakaşa edilemeyecek. 
Bu maddeyi aynen okuyorum : 

«Siyasî Partiler Kanununda yapılan değişiklikle
rin yürürlüğe girmesini müteakip, siyasî partilerin ola
ğan büyük kongreleri toplanıncaya kadar, partilerin 
merkez karar ve yönetim kurulları bu değişikliklerin 
gerektirdiği tüzük tadilatını yapmaya yetkilidir.» 

Şu halde bu madde, partilere, bu tüzük değişiklikle
rini yapmaları gibi bir durumu meydana getiriyor; 
fakat kanun teklifinin en sondan bir önceki madde
si de, «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» 
diyor, yani her üç kanunda yapılan değişikliklerin ta
mamı, bu yürürlük maddesinin kabulü ile birlikte yü
rürlüğe girecektir. Demin okuduğum geçici madde 
sadece partilerin tüzüklerinde yapılacak değişiklikler
den bahsetmektedir. Şu halde, acaba kabul edilen bu 
iki ve üç yıllık sürelerin başlangıç tarihi, bu kanunun 
kabul edildiği tarihten itibaren mi geçerli olacaktır? 
Şimdiye kadar parti kongrelerini yapmış olan partiler, 
bu iki ve üç yıllık süreler bakımından son kongreden 
sonraki süreye mi tabi olacaktır, yoksa bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra mı bu süreler başlaya
caktır? O takdirde, il başkanları, ilçe başkanlan ve 
genel başkanın seçimi konusu da - süreler açısından -
bir tedahüle uğrayacaktır. O itibarla, teklif sahipleri
nin veyahut komisyonun, teklif yürürlüğe girmeden 
önce, sürelerin tedahülleri açısından karşılaşılabilecek 
sıkıntıları giderecek tarzda bir tetkik yapıp, bir öner
ge getirmeleri herhalde uygun olacaktır. 
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Bunu biz tetkik ettik, bu önergeyi getirebiliriz; ama 
eskiden muhalefet, şimdi bir bağımsız milletvekili 
olarak, İçtüzüğün daima bir zıtlaşma haline getirdiği 
teklifler gibi, bizim tekliflerimiz, dolayısıyla kabul edil
meyeceği için, bu önerge tarafımızdan gelmeyecektir. 
Sadece bu konuya işaret etmek istedim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Üzel, bağımsızlar muhalefet değil mi efendim, 
iktidarın yanında mı? 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 
var okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 413 S. Sayılı 22.4.1983 

tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 20 inci 
Maddesinde değişiklik yapan 6 ncı Maddesinde belirti
len yasa teklifine bir fıkra değişikliği ilave edilerek 
aşağıda belirtilen şekilde değişik şekilde kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Edip özgenç 
tçel 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Coşkun Bayram 
Adana 

Salim Erel 
Konya 

Musa Ateş 
Tunceli 

MADDE 6. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 20 nci Maddesinin 1, 2, 3, 
7 ve 10 uncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Birinci Fıkra: Siyasî Partilerin ilçe örgütü, ilçe 
kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulundan olu
şup, parti tüzüğünde ilçe disiplin kuruluna yer veri
leceği gibi, parti amacına uygun danışma ve araştırma 
ile parti politikasını yayacak kurullar da oluşturula
bilir. 

2 nci Fıkra : Teklifin aynısıdır. 
3 üncü Fıkra : Teklifin aynısıdır. 
7 nci Fıkra : Teklifin aynısıdır. 
10 uncu Fıkra : Teklifin aynısıdır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 298 Sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanun ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair 413 Sıra Sayılı 
Kanun Teklifinin 6 ncı maddesiyle değiştirilmesi ön
görülen, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 20 nci 

maddesinin 7 nci ve 10 uncu fıkralannın aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Namık K. Şentürk 
İstanbul 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ferit Melen 
Van 

Vecihi Akm 
Konya 

«İlçe kongresi parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre 20 aydan az 24 aydan fazla 
olamaz.» 

«İlçe Başkanı en çok 24 ay için seçilir. Aynı kişi, 
ara vermeksizin beş defadan fazla seçilemez; yeniden 
seçilebilmesi için aradan dört yıllık sürenin geçmesi 
zorunludur.» 

Gerekçe: 

İlçe kongrelerinin 3 yılda bir yapılması partilerin 
temeldeki ilk organlarının atıl kalması sonucunu do
ğuracaktır. Bu ise partileri halktan koparacak, yöne
ticilerin halkın dilek ve arzularını öğrenmesini güç
leştirecektir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 7 nci Mad

desinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe paralel 
olarak, 20 nci Maddesinin beşinci fıkrasının, aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

MADDE 20. — Fıkra 5; Parti tüzüğünde, köy ve
ya mahalledeki parti hizmetlerini yerine getirmek ve 
delege seçimi işlemlerini yürütmek üzere, o köy ve
ya mahallede oturan üyelerden birinin parti temsil
cisi olarak görevlendirilmesi öngörülebilir. 

— 377 — 



T. B. M. M. B: 82 20 . 3 . 1986 0 : 1 

BAŞKAN .— önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutup, oylarınıza sunacağım. 

îçel Milletvekili Edip özgenç ve arkadaşlarının 
önergesi: 

«... 20 nci Maddesinde değişiklik yapan 6. ncı Mad
desinde belirtilen yasa teklifine bir fıkra değişikliği 
ilave edilerek aşağıda belirtilen şekilde değişik şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederiz. 

MADDE 6. — 22.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 20 nci Maddesinin 1, 2, 3, 
7 ve 10 uncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Birinci Fıkra: Siyasî Partilerin ilçe örgütü, ilçe 
kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulundan olu
şup, parti tüzüğünde ilçe disiplin kuruluna yer verile
ceği gibi, parti amacına uygun danışma ve araştırma 
ile parti politikasını yayacak kurullar da oluşturula
bilir. 

2 nci Fıkra : Teklifin aynısıdır. 
3 üncü Fıkra : Teklifin aynısıdır. 
7 nci Fıkra : Teklifin aynısıdır. 
10 uncu Fıkra : Teklifin aynısıdır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, daha önce 
kabul ettiğimiz maddelerle çelişki meydana getiriyor; 
kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Çe

lişki yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi açıklamak isteyen?.. Yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Var 
efendim, onu arz edeceğim Sayın Başkan. 

Çelişki yok efendim, yine üç yıl var o önergede; 
Komisyon sadece çelişki nedeniyle katılmıyorsa, öner
ge iyi değerlendirilmemiş; burada sadece araştırma bi
rimleri var. 

BAŞKAN — Komisyondan soralım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Prensipler bakımın
dan kabul etmiyoruz efendim, daha önce kabul edi
len maddelerdeki prensipler bakımından. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ay
nı şeyler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu, 
katılmıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, bitti... 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
istanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 

arkadaşlarının önergesi: 
«... Teklifinin 6 ncı maddesiyle değiştirilmesi ön

görülen, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 20 nci 
maddesinin 7 nci ve 10 uncu fıkralarının aşağıdaki 
şekilde'değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.» 

«ilçe kongresi parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre 20 aydan az 24 aydan fazla 
olamaz.» 

«İlçe Başkanı en çok 24 ay için seçilir. Aynı kişi, 
ara vermeksizin beş defadan fazla seçilemez; ye
niden seçilebilmesi için aradan dört yıllık sürenin geç
mesi zorunludur.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve arkadaş

larının önergesi: 

2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 7 nci Mad
desinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe paralel 
olarak, 20 nci Maddesinin beşinci fıkrasının, aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

MADDE 20. Fıkra 5. — Parti tüzüğünde, köy veya 
mahalledeki parti hizmetlerini yerine getirmek ve de
lege seçimi işlemlerini yürütmek üzere, o köy veya ma
hallede oturan üyelerden birinin parti temsilcisi olarak 
görevlendirilmesi öngörülebilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

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

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 21 inci maddesinin 5 inci 
ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kuru
lunun gözetimi ve denetiminde yapılır. Bu seçimlerin 
usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusu
lası ve listelerin tanzim tarzı siyasî partilerin tüzük 
ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.» 

«Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden 
oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. 
Sandık kurulu başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer 
üyesi de aday olmayan parti üyeleri arasından seçilir. 
Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye 
de belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yoklu
ğunda, kurula memur üye başkanlık eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Madde üzerinde, grubum adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; teklifi hazırlayan arkadaşlarımızın ve in
celeyen komisyonun gözünden kaçtığına inandığım 
teknik bir hatayı vurgulamak için söz aldım. 

Madde metnine bakarsak, 21 inci maddenin altın
cı fıkrası seçim kurulu başkanını devreye sokuyor; 
halbuki bu değişiklik teklifinde, beşinci fıkrada, se
çim kurulunun kendisi devreye sokuluyor. Eğer ar
kadaşlarımızın amacı, seçim kuruluna bu yetkiyi ver-
mekse mesele yok; ama pratikte yürümez; ilçe kongre
sine seçim kurulu gelemez, il kongresine seçim kurulu 
gelemez. Uygulama, seçim kurulu başkanıdır. Eğer 
arkadaşlarımız bunu öngörmemişler de, bu değişik 
şeklindeki ilk fıkrada «Seçim kurulunun gözetimi» 
tabirini «seçim kumlu başkanı» anlamına kullanmış-
larsa, lütfen bunu alttaki fıkrada yer alan, «Seçim 
kurulu başkanı» tabiri gibi değiştirsinler; «Seçim ku
rulunun gözetimi» yerine, «Seçim kurulu başkanının 
gözetimi» denmesi gerekir; yoksa ilçe kongresine se
çim kurulunu, il kongresine seçim kurulunu götürme
ye mecbur kalırız. 

Takdir teklifi hazırlayanlarındır ve bu teklifi her 
ne pahasına olursa olsun destekleyenlerindir, isterse
niz destekleyin, oy verin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bayezit. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa ' 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin 6 (değişen 7) ncı maddesinin birinci fikrasmm 
ikinci satırındaki «Tüzük» kelimesinden sonra gelen 
«kongre yönetmelikleri» kelimesinin metinden çıkar
tılmasını arz ve teklif ederiz. 20.3.1986 

İsa Vardal Hasan Altay 
Zonguldak Samsun 

Coşkun Bayram Durcan Emirbayer 
Adana İzmir 

İsmet Turhangil Turan Bayezit 
Manisa Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi önerge üzerinde ko
nuşmak istiyor mu? 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
önerge açıktır efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Şimdi, 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 7 nci 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi 7 nci maddeden sonra, 8 inci 
madde olarak yeni bir madde eklenmesine dair öner
ge vardır; okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik teklifi görüşülmekte olan 2820 Sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun 33 üncü Maddesinin, gerek
çede izah olunan sebeplerle, belirtilen şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Haydar Koyuncu Ayhan Sakailıoğlu 

Konya Sakarya 
Turgut Kunter Eşref Akıncı 

Rize Ankara 
Rafet îbrahimoğlu 

Bitlis 

— 379 — 



T. B. M. M. B: 82 30 , 3 » 1986 O : 1 

Madde; 33 
Değişiklik Gerekçesi 

33 üncü maddenin birinci fıkrası her kademede
ki parti organlarında göreve getirilenlerin nüfus cüz
danı örneklerinin mahallin en büyük mülkî amirliği
ne verilmesini ve valiliklerce birleştirilen bu bilgi ve 
belgelerin İçişleri Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsav
cılığına gönderilmesini amirdir. 

10 uncu maddede kabul olunan değişiklikle, nü
fus cüzdanı örneği tevdiini gerektiren zorunluk kal
dırılmış bulunduğuna göre, 33 üncü maddeye de pa
ralel bir değişiklik getirmenin lüzumu izahtan vares
tedir. 

Beyan esasının devlet idaresinde nihayet kabul 
edilerek ona itibar olunmaya başlandığı ve de artık 
devletin çok kuvvetli hale gelen istihbarat teşkilatı 
ve bilgi - işlem merkezleri ile beyanın aksi varitse 
anında tespit etmek imkânının mevcut bulunduğu şu 
devirde nüfus cüzdanı, ikamet ilmühaberi, adlî sicil 
vesikası gibi saymakla bitmeyen belgeleri istemek su
retiyle, hem Devlet arşivlerini kâğıt deposu raline ge
tirmenin, hem de ilgili vatandaşlara bunları hazır
lamak eziyetini çektirmenin, haklı bir gerekçesi yok
tur. 

Kaldı ki, Anayasamız tarafından siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilip bir gün iktidar 
veya muhalefet sıfatıyla, devlet, hükümet ve parla
mento görevleri yüklenecek bir partinin resmî şekil
de yapacağı beyana itimat etmeyerek belgelenmesini 
istemek, siyasî partilere yönelik itibarın göstermelik 
olduğunu ifade eder. 

Beyanın aksinin sabit olması halinde Devletin eli, 
sorumlunun yakasına derhal yapışacağı cihetle 33 ün
cü madde mevcut kırtasî gereksizliklerden ayıklana
rak, aşağıdaki biçimde kaleme alınmıştır. 

MADDE 7. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 33. — Parti kongreleri hariç olmak üze
re her kademedeki parti organlarında başkan ve üye
liğe getirilenlerin adları, soyadları, doğum yer ve ta
rihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâhlarını gös
terir onaylı listeler o mahallin en büyük mülkiye amir
liğine, seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün 
içinde yazı ile bildirilir. 

Valiliklerce birleştirilen bu bilgi ve belgeler, iç
işleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili lis
teler de aynı süre içinde doğrudan içişleri Bakan
lığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan öner
geyle değiştirilmek istenilen madde, Başkanlıkça ko
misyona havale edilen ve komisyonda birleştirilerek 
görüşülen tekliflerin hiçbirisine uymamakta ve o tek
lifler içerisinde bulunmamakta olup, yeni bir teklif 
mahiyetindedir. Esasen, bu önergeyi, bu sebeple iş
leme koymamız mümkün değil; ancak, komisyon, 
bu önergeye yeter sayıda üyesi ile katılırsa, yeni bir 
maddeymiş gibi üzerinde görüşme açacağız. Ayrıca 
komisyon, bu önergenin komisyona verilmesini iste
yebilir ve komisyonda görüşerek bir raporla Genel 
Kurula getirebilir. Şayet, komisyon önergeye katıl
mazsa veya önergenin komisyona verilmesini istemez
se, o zaman önergeyi işleme koymayacağım. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, bu madde teklifini geri 
almayı düşünüyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz, geri 
de almıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
O zaman bu önergeyi işleme koymuyoruz değerli 

arkadaşlarım. 
ikinci bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Siyasî Partiler ve Seçim ka
nunlarında değişiklik yapan kanunun 7 nci madde
sinden sonra aşağıdaki maddenin ilavesini arz ede
riz. 

Eyüp Aşık R. Kâzım Yücelen 
Trabzon tçel 

Ünal Yaşar ilker Tuncay 
Gaziantep Çankırı 

Süha Tanık 
izmir 

MADDE 8. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 36. — Siyasî partilerin seçimlere katıla
bilmesi için illerin en az üçte ikisinden fazlasında teş
kilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması ve
ya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulun
ması şarttır. 

Bir lilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin 
ilçelerinin en az üçte ikisinde teşkilat kurmayı gerek
tirir. 

BAŞKAN — Evet, biraz evvel açıkladığım prose
dür aynen burada da yürürlüktedir. O itibarla, Ko
misyona soruyorum... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, iki dakika müsaade eder misiniz, foto-
copi şimdi geldi, bir inceleyelim lütfen efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor. 
önergeyi normal madde olarak görüşmeye açıyo

rum. 
Buyurunuz Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; demokrasiye ve se
çim mekanizmasına bu kadar tek açıdan ve tek yanlı 
bakılmasını tarih İbretle yazacak ve bunun vebalini, 
bu bakış açısını yaratanlar çekecektir; ama, başlan
gıç konuşmamda da arz ettiğim gibi, faturasını yine 
millet ödeyecektir. 

Değişiklik neyi öngörüyor? Kanunda mevcut olan 
«illerin yarısında teşkilatlanma» konusunu, «üçte iki» 
olarak yükseltiyor; yani 67 ilin 34 il rakamını, kır
kın üzerinde bir rakama çıkarıyor. Bununla, yeni 
kurulan partilerin, Anavatan Partisinin karşısında bir 
handikap olmaması, kendi minderinde bir rakip ol
maması öngörülüyor. 

Arkadaşlar, bırakın partiler çıksın; partilerden 
korkmayın, sizinle beraber yarışacak partilerden kork
mayın; eğer, siz hakikaten güçlü iseniz, o partiler tek
rar elenirler ve siyasî tarihimizde sadece bir isim ola
rak kalırlar... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — SHP'yi ko
ruyoruz. 
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M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — SHP'nin 
korunmaya ihtiyacı yok üstadım. SHP'yi halk koru
yor, halk; sizin korumanıza muhtaç değil. 

Bu değişiklik bittabi kabul edilecek; ama bu de
ğişiklik hatalı bir değişikliktir. Belki siz ara seçime 
- ismini afişe etmek, kullanmak istemiyorum - bir par
tiyi sokmazsınız; ama o parti, hiç merak etmeyiniz, 
genel seçime girer. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, so

ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 

önergeyi - gerekçesiz getirilmesine rağmen - komisyon 
ve hükümet derhal kabul etti. Tetkik etmeden nasıl 
derhal kabul ediyor, ne sebeple kabul ediyor; izahını 
isterim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Daha önceden önerge komisyona gönderiliyor, 

muttaliler; ama kendileri de herhalde cevap verecek-
letdir tahmin ederim. 

Buyurun efendim. 
önergeyi bir kere daha okutuyorum. 

M. NURİ ÜZEL - (Eskişehir) — Kabullerinin se
bebini izah edemiyorlar, bu önerge kaç kere okuna
cak? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, müsaade 
ederseniz okunsun, cevap verelim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum: 

MADDE 8. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — Siyasî partilerin seçimlere katıla
bilmesi için illerin en az üçte ikisinden fazlasında 
teşkilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulun
ması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin 
ilçelerinin en az üçte ikisinde teşkilat kurmayı gerek
tirir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
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IH. — YOKLAMA 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, yoklama istiyoruz; çoğunluk yoktur. 

(M DP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Gerekçesi nedir 

Sayın Başkan, cevap alamadım? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, yoklama istiyor

lar, yoklama isteyen arkadaşlarımın isimlerini tespit 
ediyorum. 

Efendim, yoklama isteyen arkadaşlarımın isimleri
ni okuyorum: 

Sayın Atalay, Sayın Kara'a, Sayın Koyuncu, Sa
yın Melen, Sayın Gökgün, Sayın Kasaroğlu, Sayın 
Bayazıt, Sayın Sakallıoğlu, Sayın Öğün, Sayın Baha
dır, Sayın Kunter. 

Teşekkür ederim, buyurunuz. 
Şimdi yoklama yaptırıyorum efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, gözünüzün önünde salonu terk edip, yoklama 
istemek, bir hakkın suiistimali değil midir? (MDP sı
ralarından «Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz» sesten, 
gürültüler) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Bu, sizin 
verdiğiniz talihsiz önerge üzerine oluyor. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

Sayın arkadaşlarım, İçtüzüğün hükümleri ne gibi 
imkânları bahşediyorsa, muhalefet de - iktidarın kul
landığı gibi - o haklarını kullanır. 

Yoklama işlemine başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, toplantı yeter

sayımız vardır. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOLftSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

/. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin 'Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin ı Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonları 
raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. Sa
yısı : 413) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Önergeyi oylarınıza sunacağım... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Biraz evvel sor
duğum soruya, çok önemli cihetiyle bir cevap ve
rilmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim sorunuza cevap verildi, ne 
kadar cevap verdilerse... 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Mümkün değil 
efendim, gerekçesiz olarak getirilen ve yeni bir mad
de teklif eden bu önerinin gerekçesi izah edilmeden 
komisyon ve hükümet tarafından kabul edilmiş olma
sını izah etmeleri lazım. Bu maddeyi niye kabul edi
yorlar? 

BAŞKAN — Efemdıiım, zaten kürsüden ifade bu
yurdunuz; şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım, pro
sedür de bu şekilde. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu önerge, 8 inci madde olarak yer 
alacaktır. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — İzahat istiyorum 
Sayın Başkan, gerekçesiz bir önerge nasıl kabul edi
liyor? 

BAŞKAN — Efendim, heyeti umumiye takdir edi
yor; ne zatı âlinizin, ne de benim takdirim. 
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7 nci maddeyi 9 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 9, — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî 

Partiler Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Parti adaylarının tespiti 
Madde 37. — Siyasî partiler, milletvekilliği genel 

veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve 
adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespi
tini; serbest, eşit, gizli oy açık tasnif esasları çerçeve
sinde, tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan 
herhangi biri veya birkaçı ile yapabilirler. 

Bu Kanunun 38 inci maddesinde yazılı merkez 
adaylığı ile partilerin tüzüklerinde gösterilen merkez 
yoklaması dışındaki parti aday seçimleri seçim kurul
larının yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Partilerin tüzüklerinde herhangi bir seçim çev
resinde bütün üyelerin iştiraki ile yapacakları ön se
çimde bu Kanunun ön seçimlerle ilgili hükümleri uy
gulanır. 

Aday tespitinin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından genel seçimlerden en az yetmişbeş gün 
önceki bir tarih olarak belirlenip ilan edilir. Seçime 
katılacak bütün siyasî partilerin tüzüklerindeki. usullere 
göre il ve ilçelerde yapacakları aday tespitleri bütün 
yurtta aynı günde yapılır. 

Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, 
aday tespiti içinde esas alınır.» 

(BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Ferit Melen 
söz istemişlerdir. 

ÖOŞKUN BAYRAM (Adana) — Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Gru'bu adına söz işitiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Coşkun Bayram. 

Şahsı adına da Sayın fhsan Torribuş söz almışlar
dır. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurun Sayın Melen. 
MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; teklifin 
tümü üzerinde yaptığım konuşmada, bu maddedeki 
konuya bir nebze temas etmiştim. 

Bu maddede «Siyasî partiler, milletvekilliği ge
nel ve ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden 
ve adaylığı uygun bulunanlar..» diye başlayan bir 
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hüküm mevcuttur ki, eski kanunda böyle bir hüküm 
mevcut değildi. Şimdi bu hükümle, siyasî partilere 
bir açık bono verilmiştir. Müracaat eden adaylar
dan, (ister partili olsun, ister partisiz olsun) evvela 
adaylığı uygun görülenler ancak aday yoklamasına 
girebilecektir. Bu bir veto hükmüdür, bir veto hükmü 
olarak buraya girmiştir. Anayasamızın verdiği haklar 
vardır - seçme ve seçilme hakları - bu, seçme ve se
çilme haklarına getirilen bir engeldir. 

Bunu siyasî partiler yapabilirler mi? Filvaki başka 
bir maddede; «Siyasî partiler adaylık için kanunda 
yazılı olmayan özel şartlar koyabilir» diye bir hü
küm vardır; fakat siyasî parti tüzüğünde bu şartlar 
objektif olur, bu şartlara uymadığı takdirde adaylığı 
kabul edilmeyebilir; ama objektif hüküm koymadı
ğınız takdirde, alelıtlak bir adaylığı kabul etmeme 
yetkisi, verirsiniz, o vakit hakikaten kişinin seçilme 
hakim peşinen ortadan kaldırırsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu o kadar tehlikelidir ki, 
her siyasî parti içinde gruplar, hizipler vardır. Bir 
defa, bu yetkiyi kimin kullanacağı kanunda sarih ola
rak belli değildir. Anlaşıldığına göre, ya merkez ku
rulu kullanacaktır, ya lider kullanacaktır; çünkü sa
rahat yoktur, lider de kullanabilir. Hüküm böyle 
çıkınca; iktidarda olan grup, lider, beğenmediği, sev
mediği veyahut kendisine karşı olan hizbe mensup 
olan bir kimsenin, bir partilinin adaylığını reddede
bilecektir. Sanıyorum ki, bu, Anayasa ile bağdaşabi
lir bir hüküm değildir; yani siyasî partilerle ilgili bir 
kanunda böyle bir hüküm yer alamaz, böyle bir uy
gulama kasaplar cemiyetinde de yoktur. (MDP sı
ralarından «'Bravo» sesleri ve alkışlar) İnsan haklarım, 
siyasî hakları bu kadar tahdit eden bir hüküm, haki
katen objektif bir sebebe dayanmadan böyle ret 
yetkisi veren bir hüküm, hiçbir yerde yer alamaz. 
Evvela bu konuda komisyondan izahat rica ediyo
rum. Hangi şartlarla reddecek? Liderlerin, kaşını, gö
zünü beğenmediği veyahut liderin mensup olduğu 
grubun karşısında olanı, hangi nedene dayanarak red
dedebilecektir? Siyasî parti için gruplar, hizipler müm
kün, caiz ve lazımdır. Partilerin kanatları olur. Parti
ler, bir askerî disipline tabi, yeknesak elbise giye
rek aynı istikamette yürüyen insanlardan mürek
kep değildir; binaenaleyh grupları, kanatları, hizipleri 
olur, bu tabiîdir, demokrasinin gereğidir. Onun için, 
hangi sebebe dayanarak reddedebilecektir? Bunun ob
jektif olarak ortaya konması lazımdır. Bu konmadıkça, 
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bu hüküm, dediğim gibi antidemokratik, belki Ana
yasa ile bağdaşmayacak bir hüküm olarak kalacak
tır ve hakikaten nasıl teklif edebilmiştir arkadaşla
rım böyle bir hükmü, eğer hukukçu iseler; hukuka 
aykırı bir hükümdür sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci konuya temas etmiş
tim, önseçim. Bu madde önseçimde, siyasî partilere 
yine açık bir bono vermektedir, önseçimin, demokra
tik bir memlekette ve rejimde, seçim kadar önemi 
olduğu aşikârdır; ama böyle olduğu halde - önseçi
mi demokratik usulle yapmak lazım, mevcut Siyasî 
Partiler Kanunumuz da buna amirdir - ama getirilen 
hükümde önseçim için umumî bir yetki verilmiştir; 
önseçimi parti tüzüğü tayin eder; ister önseçimde, 
yalnız başına bir lidere verir aday seçme hakkını, 
ister merkez kuruluna verir, isterse illerde bir seçim 
kolejine verir, böyle bir hükümdür. Şimdi arkadaşlar 
diyecekler ki, her parti istediğini kabul eder. Evvela, 
>bu yetkiyi vermeli mi? 

Değerli arkadaşlarım, 1950*den beri Türkiye'de 
parti merkez kurullarına bırakılan yetki, sadece mer
kez adaylarını seçmekten ibarettir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hatibin sesini 
duyamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Melen, birazcık mikrofona 
yanaşın efendim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bunun tarihî ge
lişimi şöyledir: Biliyorsunuz, tek parti zamanında 
adayları sadece parti lideri seçiyordu. Bir zaman 
geldi, parti lideri, başbakan ve partinin genel sekre
terinden oluşan üçlü bir kurul seçmeye başladı. On
dan sonra biraz daha genişletilerek bu yetki parti 
meclisi divanına verildi; fakat 1950'den sonra çok par
tili hayata girdiğimiz zaman, sadece muayyen nis
petteki merkez adaylarının seçimi merkez karar or
ganına bırakıldı, diğer adayların seçiminin illerde ya
pılacağı hükmü kanuna kondu. Bu zaruriydi ve çok 
partili hayata girdiğimiz zaman bütün teşkilat bunu 
istiyordu; merkezin tespit ettiği, tayin ettiği adayları 
her tarafta reddediyorlardı ve demokrasinin icabı da 
buydu. 

Başka memleketlerde de böyledir. Faraza İngiltere' 
de partiler kanunu falan yoktur, tam liberal bir sis
temdir; fakat önseçimi, her seçim çevresinde partili
lerin kendi aralarında teşkil ettikleri bir kolej yapar, 
seçim koleji veya kurulu yapar. Amerika'da da öyle
dir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hatibi duyamı
yoruz, hangi teknolojik devirdeyiz Sayın Başkan? 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ay
lardır şikâyet ediyoruz. Sayın Başkan. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla). — Bu şikâyet iki 
seneden beridir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, teknik iştir, benim elimde 
olan bir mevzu değil; Başkanlığın işidir, Başkanlık 
Divanının değil. 

FERİT MELEN (Devamla) — Onun için, mer
kez adayından gayrisini seçim çevrelerinde teşkil edi
lecek koleje bırakmak lazım. Dediğim gibi, 1950'den 
beri böyledir; evvela parti teşkilatına bırakılmıştı, 
sonra parti delegelerine bırakıldı, arkasından daha 
genişletildi ve nihayet bu defa Danışma Meclisi de 
bunu bir esasa bağladı, bu hakkı bütün partilere verdi, 
her ilde, her seçim çevresinde bütün partilerin oya 
katılmasıyla önseçim yapmak durumundaydı. Şimdi 
bunu tamamen değiştiriyoruz ve dediğim gibi, parti
lere sadece yetki veriyoruz; istedikleri usulü kabul 
edecekler. 

Değerli arkadaşlarım, bu, hakikaten demokrasiye 
aykırı bir tutum. Bir defa - dediğim gibi - seçim ka
dar önemli olan bir şeyi sadece partinin merkezin
de bir heyete verdiğimiz takdirde, yanlış hareket et
miş oluruz. Ben onu kendi hayatımda yaşadım. 1950 
yılında 'büyük bir partinin yönetim kurulundaydım ve 
birçok insanın sabahtan akşama kadar partiye devam 
edip, bir nevi seçim için hazırlık yaptıklarını, bize 
kur yaptıklarını görürdüm ve hakikaten üzüntü duyar
dım. Dün de arz ettim, önseçimi bu şekilde yapar
sak, buraya sadece liderlerin gölgeleri gelir veyahut 
her gün, sabah - akşam liderlere arz-ı ubudiyet eden 
insanlar gelebilir ve bu Meclis, kapıkullarının yer al
dığı bir Meclis haline gelir ki, bunun demokratik il
kelerle bağdaştırılmasına imkân yoktur ve bu Tür
kiye'ye felaket getirir. Böyle bir Meclisi, milletin ken
di Meclisi olarak görmesine de hakikaten imkân yok
tur. Binaenaleyh, bu dönemde, bu şekilde bir ricat 
yapmanın, 1950'li senelere doğru geri gitmenin hiç 
gereği yoktur; o bakımdan bu maddeyi kabul etme
meniz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, aynı zamanda başka 
bir netice daha meydana getirir. Partilerde disiplin 
var; olmalı. Zaten 'her toplulukta, o topluluğu muayyen 
bir istikamette çalıştırmak için bir disipline ihtiyaç 
var; ama bunun da memleketlere göre derecesi 
var. Liberal partilerde bu disiplin sadece bir fikir di
siplininden ve |>arti uhdelerine uyup uymamaktan 
ibarettir; onun dışında, milletvekilleri kendilerini bil
hassa vicdanlarıyla, anayasayla bağlı sayarlar ve di-
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sipline sadece o ölçüde riayet etmekle mükelleftirler. 
Amerika'da görüyorsunuz, bir partinin milletvekille
rinin bir kısmı bu istikamette bir kısmı öteki istika
mette oy verebiliyor. İngiltere'de, yine böyledir. Di
siplinin sıkı olduğu, sert olduğu partiler sadece fa
şist partileridir, komünist partileridir; demokratik 
partilerde bu nevi sıkı ve sert disiplin yoktur. Bu se
çim tarzı, bu önseçim usulü, partilileri de sıkı bir di
siplin yaraitma istikametine götürür. O vakit dediğim 
gibi, partileri, ibir faşist partisi haline sokabilir. Bu 
da sakıncalardan birisidir. 

Bu nedenle, (belki ricam bifayda olacaktır (fayda
sız olacaktır), ama ben gene de komisyondan rica 
ediyorum: Bu açılardan meselenin üzerinde durma
sı gerekir; durup durmamak kendi takdirine aittir. 

Teşekkür ederim. (SHP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Coşkun Bayram, buyurun efendim. 
Sayın Bayram, süreniz 10 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz 413 sıra sayılı kanun tekli
fiyle değiştirilmek istenen 2820 sayılı Kanunun 37 
nci maddesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. 

Bu madde önseçimi düzenlemektedir; daha doğ
rusu önseçimi kaldırmakta, partilerin tüzüklerine bı
rakmaktadır. 

Bilindiği üzere, önseçim, milletvekilliği için yapı
lacak seçimlerde, siyasî partilerin bir seçim çevre
sindeki adaylarının listesi ve bunların listedeki sıra
larım belirleme işlemidir. 

uygun olduğunun iddia edilemeyeceğini geçmişteki ör
nekler göstermiştir. 

2820 sayılı Yasadan önce yürürlükte bulunan Si
yasî Partiler Kanununun önseçimle ilgili maddesin
de «Siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği seçimlerinde gösterecekleri adaylar, bu se
çim çevresi için siyasî partilerin kendi tüzük ve 
yönetmeliklerinde belli edilen esaslara göre tespit 
edilir» denilmekte idi. Yani, genel hatları itibariyle 
aynen bu teklifte kabul edilen, daha doğrusu bu tek
lifle getirilmek istenen sistemin aynısıydı. 

Geçmişte, kanunun bu hükmüne dayanılarak parti 
tüzük ve yönetmeliklerine göre yapılan aday seçim
leri, maalesef, seçmenin demokrasiye olan inancını 
sarsmıştır; çünkü seçimi yapan delegeler, genellikle, 
oylarını en layık olan kimselere değil, kendilerine 
en fazla çıkar sağlayan veya vaat eden kimselere 
vermişler ve ayrıca da parti genel merkezlerinin ta
hakkümü de, bu şekilde ortaya çıkan tabloyu her 
an için daha da çirkin bir manzara arz edecek şe
kilde değiştirir nitelikte olmuştur. Bu ve buna ben
zer sakıncaları önlemek için, 2820 sayılı Kanunun 
37 nci maddesinde değişik bir sistem getirilmiştir. Bu 
maddeyi okuyorum: Madde, «Milletvekilliği için ya
pılacak seçimlerde, siyasî partilerin bir seçim çevre
sindeki adaylarının listesi ve bunların listedeki sırası, 
o seçim çevresinde o siyasî parti üye kayıt defterine 
göre düzenlenen parti seçmen listesinde yer alan 
bütün üyelerin ilçe seçim kurullarının yönetiminde 
serbestçe oy kullanacakları bir önseçim ile o seçim 
çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı 
olarak, aday adaylığını koymuş olanlar arasından 
tespit edilir» şeklinde bir sistem getirmiştir. 

Bu yeni sistem, ülkemizde henüz uygulama alam 
bulamamıştır. O bakımdan faydası veya zararı hak
kında verilecek hüküm objektif değil, sübjektif değer 
yargıları ile olacaktır. Ayrıca, gerekçesinde de belir
tildiği gibi bu teklifle getirilmek istenen sistemde, 
hem önseçim serbestisi bulunuyor hem de bir son
raki (8 inci) madde ile bu serbestiye hiç uymaya
cak şekilde, partileri merkez kontenjanı kullanmaya 
zorlayan bir düzenleme getiriliyor. 

(Bu 8 inci maddeye göre, partiler, delegeler tara
fından tabanda oluşturulan aday listelerine, yukarı
dan, genel merkezden paraşütle aday indirmeye zor
lanıyorlar; yani bu sistem kabul edildiği takdirde 
hiçbir parti, ben merkez adayı göstermiyorum diye
meyecek, mecburen merkez adayı gösterecektir. Bu 
husus, hem 7 nci maddeyle getirilmek istendiği öne 

Demokratik parlamenter sisteme geçtiğimiz gün
den beri, ülkemizin seçim sisteminde önseçim mües
sesesi maalesef bir türlü yerine oturtulamamıştır. 
Halbuki, önseçim müessesesi, millî iradenin temsilci
lerinin belirlenmesinde en büyük faktörü oluştur
maktadır. 

Demokrasinin ruhuna ve özüne yaraşmayan bir 
yöntemle yapılacak bir önseçim, genel seçimlerde alı
nacak sonuç ne olursa olsun, milletin gerçek iradesi
ni belirlemekten çok uzak olacaktır. Parlamentoda 
milletin en iyi şekilde temsil edilmesi isteniliyorsa, 
seçmen ile aday arasındaki mesafenin mümkün ol
duğu kadar kısaltılması gerekmektedir. Ülkemizde 
parti tahakkümü ve delege oyunları önlenmedikçe, ya
pılacak seçimlerin, demokrasinin ruhuna tam olarak 
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sürülen önseçim serbestisi ilkesine tamamen ters bir 
uygulamadır, hem de veto müessesesi getirmektedir. 

Teklifin 9 uncu maddesinin ikinci satırında şöy
le bir ibare bulunmaktadır: «Adaylığı uygun bulu
nanlar arasından» Bu ne demektir? ölçüsü ne ola
caktır? Görülüyor ki, burada bir veto müessesesi ge
tirilmekte ve ayrıca tek seçicilik müessesesi inşa edil
mektedir. 

Anayasa Komisyonu Başkanı dünkü konuşma
sında; «Bu kanun teklifiyle önseçim, kanundan kaldı
rılıyor, tüzüklere bırakılıyor» demiştir. Bunun yanın
da, üçüncü fıkrada şöyle bir ibare vardır: «Partile
rin tüzüklerinde, herhangi bir seçim çevresinde, bü
tün üyelerin iştirakiyle yapacakları önseçimde, bu 
kanunun önseçimle ilgili hükümleri uygulanır. «Bu 
ne demektir? hangi hükümdür? Bu sistemi belirle
yen 37 nci madde tamamen değiştirildiğine göre, 
Anayasa Komisyonu Sayın Başkanının söylediği hüı 
küm acaba hangisi? Ben bunu kanunda bir türlü bu
lamadım. , 

Teklifin getirdiği diğer bir mahzur : Adaylar, 
kendilerini millete kabul ettirmek yerine genel baş
kana veya merkez yönetim kuruluna beğendirmek 
zorunda bırakılıyorlar; neden, niçin? Yani mevcut 
kanundaki sistem denenmiş, mahzurları görülmüş de 
onun için mi bu türlü bir düzenleme getirilmekte
dir? 

Değerli arkadaşlarım, iktidar partisinin, bütün bu 
gerçekleri görmezlikten gelmek suretiyle, 12 Eylül 
öncesine dönerek, önseçimin parti tüzük ve yönetme
liklerine bırakılması için getirdiği bu değişiklik tek
lifi, demokrasi adına son derece üzüntü vericidir. 

Saygıyla arz ediyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Eyüp Aşık, 

buyurun efendim. 
Sayın Aşık süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) 

— Sayın Başkan muhterem milletvekilleri; 37 nci 
maddede yapılacak değişiklikle ilgili, sadece birkaç 
cümle söylemek istiyorum. Bu maddeye kadarki 
görüşmeler sırasında sürekli olarak, bu değişiklikle
rin lider sultasına, lider otoritesine yol açacağı bu 
değişikliklerin Anavatan Partisine yaramayacağı, şim
diye kadarki örneklerde olduğu gibi her hazırlaya
nın aleyhine olduğu, dolayısıyla Anavatan Partisi
nin bu değişikliklerden yarar görmeyeceği iddia 
edilmektedir. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — öy
le bir şey denmedi. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Dün, üç sefer söy
lendi. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Aşık, Al
lah'ın bildiğini kuldan saklama. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
yapılacak değişikliklerin Anavatan'a veya başka par
tiye yarayıp yaramayacağı önemli değildir. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Demokrasiye ya
rasın. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Yapılan değişiklikle
rin memlekete yarayıp yaramadığı önemlidir. Şahsı
mıza yarayıp yaramadığı da önemli değildir. Bana 
birkaç kişi «Bu konuda çok çalıştın, bunun zararını 
sen göreceksin» dedi. Bu doğru olabilir, söylenmiş 
olabilir; partimiz de zarar görebilir, ben de zararını 
görebilirim, ama önemli olan, demokrasi açısından, 
memleket açısından yararlı mıdır değil midir; bu 
açıdan bakmak zorundayız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Demokrasi havariliği yapacağınıza, demokrasiye 
sahip çıkın. 

KÂZIM İPEK '(Amasya) — Halka inisiyatif ver
miyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin efen
dim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, 37 nci maddede yapılacak değişiklikle biz 
yeni bir sistem getirmedik. 37 nci madde, önseçim, 
ille de şöyle yapılır diye tarif etmiyor. Biz - bu 
teklifin tümü üzerinde konuşurken de arz etmiştik -
bu değişikliklerle istikrarı ön planda tuttuk; bu doğ
rudur. 

Siyasî partileri tarif ederken, demokrasinin vaz
geçilmez unsurlarıdır dedim. Dün de arz ettiğim 
gibi değişiklik maddelerinin on tanesi, siyasî parti
lere hareket serbestisi getiren maddelerdir. Dolayı
sıyla 37 nci maddede de yapılan budur. 

Şimdi, arkadaşlarımız muhalif zamanlarda söyle
mişlerdir; önseçim konusu otuz yıldır, kırk yıldır, 
hatta Sayın Kasaroğlu'na göre yüz yıldır, üzerinde 
anlaşamadığımız bir konudur. Her partiye göre, her 
şahsa göre önseçim şöyle olsa daha iyidir tezi sa
vunulmaktadır. Biz bunları bir an için doğru kabul 
ettik ve bu maddeye getirdiğimiz yeni şekille, «Ön
seçimi, siyasî partiler tüzüklerinde tarif etsin» dedik. 
Muhtemeldir ki, bu işi çok iyi bilen, çok 
iyi bildiğini iddia eden sayın SHP milletvekili 
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arkadaşlarımız, tüzüklerine çok iyi bir usul ge
tirirler ve biz de, bundan sonra onu kopya ederiz; 
«Bakın SHP, çok iyi bir usul bulmuştur, biz de onu 
yapalım.» deriz ve muhtemeldir ki... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)— Bi
zim usulümüz belli. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bizim de aşağı yu
karı belli. 

Muhtemeldir ki, siyasî partiler, getirecekleri yeni 
usullerle, vatandaş tarafından tasvip edilecek veya 
reddedilecektir. Millete giden, yaptığını millete tak
dim eden bir siyasî parti, zaten tüzüğünde en iyi 
usulü getirmek zorundadır. 

Bir önemli hususda, mevcut kanunda, «Siyasî 
partiler, teşkilatı olmayan illerde, merkez yoklaması 
yapabilirler» denilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bununla, bizim getirdiği
miz madde arasında aslında bir fark yoktur. Siyasî 
partiler, istedikleri zaman, istedikleri ilde teşkilatı 
feshederler, teşkilatı olmayan yerde de merkez yok
laması yaparlar. Yani, hile ile gideceğimiz yer açısın
dan teklifte bir açık usul bırakmışız. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Niye feshetsinler? 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Hokus pokus yani. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Vardır, mevcut ka

nunda vardır: istediğiniz zaman feshedersiniz, feshet
tiğiniz yerde merkez yoklaması yaparsınız. Biz onu, 
siyasî partilerin daha iyi usul geliştirmeleri için bu 
şekilde değiştirdik. 

Lider sultasına gelince : 
Muhterem milletvekilleri, önseçimle lider sultasının 

hiçbir alakası yoktur. Bu iddiayı kabul etmiyorum. 
iki tane örnek vermek istiyorum. 

1983 seçimlerinde liderler, listelerine mutlak hâ
kimdirler. 1983 seçimlerinde, parti liderleri istedikleri 
kişileri listeye yazabiliyorlardı. Buna rağmen, 1983 se
çimleri sulta liderler doğurmadı ve o seçimlerin iki 
partisi, liderini bir sene içinde değiştirdi; (SHP sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar, gülüşmeler) De
mek ki, listeye hâkimiyet başkadır, partiye hâkimi
yet başkadır, sulta lider olmak daha başkadır. 

Bir diğer önemli husus ise; geçtiğimiz iki seçim
de (hem milletvekili seçimlerinde, hem mahallî idare
ler seçimlerinde) bu madde tatbik edilememiştir; 
geçici hükümler işletilmiştir. Buna rağmen, şimdi 
merkez yoklaması yapacak olan veyahut da kendisine 
pay çıkarıyor diye iddia ettiğiniz Anavatan Partisi, 
1983 milletvekili seçimlerinde adaylarını teşkilatları

na sorarak tespit etmiştir. Buradaki milletvekilleri
nin yüzde 95'i teşkilatlardan gelmiştir; genel mer
kezden tayin edilmemiştir. Keza, aday tespitinde 
bizzat çalıştığım 25 Mart mahallî idareler seçimle
rinde de, belediye başkanlarımızın yüzde 98'i ma
hallî teşkilatların demokratik usullerle tespit ettikleri 
adaylardır ve millet tarafından da tasvip edilmişler
dir. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
Şimdi, aşağı yukarı yüzde kaçını kontenjandan gös
tereceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin, efen
dim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hiçbir mecburiye
timiz olmadığı zaman da yüzde 95'ini merkezden 
tespit etmemişiz. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, lütfen karşılıklı ko
nuşmayın efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, siyasî partiler, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Tekrar ediyorum, demokrasi, partiler 
rejimidir. Seçilen kişilerin, seçilen teşkilatların oto
riter olması, güçlü olması demokrasiye aykırı değil
dir. Demokrasiye aykırı olan husus, seçilmeyen kişi
lerin güçlü olmalarıdır. Seçilmeyen kişilerin güç elde 
etmeleri demokrasiye aykırıdır. Seçimle gelen ku
rum, kuruluş veya kişilerin güçlü olmaları, demokra
siye aykırı değildir. 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ilgili mad
desi aynen korunmuştur: isteyen siyasî parti bu 
madde ile, yani kayıtlı üyelerin tamamıyla önseçim 
yapabilir. Bunu aynen burada muhafaza ettik. Yal
nız, iki yıllık tatbikatta gördük ki, kayıtlı üyelerde 
her yerde değil, bazı yerlerde şüphe doğmaktadır. 
Yani bir siyasî partiye laf atmak için söylemiyorum; 
ama naylon üyeler iddialarını gazetelerde her gün 
çarşaf çarşaf görüyoruz. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — O bizi hiç ilgi
lendirmiyor. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — ilgilendirmesin; ama 
belki bizi ilgilendiriyor. Yalnız, kayıtlı üyelere «nay
lon üyeler» lafını da henüz biz söylemedik. Allaha 
şükür bizde daha naylon üye türemedi; ama, kayıtlı 
üyelerin sağlamlığından, bir gün bütün siyasî parti
ler şüphe edebilir. O zaman da ellerinde başka im
kânların bulunması herhalde daha doğru olur. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — «Alınan oy 
oranına göre» deyin o zaman. 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem üyeler, 
1946 yılından beri üzerinde maalesef ittifak edilme
yen, anlaşma sağlanamayan önseçim, yani aday tespi
ti işlemini, bugün burada yüce milletimize ve parti
lere yarışma şeklinde sunuyoruz. Bu konuda sa
yın SHP'lilerle anlaşamamamız gayet doğaldır, çün
kü biz, ekonomide de yarışmacı ve rekabetçi sis
temi getirdik. Burada da, siyasî partilerin böyle kaide
lerle bağlanmasını istemiyoruz. Siyasî partiler de, 
yüce milletimizin önünde yarışsınlar ve en iyi sistemi 
getirmeye çalışsınlar. Yüce milletimiz hangisini tasvip 
ediyor ve hangisi beğeniliyorsa önce o seçilsin ve on
dan sonra bu, diğer partilere de örnek olsun. Bugün
den itibaren bunu yarışmaya açmak istiyoruz. 

Maddenin bu şekilde kabul edilmesi hususunu 
saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Şahısları adına, Sayın ihsan Tomboş söz istemiş

lerdir. 
Sayın Tomfboş?.. Yoklar. 
Sayın Ayhan Sakallıoğlu, buyurunuz efendim. 
Sayın Sakallıoğlu, süreniz 5 dakikadır. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte oldu
ğumuz bu maddenin, mevcut şekli ile kabulü, Türk de
mokrasinin eriştiği noktadan geriye dönmesi demek 
olacaktır. Demokratik rejimlerde, insan hak ve hü-
riyetleri her gün gelişir ve mutluluk kapıları açılır
ken, bizim geriye dönmemiz ve demokratik inançla
rımızdan rücu etmemiz, bilmem ne dereceye kadar 
doğru olur? 

Değerli arkadaşlarım, vatandaşların seçme ve se
çilme hakları vardır. Eğer biz, vatandaşın seçilme 
hakkına takyitler koyarsak, demokrasiyi istediğimiz 
noktaya getiremeyiz ve temellerine de oturtamayız. 

Bakın, madde, «Siyasî partiler, milletvekilliği ge
nel veya ara seçimlerinde adaylık için müracaat eden 
ve adaylığı uygun bulunanlar arasından...» demekte
dir. Bunun kıstasını kim tayin edecektir? Oysaki, fık
ranın sonunda «tüzük hükümleri» ibaresi de vardır. 
Demek ki, tüzükle beraber, ayrıca bu adaylığı kabul 
edecek mevkiin veya başkanlığın veya merkez karar 
organının yetkisini artırmak; yetkileri çoğaltmak ve 
ona bırakmak demek olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, diyelim ki, eşit şartlarda 15 
kişi müracaat etti; ama başkan veya merkez karar 
organı ya da başkanlık divanı 15 kişiden dilediğini 
seçecek, sevdiğini seçecek, mavi boncuğu olanı seçe
cek. 
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Geçmiş hayatımızdaki veto sisteminin Türk siya
sî hayatında ne kadar üzüntüler yarattığını hepimiz 
biliyoruz. Yeniden bu sistemi getirmeyelim. 

Bir kanunun kıymeti, onun objektiflik kıstasıyla 
değer kazanır. Burada kıstas belli değildir. Hangi 
şartla, neyle tercih yapacağız, bu da belli değildir. Bu 
sadece, adaylık için müracaat edenlerin durumunu 
merkez karar organı veyahut parti başkanı veyahut 
da başkanlık divanının iki dudağı arasına bırakmak 
demek olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, gelin bu maddeyi bu şekil
de kanunlaştırmaktan vazgeçelim veya hiç değilse, 
«Adaylığı uygun bulunanlar arasından» cümleciğini 
oradan çıkaralım. Adayların tespitinin, serbest, eşit, 
gizli oyla olması icap eder. Tüzükte hükümler ola
bilir; ama evvelemirde kanun hükmü uygulanacağına 
göre, kanunda bu hükmün bulunması, tüzükteki şart
lara uygun olan bir adayı, kanunda tanınan hakka 
müsteniden bir başkanın veyahut o seçimi yapacak 
olan organın keyfî iradesine bırakmak demektir. İşte 
o zaman aday adayları kapıkulu olacaktır ve bu, de
mokrasimizi yaralayacaktır. Maddenin bu şekilde ge
çirilmesi demokrasiye inanan insanlar için üzücü ola
caktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MDP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 
Sayın tsa Vardal, buyurun efendim. 
Sayın Vardal, süreniz 5 dakikadır. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Siyasî Partiler Kanununun önse
çimlerle ilgili maddesi, başlangıçta siyasî partilerin 
demokratik usullere uygun hareket etmelerini ve de
mokrasinin Türkiye genelinde en iyi şekilde uygu
lanmasını temin amacıyla düzenlenmişti. Yani, aday
lar, o seçim çevresinde partiye kayıtlı üyeler tarafın
dan belirlenmekteydi ve bu sistem, bütün partilerce 
uygulanması amacıyla kanuna konulmuştu. Şimdi, ye
ni getirilen düzenlemede, bu konu, partilerin kendi 
tüzüklerine bırakılmaktadır. Yani, şu uygulama ola
caktır : Bir parti isterse önseçim yapacak, isterse yap
mayacaktır; bir parti, Türkiye genelinde bazı illerde 
önseçim yapacaktır, bazı illerde yapmayacaktır veya
hut da Türkiye genelinde hiçbir ilde önseçim yapma
yacaktır. 

Şimdi, önseçim yapmayınca ne olacaktır? Adayla
rın tespiti ya genel merkez karar organı tarafından 
yapılacaktır veya seçim çevresinde bulunan il baş
kanı, ilçe başkanları, belediye başkanlarından kurulu 
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bir komisyon tarafından yapılacaktır, bu şekilde bir 
uygulama içerisine girilecektir. O zaman ne olacak
tır? Şayet genel merkez tarafından yapılırsa, yani 
adayların belirlenmesi genel merkezin yetkisine bıra
kılırsa, genel merkezin mutlak hegemonyası teessüs 
edecektir ve aday olabilmek için başvuranlar, genel 
merkezin istediği doğrultuda, istediği şekilde hareket 
etmek mecburiyetinde kalacaklardır ki, bu, parti içi 
demokrasiyi bertaraf eden bir düzenlemedir. Şayet, 
adaylann belirlenmesi seçim çevrelerinden teşekkül 
edecek bir komisyona bırakılırsa, bu iş bu sefer o se
çim çevresindeki mahdut sayıda - 5 ila 10 kişiden faz
la olmaz bunlar - kişinin hegemonyasına katacaktır; 
bu sefer, o çevrenin genel merkez ve adaylar üzerin
de bir baskısı, hegemonyası teessüs edecektir. 

Anayasanın, 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasın
da şöyle denilmektedir : «Siyasî partilerin parti içi 
çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı 
olamaz.» Anayasaya böyle bir hüküm koymamıza 
rağmen, getirilen bu düzenleme, tam bunun aksi bir 
düzenlemedir ki, bu düzenleme, Anayasanın bu hük
müne aykırı bir düzenleme olmaktadır. 

O nedenle, bu şekilde bir düzenlemenin tatbikat
ta mahzurları olacaktır ve ayrıca, önseçimi tüzükle
rine koyan partiler, Türkiye genelinde önseçim ya
parken, önseçimi öngörmeyen partiler önseçime git
meyecek veyahut da belli çevrelerde gidecek, belli 
çevrelerde gitmeyecektir ki, bu da tatbikatta birtakım 
mahzurlar doğuracaktır. 

O nedenle, bu maddenin değiştirilmesi yönünde 
verilen önergelerin dikkate alınmasında mutlak za
ruret vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — îki kişi konuştu Sayın Bahadır; söz 

veremeyeceğim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — O halde soru 

sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyen başka arkada

şımız?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Ben de soru sor

mak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen arkada

şımızı .. Yok. 
Soru soracak arkadaşımızı tespit işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

maddede «Adaylığı uygun bulunanlar arasından aday-
•ların tespiti» diye bir ibare yer alıyor. 

Milletvekili Seçimi Kanununun, «Milletvekili se
çilemeyecek olanlar» başlıklı 11 inci maddesi var. 
Bu maddede kimlerin milletvekili seçileceği, kimlerin 
seçilemeyeceği açık olarak ifade edilmektedir. 

Şimdi tekrar «Adaylığı uygun olanlar» diye bir 
hüküm getirildiğine göre, burada bütün hakları mev
cut bir milletvekili adayının durumu tekrar ele alı
narak, güvenlik soruşturması gibi bir konu ortaya çı
karılıyor. Bu soruşturmayı, bu araştırmayı hangi" mer
ci yapacak? Müracaat eden kişinin adaylığa uygun 
olup olmadığını hangi merci tespit edecektir? Ben bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim arkadaş
larımız, «Adaylığı uygun olanlar» tabirini vetoyla di
siplinle ve şimdiki arkadaşımız da tahkikatla irtibat-
landırdılar; halbuki bunlarla alakası yok. Zaten se
çimlere kimlerin katılacağı veya katılamayacağı ve 
seçimlerin usulleri, prensipleri tüzükle tespit edile
cektir, halledilecektir. Bu hüküm, partileri, kanunun 
katı hükümleri altına almamak, serbest bırakmak için 
konulmuştur. 

Diyelim bir memur adaylık için müracaat etti; fa
kat adaylığı uygun değil, bunu bertaraf edeceksiniz; 
adaylığı uygun olan diğer adaylar, tüzüğün tespit et
tiği usuller dairesinde seçime katılacaklar. Gayet açık 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
bu konu bir ölçüde sübjektif değerlendirilecekmiş in
tibaı bırakıyor. 

Anayasanın 76 ncı maddesi çok açık; milletvekili 
seçilme yeterliliği konusundaki şartları, 30 yaşında 
olmak, ilkokul mezunu olmak, askerliğini yapmış ol
mak vesaire şeklinde sıralamış. Burada, adaylığı uy
gun bulunanlar» derken, Anayasanın bu maddesinde
ki şartları karşılayanlar demektir; bunu böyle anlı
yoruz. öğrenmek istediğimiz, acaba komisyon da 
aynı şekilde mi anlıyor; yoksa bunun dışında sübjek
tif birtakım şartları da içerebilir mi demek istiyor söz 
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konusu teklif maddesi? Bunun açık olarak ortaya ko
nulmasında büyük yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanım, 
sayın arkadaşımızın sorusunun cevabı Siyasî Partiler 
Kanununun 40 iner maddesinde gayet açık olarak 
vardır. 

40 inci maddeyi okuyorum : «Madde 40. — Siyasî 
partiler, Anayasa ve kanunlarda belirtilen şartlara ay
kırı olmamak kaydıyla adaylarda daha başka ne gibi 
şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde gösterebi
lirler.» Binaenaleyh, bu hüküm bir kere, Anayasanın 
ilgili ve Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci mad
desi esas alınmakla beraber, tüzüklerinde de bazı şart
lar koyabilme hakkını partilere veriyor. Bu hüküm
ler dairesinde adaylar tespit edilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — «Soru soracak arkadaşları tespit iş
lemi bitmiştir» diye ilan ettim. İki defa da, «Başka 
soru sormak isteyen var mı?» diye ifadede bulundum. 
Çok rica ederim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Duymadım Sayın Başkan, dediyseniz talebimi geri alı
yorum; İçtüzüğe saygılıyım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, önce 
geliş sıralarına göre, daha sonra da niteliklerine gü
re okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 9 uncu madde^nin. metinden 

çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyamah 

Hüseyin Alvni S'ağesen 
Ordu 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 9 uncu maddesinin 2 nci fık

rasının : 
«Partilerin her türlü aday seçimleri Secini Kurulu 

Başkanının gözetim ve denetimi atında yapılır.» 
Şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayeziit 
Kahramanmaraş 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu 298 Sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak' 
kında Kanun ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununda DeğişiMik Yapılmasına Dair 413 Sıra Sa
yılı Kanun Teklifinin 9 uncu maddesiyle, 2820 Sayılı 
Kanunun 37 nci maddesinde yapılması öngörülen de-
ğişlM'ik teklifinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ferit Melen 
Van 

Vecihi Akın 
Konya 

Rıfalt Bayıazılt 
Kalhramammıaıraş 

Kadri Alt'ay 
Antalya 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Namık K. Şentürk 
İstanbul 

Fennıi Isliiımyelli 
Balıkesir 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Gerekçe : ön seçimlerin yapılma tarzı bizde tar
tışıma konusu olmuştur. 

Adayların dar gruplarca tespiti daima eleştiri ko
nusu olmuş, vatandaşın tercihinden öte lider kadro
nun tercihini aksettirir bir görüntü kazanmıştır. 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci mad
desinde öngörülen ve partiye kayıtlı bütün vatandaş
ların katılımı ile yapılacak önseçim henüz denenme
miştir. Yararlı olacağı sanılan böyle bir sistemi de
nemeden, mahzurları yıllarca görülmüş eski sisteme 
dönülmesi seçim yönünden de sakıncalı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 413 Sıra Sayılı 22.4.1983 

tarih ve 2820 sayılı Kanunun 37 nci maddesini değiş-
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tiren 9 uncu maddenin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Edip özgenç 
İçel 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Salim Erel 
Konya 

Coşkun Bayram 
Adana 

Musa Ateş 
Tuncef 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler ve Seçim ka

nunlarında değişiklik yapan Kanunun 9 uncu madde
sinin 2 nci fıkrasındaki «merkez adaylığı» tabirinin 
«kontenjan adaylığı» olarak değiştirilmesini arz ede
riz. 

Eyüp Aşık 
Traıbzon 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

R. Kâzım Yücelen 
îçd 

Süha Tanık 
îzmiir 

İlker Tuncay 
Çankırı 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin 9 uncu maddesinin teklif metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 18.3.1986 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Cevdet KaırsHı 
Giresun 

Sururi Baykal 
Ankara 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İbrahim Taşdemik 
Ağrı 

TBMM Sayın Başkanlığına 
413 sıra sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu madde

siyle, 2820 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yapıl
ması öngörülen değişikliğin reddedilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Ayhan Sakallıoğlu 

Vecihi Akın 
Konya 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya 

TBMM Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Yasa Teklifi ile 

değiştirilen, 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 37 nci maddesinin aşağıdaki biçim
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 19 Mart 1986 

MADDE 37. — Siyasî partilerin, milletvekilliği ge
nel ve ara seçimlerinde saptayacağı milletvekili aday
ları aşağıdaki biçimde belirlenir. 

a) Milletvekilliği için başvuru, önseçim tarihin
den en geç 20 gün önce, seçim çevresi parti il baş
kanlığına yazı ile yapılır ve karşılığında alındı belgesi 
verilir. 

b) Siyasî partinin her kademedeki yönetim bi
rimlerinin, aday adaylarını tercih ya da veto hakkı 
yoktur. 

c) Milletvekilleri, seçimi yapılacak seçim çevre
sinde, ilçe seçim kurullarına, siyasî partilerin verdik
leri parti seçmen listesindeki tüm üyelerin katılımı 
ile, ilçe seçim kurullarının yönetimindeki önseçimde, 
oy sırasına göre, milletvekili adayları saptanır. 

Önseçim çevresi, genel seçimler için kabul edilen 
seçim çevresi olup, milletvekili aday sayısı, seçim çev
resinden çıkacak milletvekili sayısının iki katıdır. 

önseçim tarihi, Yükek Seçim Kurulu tarafından 
genel ya da ara seçim tarihinden en az 45 gün önce 
olmak üzere ilan edilir. 

Gerekçe : Siyasî partilerde organlara geniş takdir 
hakkı vermek, demokrasi dışı kaymadır. Böylesi ge
niş kapsamlı yetkiler, Anayasa ve özellikle temel hak 
ve özgürlük ilkelerini zorlama ile işlerlikten alıkoy
maktır. 

Yasaların, sessizce Anayasayı deler nitelikte ol
ması, örtülü kurallarla Anayasanın fiilen değişmiş bu
lunması, zaman içinde eritme değil, zaman içinde si
yasî bir erimedir. 

Her oyun kuralına göre oynanır. Yeni kurallar 
eski oyunların geçerliliğini bozamaz, ama yeni oyun
ların buluşunu getirir. 

Oysa, oynadığımız oyun, demokrasidir. Bunun ku
ralları da yeni buluşlara gerek göstermeyecek kadar 
yalın ve açıktır. 

Tüm bu yanlışlıklardan uzak kalmak ve Türk 
hukuk sistemi içinde milletvekilliği adaylığını yörün-
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gesine oturtmak için yukarıdaki biçimselliği zorunlu j 
görmekteyiz. j 

Günseli Özkaya Feridun Ş. Öğünç 
istanbul İstanbul 

S. Hüsamettin Konuksever Cemal özdemir 
Edirne Tokat 

Abdullah Çakırefe Salih Güngörmez 
Manlisa Kocaeli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sayılı teklifin 7 m. değişik 

9 uncu maddesinde : 
Parti adayların tespiti 
Madde 37. — «... adaylık ipin müracaat eden ve» 

kaimelerinden sonra, gelen «adaylığı uygun bulu
nanlar arasından» kelimelerinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe şifahen aırz edilecektir. 

Ayhan Sakallıoğlu A. Mazhar Haznedar 
Salkarya Ordu 

Abduınrahıman Kara'a Arif Atalay 
Kütahya Adıyaman 

Hilmi Biçer 
Sinop 

GEREKÇE : Konu oılan maddede yer alan 
«Adaylığı uygun bulunanlar arasımdan» cümleciği va
tandaşın seçilme 'hürriyetini kısıtlayıcı ve adaydık 
müracaatı hiçbir kritere taibi tutmadan o partinin ve
ya yetkili organının şahsî kıstaslarına bırakmakta ve 
birtakım endişeler uyandırmaktadır. Oysaki adaylı
ğın serbest, eşit gizli oy, açık tasnif çerçevesinde ya
pılması iktiza eder. Yukarıda arz edilen nedenle mad
de değişiklik teklifimiz arz olunmuştur. 

Saygı ile' arz olunur. 
BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık derece

lerine göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

'Değerli arkadaşlarım, Sayın Turan Bayezit ve 
arkadaşlarının, Sayın Ferit Melen ve arkadaşlarımın, 
Sayın Edip Özgenç ve arkadaşlarının, Sayın îsa Var
da! ve arkadaşlarının, Sayın Doğan Kasaroğlu ve ar
kadaşlarının önergeleri, teklifin 2820 sayılı Kanu
nun 37 noi maddesini değiştiren 9 uncu maddesinin 
metinden çıkarıilmasını öngörmekte ve aynı mani-,. 
yette bulunmaktadır; bu bakımdan bu önergeleri bir
likte işleme koyacağım.. 

20 . 2 1986 O : 1 

Komisyon, bu maddenin çıkarılması isteğine ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katıtaıyoruz. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Söz İsti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, buyurun efen

dim; süreniz 5 dakikadır efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu maddenin nasıl zararlar getireceğini arka
daşlarımız etraflıca izah ettiler. İzin verirseniz, ben 
bir husus üzerine yüksek (heyetin dikkatini çekmek 
istiyorum. 

Sayın komisyon başkanı suallere cevap verinken 
«Adaylığı uygun bulunmayan» tabirinin tüzüklerde 
açıklığa kavuşturulacağını ve bunun tüzüklerde gös
terileceğini ifade ettiler; ancak maddenin yazılışı, 
maalesef, komisyon başkanımıza hak vermiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMIİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — 40 inci madde hak 
veriyor. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — 37 nci % 

madde var iken 40 inci maddeden söz edilemeye
cek Sayın Başkanını, çünkü 37 nci madde buraya 
kesin bir hüküm getiriyor, diyor ki, «Siyasî parti
ler, milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, aday
lık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunan
lar arasından, adayların tespitini; serbest, eşit, gizli 
oy açık tasnif esasları çerçevesinde, tüzüklerinde be
lirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya 
birkaçı ile yapabilirler.» 

Bu maddenin anlamı, uygun bulunup bulunma
manın, artık bir kanun hükmüne geldiğidir. Bunun 
artık, tüzüklerde, açılması, tüzüklerde tekrar yer al
ması sözkonusu değildir. Tüzüklerde ne sözkonusu ola
cak? Adaylığı uygun bulunan kişiler kimler ise, on
ların nasıl aday olabileceği, aralarındaki yarışmanın 
nasıl olacağı tüzüklerde tespit edilecek; tüzükte tes-. 
pit edilen odur. Yoksa biz, kanunla açıkça, siyasî 
partiler merkezlerine bu veto yetkisini vermiş oluruz. 
Bunun bir defa altını çizelim, bunun tüzükle ilişkisi 
olmadığını da lütfen anlayalım. Eğer tüzükle ilişki 
kuracaksak, maddenin yazılışını değiştirelim. Madde 
bu halde yazılı kaldığı sürece, bu maalesef - sevgili 
kardeşim Sayın Aşik'ın da ifade buyurduğu gibi - la-
zim-ül icra bir kanun hükmü halindedir. 
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Değerli arkadaşlarım, işte biz bu hükme, siyasî 
partiler içerisinde merkez hâkimiyeti getireceği ve bun
dan sonraki parlamentolara daima yasaklı olmayan 
veya liderlerin sempatisini kazanmış kimselerin gir
mesine meydan vereceği için karşı çıkıyoruz ve bun
dan sonraki parlamentoların, milletvekillerinin kişi
lik ve haysiyetlerini korumak için bu kavgayı yapı
yoruz. Milletvekillerinin yalnız millete hizmet eden 
insanlar olmasını istediğimiz; liderlerin kulu kölesi 
olmasını istemediğimiz için bu maddelere karşı çıkı
yoruz ve inanıyoruz ki, sizler de bizim kadar mil
letvekillerinin haysiyetini korumakta hassas olacaksı
nız ve bizlere katılacaksınız. 

Teşekkür ederim efendim. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Turan Baye-

zit, Sayın Melen, Sayın Edip Özgenç, Sayın Isa Var-
dal, Sayın Doğan Kasaroğlu ve arkadaşlarının öner
gelerini birlikte oylarınıza sunacağım: önergeleri ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
istanbul Milletvekili Günseli özkaya ve arkadaş

larının önergesi: 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci mad

desinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 37. — Siyasî partilerin, milletvekilliği ge
nel ve ara seçimlerinde saptayacağı milletvekili aday
ları aşağıdaki biçimde belirlenir. 

a) Milletvekilliği için başvuru, önseçim tarihin
den en geç yirmi gün önce, seçim çevresi parti il baş
kanlığına yazı ile yapılır ve karşılığında alındı bel
gesi verilir. 

b) Siyasî partinin her kademedeki yönetim bi
rimlerinin ,aday adaylarını tercih ya da veto hakkı 
yoktur. 

c) Milletvekilleri seçimi yapılacak seçim çevre
sinde, ilçe seçim kurullarına, siyasî partilerin verdik
leri parti seçmen listesindeki tüm üyelerin katılımı 
ile, ilçe seçim kurullarının yönetiımıkıdeki önseçim
de, oy sırasına göre, milletvekili adayları saptanır. 

Önseçim çevresi, genel seçimler için kabul edilen 
seçim çevresi olup, milletvekili aday sayısı, seçim çev
resinden çıkacak milletvekili sayısının iki katıdır. 

önseçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
genel ya da ara seçim tarihinden en az 45 gün önce 
olmak üzere ilan edilir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özkaya, açıklama yapacak

sınız herhalde, buyurun. 
Sayın özkaya, süreniz 5 dakika efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Başkan 

ve milletvekili arkadaşlarım; değişikliği istenen 37 
nci maddede, eğer dikkatle okunursa «serbest, eşit, 
gizli oy ve açık tasnif çerçevesinde» deniyor; fakat bu 
işlemi kimin yapacağı yazılı değil. Bunu bir kurul 
mu yapacak, genel başkan mı yapacak, genel başka
nın yetki verdiği bir danışmanı mı yapacak, sıhrî ve
ya kan hısımlarından biri mi yapacak? Hiçbir açık
lık yok. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ne istiyorsun? 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Seçilecek bu 

adayları saptayacak merci ya kuruldur ya değildir; 
burada adı yoksa, bu yasama Meclisinden çıkması 
çok üzüntü vericidir ve çok yazıktır. 

Şimdi, yüzde 75 oy alan, yüzde 80, yüzde 90 oy 
alan bir adayın önüne kontenjan koyuyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, bunun demokrasi neresinde, 
demokrasi anlayışı neresinde? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yok böyle bir şey. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Siz bugün 
verdiğiniz bu oylarla, aldığınız bu kararlarla, demok
rasinin ve gelecek meclislerin üzerinde bir şal bile de
ğil -üzgün olarak söylüyorum- kefen örtüyorsunuz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu ve arka

daşlarının önergesi: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sayılı teklifin 7 nci mad

desiyle değişik 9 uncu maddesinde: 
Parti adayların tespiti 
Madde 37. — «... adaylık için müracaat eden ve» 

kelimelerinden sonra gelen «adaylığı uygun bulunan-
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lar arasından» kelimelerinin madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önergeyi açıklamak isteyen var mı? 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — önerge

mizde gerekçemiz var efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşlarının 

önergesi: 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Siyasî Partiler ve Seçim Ka
nunlarında değişiklik yapan Kanunun 9 uncu madde
sinin 2 nci fıkrasındaki «merkez adaylığı» tabirinin 
«kontenjan adaylığı» olarak değiştirilmesini arz ede
riz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye katı
lıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılıyoruz efendim. (MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

20 . 3 . 1986 0 : 1 

Önergeyi oylarınıza sunu};orum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit 

ve arkadaşlarının önergesi: 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 9 uncu maddesinin 2 nci 

fıkrasının: 
«Partilerin her türlü aday seçimleri Seçim Kuru

lu Başkanlığının gözetim ve denetimi altında yapılır.» 
Şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka

tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi açıklamak isteyen var mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önergemiz açık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Kabul edilen önergeyle beraber 9 uncu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: 9 uncu maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 
, peğerli milletvekili arkadaşlarım, saat 19.00'dur; 

saat 20.00'ye kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saat} : 19.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılmam Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER: Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Mehmet Üner (Kayseri) 

'BAŞKAN — 82 ınoi iBirleşiırnin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

/. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişitrilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayısı : 413) (Devam) 

BAŞKAN — Siyasî Partiler Kanunu ve Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi - Hakkında Kanun Teklifinin müza
kerelerine bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Merkez adaylığı 
Madde 38. — Siyasî partilerin merkez adaylarını 

tespite o partinin merkez karar ve yönetim kurulu 
yetkilidir. 

Siyasî partiler sadece 6 ve 7 milletvekili çıkaran 
seçim çevrelerinde bir merkez adayı gösterirler. Mer
kez adayı, parti tüzüğünde gösterilen diğer usullerle 
belirlenen adayların sıralamasına dahil edilmeyerek 
ayrıca oy pusulalarına merkez adayı olarak sıra nu
marası verilmeden yazılır. 

Siyasî partiler merkez adaylarını diğer adayların 
tespiti tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde 
tespit ederek diğer adaylarla birlikte Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirirler. 

Aday üstelerinin kesinleşmesinden önce herhangi 
bir sebeple bu listelerde boşalma olursa boşalan aday
lıklar, parti tüzüğünde belirtilen esaslara göre süresi 
içerisinde doldurulur. 

Siyasî partiler milletvekili ara seçimi yapılacak se
çim çevrelerinde de adaylarını yukarıdaki esaslara 
göre merkez adayı olarak belirleyebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Osman Ba
hadır, MDP Grubu adına... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Redaksiyonla ilgili 
bir şey arz edeyim, buradaki «Merkez adayı» tabiri 
bundan evvelki maddede olduğu gibi «Kontenjan 
adayı»... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Re
daksiyon olamaz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten bu hususta önerge 
var, düzeltilecek, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Re
daksiyon olmaz; Sayın Komisyon Başkanı, İçtüzüğe 
uyunuz. 

Lütfen, Sayın Komisyon Başkanının bu redaksi
yon olur dediği zabıtlara geçsin efendim. 
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BAŞKAN — Konuştuğu zaman geçmiş oluyor Sa
yın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Re
daksiyon mu bu; nokta mı, virgül mü bu?.. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, buyurun efendim, sü
reniz 10 dakika efendim. 

MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan bu madde 22.4.1983 tarih ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesinde 
yapılacak değişiklikle ilgilidir. Bu maddeyi, yine gö
rüşülmekte olan teklifin 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinde 
yapılan değişiklikle birlikte mütalaa etmek gerekir. 

Bu 38 inci maddede, «Siyasî partiler sadece 6 ve 
7 milletvekili çıkaran seçim çevresinde bir merkez 
adayı gösterirler» deniyor. Burada bu değişikliği yap
tıktan sonra, sözünü ettiğim Milletvekili Seçimi Ka
nununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasını değişti
ren (kısmın sonunda, «Merkez adayı gösterilen seçim 
çevrelerinde - burada çevrelerinden diye yazılmış, çev
relerinde olması lazım, burada bir yazı hatası da var -
bölme işlemi, bir eksiği ile yapılır» deniyor. 

Biz şuna işaret etmek istiyoruz: Bir defa, 6 ve 7 
milletvekili çıkaran bir seçim çevresinde merkez adayı 
gösterildiği takdirde, bölme işlemi bir noksanıyla ya
pılır diyor. Bu bir noksanıyla bölme işleminde ikinci 
bir baraj geliyor. Misal olarak söylemiştim, mesela 
250 bin geçerli oyu bulunan bir seçim çevresinde ge
çerli oylar 6'ya. bölünmek suretiyle tespit edildiği tak
dirde baraj 41 bin oluyor. Bir noksanıyla hesap etti
ğiniz takdirde baraj 50 bin oluyor. Bu fark; aşağı 
yukarı yüzde 11 baraj var, bir de burada yüzde 25 
nispetinde bir baraj getiriliyor, yüzde 35 baraja çıkı
yor; yüzde olarak kazanma şansı. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Farklı değildi 
efendim. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — ilin nüfusuna göre. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Siz inceleme
mişsiniz, farkında değilsiniz; ama getirenler bunu ma
tematik hesaplarla getirmişlerdir. Bir hukukçu gözüyle 
getirilmemiş tabiî, matematik hesaplar var; siz bu
nu anlayamamışsınız; ama biz anladık beyefendi. Söz 
atmayı da ihtiyat haline getirdiniz, konuşma insica
mımıza tesir ediyorsunuz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Bu kanunla 
önce kendileri tasfiyeye uğrayacaklar. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Biz bu ne
denle, bu maddenin tamamen metinden çıkarılmasını 
teklif ediyoruz. Şayet siz ısrarlı iseniz, biz şunu teklif 
ediyoruz: Kontenjan koyabilirsiniz; fakat baraj he
sabı yapılırken, yine o ilin çıkaracağı milletvekili sa
yısına göre bölme işlemi usulünü getirin, bir noksanı 
ile hesaplanacak usulü getirmeyin; eşitlik ilkesini boz
maktasınız. 

Bir de, tabiatıyla diğer sayın milletvekilleri bu 
hususu daha evvel açıkladılar merkez adayı tespit 
etme hususu var. Biz, evvelden beri bu hususa kar
şı geldik, şunun için: Merkez adaylarını tespit me
selesinde sübjektif faktörler hâkim olacak. Her ne 
kadar veto usulü getiriyorsunuz; ama biz buna da 
karşıyız. Şunu sordum: Bu vetoyu kim yapacak, yö
netim kurulu mu yapacak, sayın genel başkanlar mı 
yapacak? Bu hususta bana bir cevap verilmedi. «Tü
zük yapacak» dediler; fakat bu işi tüzük yapmaz, tü
zükte bu iş mümkün değil. Bir veto sistemi getirili
yor, bir de matematik bir oyunla, bu kanun değil, se
çim oyunuyla böyle baraj sistemi getiriliyor ve bu
rada bir başkanlık sultası tesis edilmiş oluyor. Bunun 
ülkemiz için ne kadar mahzurlu olduğu sayın konuş
macılar tarafından beyan edildi; fakat bu da yetmez. 
Bundan evvelki dönemlerde bu işin acı tecrübeleri 
görülmüştür. Biz, «Döner döner yine okur» misali ay
nı şeylerde ısrar etmeye devam ediyoruz; temenni ede
rim, eski dönemlere dönmeyiz. 

Sözlerimi bitirirken hepinize saygılar sunar, teşek
kür ederim. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Bayezit buyur

sun efendim. 

Bu şöyle bir sonuç doğuruyor: Merkez adayı 
gösterilmeyen bir ilde baraj yüzde 10; bir de bölü

nerek hâsıl olan, genel barajın yanındaki ikinci ba
raj var. Merkez adayı gösterilen yerde baraj değişik
liği oluyor, baraj yüzde 35'e çıkıyor. Merkez adayı 
gösterilmeyen yerde baraj altı veya yedi milletvekili
ne bölmek suretiyle oluyor ve burada daha düşük bir 
baraj meydana geliyor. Bu da farklı barajlar sonu
cunu doğuruyor. Mesela, beş milletvekili olan bir 
yerde baraj farklı, altı milletvekili olan bir yerde ba
raj farklı oluyor, iki çeşit bir baraj sistemi getirili
yor. Bu da eşitlik ilkesine aykırıdır diyoruz. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Eskiden de fark
lıydı bu. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yok 
efendim, buyurun; Sayın Başkan, söz sırası arkada
şın. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar

kadaşın yazılı talebi var mı efendim? 
BAŞKAN — Evet, müracaat ettiler. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya

zılı talebi varsa, ona söz vereceksiniz; arkadaşın ya
zılı talebi var ise, ben, ondan sonra söz alabilirim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ikiniz de söz istemiştiniz; 
zatı âliniz şimdi istiyorsunuz. 

Sayın Eyüp Aşık, zatı âliniz daha önce söz iste
diniz, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Sayın Başkanım, Sayın Bayezit bizi şa
şırttı. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, buyurun efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Siyasî Partiler Kanununun 38 in
ci maddesine, yeni şekliyle 9 uncu madde olarak ge
tirilen değişiklikle, merkez adaylığı veya - verdiğimiz 
bir önergeyle ismini de değiştirmek istiyoruz - konten
jan adaylığı yeniden düzenlenmiş oluyor. / 

Muhterem milletvekilleri, mevcut 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 38 inci maddesinde merkez adayı 
zaten var; yani kontenjan adayı yeni bir sistem ola
rak, yeni bir esas olarak getirilmiş değil; ancak orada 
kontenjan adaylarının sınırı yüzde 5 ile sınırlandırıl
mış; yani bugünkü rakama göre her partiye 20 tane 
kontenjan adaylığı kullanma imkânı tanınmıştır. Gerçi 
Siyasî Partiler ve Seçim Kanunları arasında bunun 
uygulamasında da bir imkânsızlık var; ama onun dü
zeltilmesinden daha öteye yeni bir şekil getirilmiştir. 
Yeni şeklin faydası ve zararları ne alabilir, amaç ne
dir; onu bir iki cümle ile arz etmek istiyorum. Başın
dan beri ısrarla üzerinde durduğumuz gibi, önplanda 
tutulan husus istikrardır. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Ne is
tikrarı? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Yani, tekrar ediyo
rum, kime yarar, kime zarar verir değil; önemli olan 
istikrardır. Büyük partilere avantaj sağladığı doğ
rudur. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Onu Türk 
Milleti bilir, siz bilemezsiniz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, bizim zara
rımızı, kârımızı konuşmuyoruz; ama büyük partilere 

avantaj sağladığı doğrudur. Zaten istikrarı sağlamak 
hedeflerimiz arasındadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Eko
nomide olduğu gibi. 

EYÜP*AŞIK (Devamla) — Evet, il barajını yük
selttiği de doğrudur. Yani, bu madde bu şekliyle ka
bul edildiği takdirde, il barajları da bir miktar daha 
yükselecektir. Bu da doğrudur; yani istikrarı gerçek
leştirmek için, hedefler seçilmiştir. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Mademki istikran 
düşünüyorsunuz, bir kanun kabul edelim, küçük par
tileri kapatalım geçsin gitsin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — işin kolayı 
varken!.. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — SHP'ye çalışıyor
sunuz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, çok partili; 
fakat iki parti ağırlıklı. Hedefimizi başta söylemiştik 
zaten. 

SALİM EREL (Konya) — iki parti değil, ikibu-
çuk parti var. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem milletvekil
leri, bunun yanında, kontenjan adaylığı eskiden beri 
siyasî partiler için önemli bir problem olmuştur. Bir 
ilde önseçim yapılmaktadır; önseçim yapıldıktan son
ra, siyasî partiler önseçimi kazanan adayların önüne 
kontenjan adayı koymaktadırlar. Mevcut şekliyle ve 
bundan evvel uygulanan şekilleriyle kontenjan aday
lığı... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ne zaman uygu
landı Sayın Aşık? Bu sistem uygulandı mı hiç? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sual sorarak konuş
mayalım. 

Sayın Aşık, devam ediniz efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu sistem benzer şe

kilde 12 Eylülden evvel uygulandı; yani siyasî par
tilerin 12 Eylülden evvel kontenjan adayı koyma im
kânları vardı. Yalnız, orada bazı mahzurlar mevcut
tu. Bir kere, önseçimi kazanan adayların önüne kon
tenjan adayını koyuyordunuz. İkincisi, kontenjan ada
yının kazanma şansı çok fazla olduğu için... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Ekseriyet sis
temi geliyor. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — ...kırgınlık ve siyasî 

partilerde problem yaratıyordu. Kontenjan adayı «Na
sıl olsa kazandım» diye çalışmıyordu ve bir de ken-
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dilerine, bölgenin yabancısı oldukları için, «tepeden 
inme» diyorlardı; bu gibi mahzurları vardı. 

Yeni sistemde, kontenjan adayının diğer adaylar
dan daha az kazanma "şansı vardır; bu sebeple de, bel
ki bölgenin yabancısı veya tepeden inme olfnası müm
kün değildir; kontenjan adayları ağırlıklı olmak mec
buriyetindedir, çalışmak mecburiyetindedir. Bir de, 
önseçimi kazanan adayların önüne geçme gibi, bir 
durum olmaması sebebiyle parti içi problemleri azal
tacaktır. 

SALIM EREL (Konya) — Şimdi daha kötü olu
yor, en sonuncu aday kazanmış olacak. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bir önemli hususu 
daha arz etmek istiyorum Sayın Başkan. Bu ko
nuyla ilgili bir önergemiz var. önerge, öncelikle «mer
kez adayı» ismini «kontenjan adayı» olarak değiştiri
yor ve seçim şeklini de burada mevcut ilk teklif et
tiğimiz şeklinden «Merkez karar ve yönetim kurulu 
yetkilidir» ibaresini kaldırıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kim 
seçiyor? 

EYÜP A§IK (Devamla) — Tüzükte belirlene
cek. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Kanunda ol
mayan şey tüzüğe geçmez. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bir de önergemizle, 

teklif yazılı olan «6 ve 7 milletvekili çıkaran seçim 
çevrelerinde» tabiri, «6 ve daha fazla milletvekili çı
karacak illerin 5, 6 ve 7 milletvekili çıkaracak seçim 
çevrelerinde» olarak değiştiriliyor. Bir de, Sayın Baş
kan sormak istiyorum; bundan sonraki maddelerde 
bu önergemiz kabul edildiği takdirde, merkez adayı 
tabirini redaksiyonla düzeltebilir miyiz, yoksa gene 
önerge vermemiz lazım mı? 

BAŞKAN — Mümkün efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — «Merkez adayı» tabi

rini, «Kontenjan adayı» olarak burada değiştirmek 
için önerge verdik, kabul edildiği takdirde, bundan 
sonraki maddelerde de redaksiyon olarak düzeltilme
sini arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, yazdım efendim. 
Grup adına Sayın Bayezit söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; önce iki küçük hususa değinmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, sıralardan laf atıldığı zaman, çok 
haklı olarak müdahale ediyorlar; ama Sayın Başka
nım, insaf edin, şu kanun teklifinin hazırlanışının, ge
tirilişinin, müzakeresinin neresinde bir ciddiyet var 
ki, siz bizde bu ciddiyeti arıyorsunuz? Lütfen efen
dim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Sayın Bayezit, böyle bir şey yapmayınız; 
çok rica ederim. Sayın Bayezit'e yakışmayacak laf
lar bunlar Sayın Başkan, lütfen sözlerini tavzih et
sinler efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde her şey ciddidir efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — ikinci ko
nu arkadaşlarım; bazen ses düzeninde aksaklıklar olu
yor, ses duyulmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen bir dakikanızı 
rica edeceğim; Türkiye Büyük Millet Meclisinde gay
ri ciddî bir şey görüşülmez. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) Zatı âlinizin bu konuşması da 
ciddî olduğu gibi, her hareket de ciddidir; lütfen bu 
sözünüzü kayıtlardan çıkarıyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, haklısınız efendim, ben ciddiyet lafı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki müzakereleri kas
tetmedim; kanun teklifinin hazırlanışı, getirilişi ve ka
nun teklifinin müzakereleri sırasındaki yapılan taktik
leri kastettim. Bu sözümde yüce Meclise hakaret yok
tur ve zabıtlardan bu anlamıyla çıkarılması kanımca 
içtüzüğe uygun değildir efendim, takdirinize arz edi
yorum. 

Sayın Başkanım, ikinci konu şudur: Biliyorsunuz 
ses düzeninden zaman zaman yakınmalar oluyor. Bu 
kürsüye muhalefet partilerinin milletvekilleri çok çok 
çıktıkları için, düşündüm, acaba muhalefete karşı bir 
siyasal azizlik mi vardır diye değerlendirdim. Lütfen 
Meclis Başkanına iletilsin ve ses düzeni düzeltilsin. 

Sayın Başkanım, ıkonuya teklif sahibi arkadaşımın 
lütfetmediği teknik izahatla girmek istiyorum. Evve
la şunu belirteyim : Merkez adaylığı, kontenjan aday
lığı konuları var. «Kontenjan adaylığı, yasada vardır» 
diyorlar. Yasada, kontenjan adaylığı diye bir deyim, 
bir tabir ve kontenjan adaylığı adı altında bir mües
sese yoktur. Kontenjan adaylığı; «kontenjan»ı Fran
sızca, «adaylığı» öztürkçe olan garip bir de kelime 
terkibi tabiî. Acaba, arkadaşlarımız «Merkez adaylığı» 
deyiminden niye kaçtılar? Bittabi, biz bunun, her za
man olduğu gibi, farkına vardık. 
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Sayın Başkanım, bugünkü yasa, merkez adaylığını 
üç kategoride toplamaktadır. Birincisi, siyasî partilerin 
bir seçim çevresinde teşkilatının bulunmaması. İkincisi, 
göstermeye mecbur olduğu aday sayısı kadar, istekli 
adayının bulunmaması (Bu iki husus, objektif hal
lerdir) ve üçüncüsü de, makul ölçülerde kaldığı nis
pette tasvip. edilecek bir yöntem olarak, bütün işti
rak ettiği seçim çevrelerindeki milletvekili sayısı top
lamının yüzde 5'i nispetinde bir kontenjandır, örne
ğin, partinin istifade etmesi gereken bir şahsın, önse
çimde kazanması ihtimali olmuyor; tabiî, partinin 
istifade etmesi gereken dediğimiz zaman da, bunun kıs
tasları partilere göre değişik olur. Bazı partilerin isti
fade edeceği kişiler, kafa yapısı bakımındandır, ka
fası bakımındandır, bazı partilerin istifade edeceği ki
şiler de, kafadan gayri bazı meziyetleri bakımındandır. 
Bu itibarla, bazı nedenlerle, mutlaka milletvekili seç
tirmek isteyeceği şahıslara bir imkân tanımak bakı
mından getirilmiştir. 

Şimdi, yeni teklif, önce iki şeyi kaldırıyor: Teş
kilatı bulunmayan illerde aday göstermeyi kaldırıyor 
ve bir de aday göstermesi gereken sayı kadar istekli 
bulunmaması esasını kaldırıyor. 

Denilebilir ki, efendim, bir partinin eğer 67 ilde 
teşkilatı yoksa, seçime niye girsin? Ama, biraz önce 
bir önerge ile partinin 44 - 45 ilde teşkilatı varsa se
çime girmesini kabul ettiniz. O halde, niçin her
hangi bir partinin, faraza bir tek ilde teşkilatı yok 
ise, orada merkez adayı - sizin yeni buluşunuz olan 
kelime ile söylemek gerekirse kontenjan adayı - gös
termek imkânını o partiden alıyorsunuz? Bu sizin 
hakkınız değildir ve bu, yeni teklifinizde yoktur. 

ikinci husus, yine göstermesi gereken aday sayısı 
kadar istekli bulunmaması halinde de partiler, bu 
şekliyle merkez adayı gösteremeyeceklerdir. İki kanun 
arasındaki mukayese dar anlamıyla ve kaba hatlarıyla 
bunlardır. 

Sayın Başkanım, teklifte, 6 ve 7 milletvekili çıka
ran seçim çevrelerinde - ki söylenildiğine göre bir de 
önerge verilmiştir - il olarak 6'dan fazla milletvekili 
çıkarıyorsa, bir yer, o seçim çevrelerindeki bu uygula
ma, seçim çevresi esasını bir noktada inkâr etmek de
mektir, 5 milletvekili çıkaran seçim çevreleri için de 
bir kontenjan adayı uygulaması - ki, Sayın Aşık bilir -
bütün Türkiye'de 34'ü bulur. 

Şimdi düşünün arkadaşlar, çıkaracağınız millet
vekili sayısının - 400 milletvekili üzerinden hareket 
ediyoruz - 34'ünü bu şekilde tayin edeceksiniz. Bir 
de, kanunda nispetini koymadığınız merkez adaylığı-

| nı, (Sayın Aşık'a yerimden bir sual sordum, latife 
I olarak «Yüzde 95'ine kadar gösterebilir» dedi; Allah 
I göstermesin, ben Türkiye'de öyle akılsız parti lideri 

tasavvur edemiyorum; çünkü demokrasi gider) diye-
I lim ki tüzüklerinize yüzde 15 şeklinde bir limitle aldı-
j nız; yüzde 15'ini sizin meşhur kontenjan adayı şek

liyle gösterdiniz. Ne yapar yüzde 15? 60 yapar galiba 
değil mi Sayın Aşık? 60 o, 34 de bu, 94 eder. 

Arkadaşlar insaf edin, 400 milletvekilinin 100 ta
nesini siz halkın iradesinden kaçırıyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Biz yapmayız öyle şey. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Üstünüze 
alınmayın Sayın Bakan. Ben, «Siz» deyince niye alı
nıyorsunuz? Ben yüce heyete, belki kendi partime 
söylüyorum. 

Onun için, 400 milletvekilinin 100 tanesini halkın 
iradesinden kaçırıyorsunuz. 

Arkadaşlar, 6 Kasım seçimlerinde buraya nasıl 
geldik?.. 400 milletvekili de halkın iradesinin tayin 
etmediği, genel merkezlerin tayin ettiği milletvekille
ri olarak geldik. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Hayır efendim, hayır; biz halkın iradesi ile 

| geldik. 
I M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Onun için, 
! sizin getireceğiniz sistemle 1988 seçimlerini; 6 Kasım 

seçimi değil de, 1,5 Kasım seçimi yapıyorsu
nuz. Buna hakkınız yoktur. 6 Kasım seçimini, 1,5 
Kasım seçimi yapmaya hakkınız yoktur arkadaşlar. 

i DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Vatandaş seçer mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Onun için, 
kontenjan adayı dediğiniz merkez adayı müessesesi
nin haklı, makul; siyasî partilere, demokrasiye, mem
lekete hizmet edecek kişileri kazanmaya yönelik ol
masında bir itina gösterilmesinde büyük zorunluk 
vardır. 

Sayın Başkanım, soyadı gibi demokrasi aşığı Sa
yın Aşık; çünkü «Demokrasi aşığı» derken bunu, 
özellikle şundan dolayı tekrarlıyorum : Hepimizin it
tifak ettiği, Anayasanın bir tümcesini her sözünün ba
şında tekrarlıyor «Siyasî partiler, demokratik hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır» diye ve noktayı koyuyor 
oraya. Ben bu nedenle, «Demokrasi aşığı» diyorum. 
Arkadaşlarımız sözleri arasında, «Bundan ANAP'ın 
zarar göreceği söyleniyor» dedi. Ben, bizim partimiz
den hiç kimsenin, «Bundan ANAP zarar görecek» 
diye bu şekilde bir ifade kullandığını zannetmiyo
rum. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Söyleyenler oldu efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Burada da 
böyle bir ifade kullandı mı anlamıyorum. 

Bizim içıin önemli olan ANAP'ın zararı veya fa
lan partinin kazancı değildir. Teklifin geneli hakkında 
yaptığım konuşmam sırasında da arz ettim; getirdiği
niz şu maddeler, Sosyaldemokrat Halkçı Parti içte 
arayıp, bulamayacağı maddelerdir, büyük bir nimet
tir. 

EYÜP AŞIK (Traibzon) — Peki niye karşı çıktı
nız? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — İşte biz, siz 
«Niye?» dediğinliz için karşı çıkıyoruz. O «Niye»n;in 
anlamını düşünürsen, onun için karşı çıkıyoruz. Biz, 
şu sistemin demokrasiye hizmet etmesini önlüyoruz. 

Arkadaşlar, ne demiştim; Türk milleti, kendimin 
iradesinden kaynaklanan güçlü iktidarlara muhtaçtır. 
Yoksa, Türk milleti, matematiksel oyunlarla şişiril
miş, kendine hizmet eden iktidarlara muhtaç değildir. 
Lütfen, bunu gözden uzak tutmayınız. 

IBURHAN KARA (Giresun) — Vakit doldu. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bize yarar, size yarar mevzuunu bırakalım; 
atacak bir teşhisimi söylersem lütfen infial gösterme-
yiniz, bu teklif ile büyük bir siyasal kumar oynan
maktadır. Siyasal kumarı oynayanların kazanmasını 
temenni etmek veya etmemek ayrı bir konudur; an
cak, Türk demokrasisinin kumar masalarına yatırıl
masını tasvip etmediğimizi ve bu nedenle, bu madde
nin getirdiği sisteme karşı olduğumuzu arz etmek is
tiyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP ve MDP sıralarından 
«ıBravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Şahısları adına, Sayın Nuri Korkmaz, buyurun 

efendim. 
'Sayın Korkmaz, süreniz 5 dakikadır. 

NURt KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Siyasî Partiler Kanununun 38 
inci maddesinde değişiklik yapan ve biraz evvel bu 
konunun uzmanı olduğunu sandığımız Sayın Aşık'ın 
ifadelerine göre, adını da, merkez adaylığından, kon
tenjan adaylığına değiştirmek istedikleri husus; yani, 
bir yandan 37 nci maddede geçen önseçim konusunu, 
demokrasinin özünü teşkil eden seçim müessesesini or
tadan kaldıran bir maddenin arkasından, şimdi de bu 
maddeyle merkez adaylığı, yeni adıyla kontenjan 

adaylığı adı altında iki sistemi birbirine karıştıran bir 
maddeyle karşı karşıya bulunuyoruz. Şimdi, sanıyo
rum arkadaşım teklifi ya acele hazırlamışlar ya da 
Milletvekili Seçimi Kanunundaki 2 nci maddeyi oku
mamışlar. Milletvekili Seçimi Kanununun 2 nci mad
desinde Türkiye'deki seçim sisteminin «nispî temsil» 
olduğu yazılmaktadır. Getirdiğiniz bu sistemde, kon
tenjan adaylığını koyarken, bunların merkezden ta
yini esas alınmıştır. Bunlar listeye alt sırada yer ayrıl
mak suretiyle, fazla oy alan partinin hanesine yazıla
cak milletvekilleri olarak ayrılmışlardır. Sanıyorum 
birazdan bir önerge daha verecekler, (Buradaki ifade
lerinden öyle anladım) bu sayıyı biraz daha artıracak
lar. öyle görünüyor ki, insan şaşırınca ön tarafa doğ
ru değil arka arka gider. Anavatan Partisi de bura
da sistemleri karıştırdığı gibi, kaybettiğini gördükçe 
demokrasiyi tahribe devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi ön seçimi kaldıra
caksınız, gerçi bu önseçim sistemini serbest bırakmak
la, Anavatan Partisi dilerse, bütün adaylarını konten
jandan, merkez adaylarından tespit etsin. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Her parti bunu yapar. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Efendim, bu 
sizin düşünceniz, sizin demokrasiye inancınız. 

Sayın Bakanlara da buradan şöyle hitap etmek is
tiyorum : 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel burada Sayın Ba
yezit konuşurlarken, sayın bakanların yerlerinden el 
kol işareti yapmalarını -diğer milletvekillerine örnek 
olacaklarken- devleti temsil eden insanların bu tür 
davranışlarını ciddiyetle bağdaştıramıyorum. (SOP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen rica ederim. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Hepimiz mil
letvekiliyiz, en büyük sıfatımız milletvekilliği. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Bakınız Sayın 
Bakanım, ben size «Sayın Bakanım» diye hitap ede
cek kadar ciddiyim. 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — El kol işareti 
olarak ne yapıyoruz efendim? 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Ama lütfen; siz 
konuşurken ben yerimden el kol hareketi yapacak ka
dar düşmüyorum. 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — El kol; ne 
yapıyoruz efendim? 
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NURt KORKMAZ (Devamla) — Ama bakın efen
dim, biraz evvel konuşurken, oradan sürekli olarak 
laf atıyordunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU ı(Sivas) — Ama, sizin 
elin iz kolunuz oynuyor... 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Ben hatibim... 
KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) - Ben de mil
letvekiliyim. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Yerinizden de
ğil, buradan konuşursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müdahale etmeyelim 
efendim. 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Oradan da 
konuşuruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — En büyük 
sıfatımız milletvekilliğidir; bu sıfatla konuşuyoruz. 
(SHP ve MDP sıralarından «'Balkanlar laf atmaz» ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, konuşmanıza de
vam ediniz ve lütfen Meclise hitap ediniz. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; lütfen, Milletvekili Seçimi Ka
nununun 2 nci maddesini, komisyon ve bunu hazırla
yan uzman arkadaşımız Sayın Aşık başta olmak üze
re, tetkik buyursunlar. 

'BURHAN KARA (Giresun) — Sadece «uzman» 
değil «uzman milletvekili» 

iNURt KORKMAZ (Devamla) — tki sistem bu
rada karıştırılmıştır. Ulusal iradenin temsilinde, şim
di konuştuğumuz bu tayin edilen 26 milletvekilliğinin, 
çoğunluğu sağlayan, 1 oy fazla alan partiye yazılma
sının yanı sıra, 6-7 milletvekili çıkaran illerde birer 
tanesi boşluğa bırakılıyor. 

'S/imdi, bir sayı 6'ya bölünürken başka türlü ço
ğunluk meydana gelir, 5*e bölünürken daha başka tür
lü b'ir çoğunluk meydana gelir. Diyorsunuz ki : «Biz 
zaten sistemi ikiye götürüyoruz» -bunu da kendiniz 
icat ettiniz- Anayasanın hiçbir maddesinde iki partili 
sistem diye bir şey yoktur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Çok partili... 
NURt KORKMAZ (Devamla) — «Çok partili sis

tem» diyorsunuz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — İki parti ağırlıklı. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — öyleyse bura
ya «tki partili sistem» diye yazsaydınız. Yani, yap
madığınız bir şeyi neden yaratmaya çalışıyorsunuz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
NURt KORKMAZ (Devamla) — Belli ki, Türk 

halkına, onun iradesinin tayin etme yetkıs'ine yeterli 
boyutlarda bir şeyler veremediğinizi ve onlardan yet
ki alacağınızdan derin endişeler belirdiği içlim, bura
da verdiğiniz önergeler yetmiyormuş gibi; biraz evvel 
Savın Bayezit'in ifadesi de buydu sanıyorum; di
yordu ki, «Böyle b'ir çalışma sistemimi getirdiniz» ve 
dün de ifade ettik, «Bunu partilerarası bir komisyon
da ele akaydınız, bu kadar sık ek madde koymak 
lüzumunu duymazdınız. Maddeleri bile tarama im
kânını elde edemediğiniz için, birbiriyle çelişen sis
tem karışıklıklarını gözden kaçırmazdınız» dedik. 

'Bu, Anayasanın ruhuna, demokrasiye, seçim mü
essesesine düşürülmüş en büyük gölgedir, tki sistemi 
birbirine : karıştırmışsınız. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, süreniz doldu efen
dim. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — O bakımdan, 
ulusal iradeyi büyük ölçüde zedeleyecek, halkımızın 
özgür iradesinin yansıtılışını ortadan kaldıracak bu 
maddeye tümüyle karşı olduğumuzu belirtmek istiyo
rum. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Buyurun Sayın Kasaroğlu, süreniz 5 dakikadır. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Seçim Kanununun değişik
liği üzerinde ısrarla duruyoruz. Bu konuda gösterdi
ğimiz hassasiyet, ne bir parti endişesi, ne de bir şahsî 
endişe taşıyor. Meseleye yalnız ve yalnız demokratik 
rejim açısından yaklaşıyoruz ve konunun hassasiye
tini bu açıdan ele alıyoruz. 

Baştan beri söyledik, büyük yanlışlıklar yapıyo
ruz. Biraz evvel konuşan değerli arkadaşımın da be
lirttiği gibi, sistem karmakarışık ediliyor. Nispî tem
sil sistemini benimsemişiz; bir yandan da çoğunluk 
sistemine kayıyoruz. Şöyle kaba bir hesapla, 35 tane 
milletvekili çoğunluk sistemiyle seçilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer biz istikrarı böyle sağ-
îayacaksak, gelin süstemi değiştirelim; «Nispî tem
sil» demeyelim, çoğunluk sistemine gidelim veya dar 
bölge sistemini uygulayalım. O zaman, vatandaşın 
oyunu daha iyi değerlendirmiş oluruz, vatandaşın ter
cihini daha rahat ortaya çıkarmış oluruz. Aksi tak-
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dirde, bu kabil oyunlarla bir sonuca varamayız değerli 
arkadaşlarım. 

Değerli arlk'adaşlarım, bu sekilideki bir sığınma yo
lunu, daha 10 gün evvel FransaMa Mlitterramd seçti. 
Yıllarca kendisinin şikâyet ettiği De Gualle'ün seçim 
sistemini getirip, kendi sistemi içine ekledi, nispî 
temsille kaybedeceği yerlerde çoğunluk sistemiyle ka
zanacağını zannetti; iki sistemi bir araya getirdi ve 
sonunu da gördünüz. Değerli arkadaşlarım, hiç te
menni etmem aynı sonuçla karşılaşmayalım. 

(Bir başka noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Değerli Eyüp Aşık iarkadaşıimız, ısrarla istükrardan 
/bahsetti. Muhterem kardeşlerimi, 1983 seçimlerinde 
yüzde 45 oy aldınız ve parlarnemtoda yüzde 53'le tem
sil ediliyorsunuz; bu İstikrar sağlayamadı mı? Neden 
korkuyorsunuz, bir endişeniz mi var? 

BURHAN KARA (Giresun) — Bizim yok; ama 
sizin var. 

IDOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Bizi bı
rakın efemdim, 'bizi bırakın; faizli hiç karıştırmayın. 

Bir endişeniz yoksa, çoğunluğu elinizde tutuyorsu
nuz, neden ıbu yolla ©yiyorsunuz? O sistemle yine yüz
de 45 oyunuzu alın ve gidin; ama biz, bir şeyden kor
kuyoruz : Siz, bu sistemle kendimizi getireceğiz der
ken, Türkiye'ye siziin de arzu ötmediğiniz bir yoklan, 
aynen Şili'de Ailende nasıl yüzde 38 oyla o ülkenin 
başına geldiyse, siz de burada aynı nispetteki bir oyla 
aynı .şekilde lilktüldar devredeceksiniz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Aferin Ka-
saroğlu, tek güzel laf !buydu, 'hoşuma gitti. (ANAP 
sırialarından «O aklı ısana kim verdi?» sesleri) 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, rakamların yükselmesi ayrı bir hesap. 
Lütfen meseleyi soğukkanlı ele alalım. Bu getireceği
niz sistemle 3,5 milyon oyu da feda ettiğimizi bilin. 
Bu getireceğiniz sistemle, Türkiye'de daha seçimin 
ertesi gün -Hangi tarihte yaparsanız yapın- yeniden 
'Seçiım tartışmalarını başlatacağınızı ve gelecek par
lamentomun meşruiyetine gölge düşüreceğin/izi bilesi
niz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (MDP sı-
ralarınldam alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğtu. 
M. TURAN BAYEZİT l(IKahramanmaraş) — So

rular var Sayın Başkan. 
CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Soru sormak isti

yorum Sayın 'Başkan. 
İBAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Cahit Tutum, Sayım Osman Bahadır ve Sa
yın İsa Vardal soru ısormak istiyorlar. 

Başka soru sormak isteyen var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyenlerin isimlerimin tespiti işlemi 

'bitmiştir. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Anavatan Partisi Grup sözcüsü biraz önceki konuş
masında, kontenjan adaylığının gerekçesini vermiş ve 
partilere yararlı kişilerin bir riske sokulmadan par
tilere kazandırılması amacı yattığını belirtmişti. As
lında, kendisi öyle ıbelirtmese de siyasî literatürde böy
ledir. Yine, sayım sözcü konuşmasında, «Kontenjan 
'adaylarının kazanma şansı o kadar fazla değildir de
di. 

Siyasette amaç önemlidir. Amacın tersini savunmak 
mantıkla eelişkiÛ'ir. Şimdi, amaç ortadaysa, kontenjan 
adaylığının amacı siyasî literatürde belirtildiği ve bi
raz evvelde grup sözcüsünün belirttiği gibi ise, kon
tenjan adayının bu sistemde seçilme şansı fazla değilse, 
feu ne perhiz, Ibu ne lamana turşusu? Sayın komisyon 
ıbu çelişkiyi nasıl bağdaştırıyor? 

ıBu konuya lütfen açıklama getirsinler efen
dim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, «lamana turşusu» diyor, 
ıbuna da mu müdahale etmeyelim? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKONOÖLU (Ankara) — Efendim, konten
jan adayı yahut merkez adayı bu Kanunla getiril
miş değildir; halem yürürlükte olan Siyasî Partiler 
Kanununda vardır ve oranı yüzde 5'tir. Her parti içim 
yüzde 5'ıtir. Bu uygulanıyordu. Uygulamam bu usulü, 
biz burada daha salim ve huzursuzluğu ortadan kal
dıracak bir şekle gelirmiş ölüyoruz. Bilindiği gibi, 
kontenjan adayı veya merkez adayı, yüzde 5 oranın
da olarak listemin başına konuluyor ve biraz evvel 
arkadaşımızın açıkladığı gilbi, bazı adaylar «Nasıl 
ollsa listenin basımdayım, kazanırım» diye diğer aday
lar da küskün oldukları için çalışmıyor ve dolayı
sıyla da partilerde bir huzursuzluk doğuyordu. 

Şimdi ne oluyor? Bu merkez adayı veya yeni tabi
riyle kontenjan a'dayı, yine nispî temsil usulüne uy
gun olarak adaylar seçildikten sonra - nispî temsil 
usulü kalkıyor diyorlar; değil - listenin sonuna nu
marasız olarak ekleniyor ve o çevrede, em çok oy 
alam parti manıgiisi ise, o partinin merkez adayı ve-
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yahuit kontenjan adayı kazanmış oluyor. Getirilen 
yemlik bundan ibarettir ve hiçbir çelişki de bahis 
konusu değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vardal, buyurun efendim, 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, te

şekkür ederim. 
Sayın Başkan, siyasî partiler, Anayasamızda, de

mokrasilerin vazgeçilmez unsurları olarak tarif edil
miştir, 

Kontenjan adaylığı müessesesi, siyasî partilertin 
'kendi programlarını yürütmek için tercih ettikleri 
adayların parlamentoya girmesini temin amacıyla 
getirilen 'bir müessesedir. Bu müessesenin bu şekilde 
olduğunu sayın komisyon kaibul ediyorlar mı?^ 

iEğer, bu müesseseyi, tarif ettiğim şekilde kaibul 
ediyorlar ise - getirilen düzenlemede küçük partilerin 
Ikontenjan hakkını kulHanmayı ortadan kaldırmak
la - siyasî partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsu
ru olduğu şeklindeki tarifle nasıl bağdaştırıyorlar? 

Bunu soruyorum, teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayan Vardal. 
Buyurun sayın komisyon, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, şim
diki Ikontenjan adayı usulü ile partilerin kontenjan 
adaylarının kazanma şansı daha azalıyor; bu bir. 

İkincisi, bunların toplam sayısı 34, bir hesaba 
göre de 35'i geçmiyor. Nasıl? Şimdi, farzedellim 5 
pariti seçime giriyor, seçime giren bu 5 parti, yüzde 
5 merkez adayı gösteriyor. 5 partinin gösterdiği kon-
'tenjan adayı sayısı 100 eder. Halbuki listenin ba
şında oldukları için bunların hepsi de seçilerek par
tilerin kontenjan adayı olarak Meclise girerler. 

Şimdi getirilen sistemde ise, 34 veya 35 adaydan 
fazla merkez adayı gelemez. Neden gelemez? Zaten 
bunun il sayısı 35, her parti kontenjan adayı koyu
yor; ama her partinm koyduğu bu adayların hepsi 
de kazanacak değildir. En çok oy alan kazanacağına 
göre, 34 veya 35 kontenjan adayı gelecektir. Bu ne
denle, partilerin ıkontenjan adayları 35'e düşmüş olu
yor. 

Arkadaşların bu durumu takdir etmeleri lazım 
gelir. Bilâkis, partilerin yetkileri genişlemiyor. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Osman Bahadır, buyurun efendimv 
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OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Efendim, bir 
fconuya ıtemas ötmek istüyorum: Bski hükümde kon
tenjan adaylığı ihtiyarî idi; şimdi zorunlu hale ge
tiriliyor. İhtiyarî olduğu için, Meclise mutlaka 100 
tane kontenjan adayı gelecek diye kesin bir kural 
yoktu. Şimdi bunu, kesiti kuralmış. gClbi beyan edi
yorlar. İhtiyarî olduğu için, 100 mü geMr 10 mu ge
lir, orası (belli değildi. Şimdi ise, 26 kontenjan ada
yı mecburî hale getirilmiştir. Bu farklılığın izah 
e'dilmesîni istiyorum. 

İkincisi; teklifle, Milletvekili Seçimi Kanununun 
34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen 
'bir hükümle «Merkez adayı gösterilen seçim çevre
lerinde bölme işlemli bir eksiği ile yapılır» denmiş. 
Buna göre, merkez adayı gösterilen yerde baraj de
ğişiyor; merkez adayı gösterilmeyen yerde ise değiş
miyor, Çünkü merkez adayı gösterilen yerde bir ek
siği ile yapılıyor. Şimdi 'bu durum, eşitliği ibozuyor 
mu, bozmuyor mu? Bunu izah etmelerimi istiyo
rum. 

Birindi, baraj, artış göstererek yüzde 35'e çıkı
yor, diğerinde ise, mevcut milletvekili sayısının bir 
eksiği ile bölmek suretiyle bulunuyor. Biliyorsunuz 
'baraj, geçerli oyların milletvekili sayısına bölünme
si suretiyle elde edilmektedir. Yani burada farklı 
bir baraj usulü getirilmektedir. Bu eş'itlik ilkesini 
'bozuyor mu, bozmuyor mu? 

Bu iki sualime cevap istiyorum. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
ıBuyurun saym komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OÖŞKUNOĞELU (An'kara) — Efendim, açıkladı
ğım gerekçeler haricinde, cevap verecek Mir husus 
ıgormüyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — 
Başkan, havlu atıyorsun, havlu. 

ANAYASA KOMİİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOÖLU (Ankara) — Aynı şeyi tekrar 
ediyorsunuz^ 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
«Eşitliği Ibozar mı, ıbozmaz mı» diyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Bozmaz efendim. 
Eğer eşitliği bozuyorsa, şimdiki yüzde 5 dahi eşit
liği bozuyor. Süz, «Daha fazlasıyla bozuyor» diyor-
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sunuz; biraz evVel misalini arz ettim; bugünkü şek
le göre 100 milleitveklliyle gelebilirsiniz; ama yeni 
şekliyle 34'ten fazla gelemezsiniz. Eşitliği bozuyor 
mu?... Bilakis eşitliği bozuyorsa, bu durum partilerin 
aleyhine oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğ-
lu, daha evvel bu konuda cevap vermiştiniz zaten. 

Önergeleri okutuyorum efendim: 
Türkiye Bü'yük Millet Meclisi Başkanlığına 

28120 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 413 sıra sa
yılı Kanun Teklifinin 10 uncu maddesiyle, 2820 sa
yılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen değişik
liğin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ferit Melen 
Van 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Namık K. Şentürk 
İstanbul 

Fenni îstörnyel 
Balıkesir 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Vecihi Akın 
Konya 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 

Kadri Aitay 
Antalya 

Gerekçe : Teklif edilen madde ile getirilmesi ar
zulanan merkez adaylığı sistemi, oyların genel dağı
lımındaki görüntüsünü akseütirmeyecektir. Herhangi 
bir şekilde fazla oy alan partiye ek bir avantaj sağ
layacaktır. 

Bu sistem parti kendi içlerindeki vatandaşın ar
zu dengesini de değiştirecek, önseçimde oyların yüz
de yüzünü bile alan aday geri plana düşecektir. Va
tandaşın tercihine set çeken böyle bir düzenleme nis
pî temsil esasını taşıyan seçim sistemimize tamamen 
aykırı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülecek olan Siyasî Partiler» ve Seçim Ka

nunlarında Değişiklik Yapan Kanunun 10, uncu mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

MADDE 10. — 22.4,1983 tarih ve 2820 sayılı 
Siyasî Parü/iler Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Kontenjan adaylığı : 

Madde 38. — Siyasî partiler sadece 6 ve daha 
fazla milletvekili çıkaracak 'illerin 5, 6 ve 7 millet
vekili çıkaracak, seçim çevrelerinde birer kontenjan 
adayı gösteriiriler. Kontenjan adayı, parti tüzüğünde 
gösterilen diğer usullerle belirlenen adayların sırala
masına dahil edilmeyerek ayrıca oy pusulalarına 
kontenjan adayı olarak sıra numarası verilmeden ya
zılır. Siyasî partiler kontenjan adaylarını diğer aday
ların tespiti tarihinden itibaren en geç on gün içeri
sinde tespit ederek, diğer adaylarla birlikte Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirirler. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhan
gi bir sebeple bu listelerde boşalma olursa boşalan 
adaylıklar, parti tüzüğünde belirtilen esaslara göre 
süresi içerüsinde doldurulur. 

Siyasî partiler, milletvekili ara seçimi yapılacak 
seçim çevrelerinde de adaylarını yukarıdaki esaslara 
göre kontenjan adayı olarak belirleyebilir. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Ünal 

R. 

Yaşar 
Gaziantep 

Kâzım Yücelen 
îçel 

Süha Tanık 
îzmir 

IBAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum': 
TBMM Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifli
nin 10 uncu maddesinin teklif metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Cevdet Karslı 
Giresun 

M. Bayii Osmanlıoğlü 
Gaziantep 

Sururi Baykal 
Ankara 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

BAŞJKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı yasa teklifi ile 
değişjtMlen 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 3*8 inci maddesinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"•Madde 3'8. — Bir seçim çevresinde, bir siyasî 
partinin yasal yeterlilikte aday adayı bulunmadığın
da, aday listesi, adaylık için başvuranlara öncelik 
tanınmak koşulu ile merkez karar ve yönetim kuru
lunca saptanır ya da tamamlanır. 
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Siyasî partiler, önseçime katıldıkları seçim çev
relerinden, milletvekili toplamının yüzde 5'ini aşmaya
cak biçimde merkez adayı gösterebilirler. 

Ancak, ön seçimde yüzde 75 oy alan aday adayı
nın üstüne kontenjan konamaz. 

Aday listelerinin kesMeşmesinden önce herhangi 
-bir boşalma hallinde, boşalan adaylıklar llîste sırasına 
göre kaydırıüaralk doldurulur. Listedeki eksiklik, ön-
seçiSmde en çok oy alanlarla tamamlanır. Aday aday
ları kalmadığı hallerde merkez karar ve yönetim ku
rulunun seçimle tamamlama hakkı doğar. 

Siyasî partilerin, önseçime katıldıkları seçim çev
resindeki kadın üye sayısının, toplam üye sayısı iti
bariyle yüzde 50'sini sağlayanııaması halinde, miietve-
kJli genel ve ara seçimlerindeki aday tespit işlemlerin
de o seçim çevresine ait aday sayısının yüzde 25'i 
partinin, o seçim çevresindeki kadın üyeleri oluştu
racak 'biçimde düzenlenir. 

Bu kaldın adaylar, seçim çevreleri yerel kontenjan 
adaylarıdır. 

»ıSeçiim çevresi yerel kontenjan. adayları, partinin 
seçim çevresindeki, ilçe yönetim kurullarının ortak 
toplantısında oy çokluğu ile saptanır. Seçim çevresi 
tek olan illerde il yönelin kurulu da seçimlere katı
lır. 

Bu usul ile saptanan seçim çevresi yerel kontenjan 
adaylarının-seçimi ve listedeki sıraları, aynı ilçe yö
netim kurularının ortak toplantısında, o çevredeki 
aday saptama işleminden sonra yapılır. 

Kadın üyelerin önseçimlere katılmadığı seçim 
çevrelerinde, kayitlı kaldın üyeler, kadın üyelerin ka
tıldığı seçilm çevrelerinde önseçime katılan kadın aday
ların elide ettikleri sıra gözetilmek sureti ile tercih ya
pılır. 

•önseçim işlemlerinde kadın aday adayları bir se
çim çevresinde, yukarıdaki oran itibariyle aday üs
telerine girmişlerse, önceki fıkra hükmü uygulan
maz. 

Aday listelerinde yüzde 75 oy alan milletvekili 
adayları üstiüne yerel kontenjan adayı konamaz. 

Merkez kontenjanları ile yerel kontenjanların kul
lanılmasında, kurul başkan ve üyelerinin 3 üncü de
receye kadar kan, 2 nci dereceye kadar sihri hısımla
rının adlaıyîıkîarı konulamaz. 

Günseli özkaya Feridin Ş. öğünç 
.îstanbul îslfiaribul 

Salih G'ünıgörmez S. Hüsamettin Konuksever 
Kocaeli Edirne 

Abdullah Çakırefe 
IManlisa 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına. 
göre okutup işlem© koyacağım. 

Sayın arkadaşlarım, önerge sahiplerinden Sayın 
Ferit Melen ve Sayın îsa Vardal'ın önergeleri mad
denin metinden çıkarılmasına dair olup, ikisi de aynı 
(mahiyettedir ve iki önergeyi de birlikte oylarınıza su
nacağım. 

Komisyon ve hükümet iştirak ediyor mu?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katıllmıyoruz. 

IÇÎ^JERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendin. 
ıM. HURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; eğer teklif sahi
bi arkadaşlarımın bir önergesi okunmamış olsaydı, 
'bu önerge üzerinde söz almayacaktım, O önerge ne
deniyle açıklama yapma ziorunluluğundia kaldım. 

\Sayin milletvekilleri, büyük bir Siyasî oyun oy
nanmaktadır. (Altını çiziyorum.) Büyük bir siyasî oyun 
oynanmaktadır. Teklifin ilk şeklinde, «Siyasî partile
rin merkez adaylarını tespite o partinin merkez karar 
ve yönetim kurulu yetkilidir.» cümlesi vardır. Getiri
len değişiklik önergesinde, «merkez karar ve yö-
tteflüm kurulu» İbaresi kaldırılmaktadır. Anayasanın 
84 üncü maddesi, partisinden İstifa eden bir milletve
kilinin diğer bir partinin merkez organlarınca aday 
gösterilmeyeceğine amirdir. Teklif sahipleri verdikle
ri önerge ile, siyasî ahlakı tesis için getirilmiş bir mad
denin, siyasî bir ahlaksızUk içlin .uygulanmasına im
kân sağlamaktadırlar. Buna göre siyasî partiler, di
ğer bir partiden istifa eden bir mMetVekİlini, ilinde
ki yönettim kurulu tarafından aday göstertfilmıek su
retiyle, merkez kontenjanına dahil edebilecektir. Bu, 
büyük bir tehlikedir; Anayasanın, kendi akıllarınca, 
kurnazlıkta deliinmesidir, ama bunu belirtmeyi ve za-
'bıtlara geçirmeyi bir görev bldim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şemtürk, buyurunuz. 

NAMIK KEMAL ŞENTORK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; memleketin yöneti
mine talip olan partiiler, bu yönetimi gerçekleştirmek 
için adayların tespitinde bir miktar merkez konten
janı veya merkez adayı - ismine ne dersek diyelim -
tespit etmelerine imkân verecek mevzuata elbette kar-
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şı değiliz; buna karşı oÜmıaık gerçekçilik oflmaz; an
cak, gdtfir'ilmek İstenen şekle kesinlıikle karşıyız. 

Evvela, mevcut 38 inci maddenin tatbikatını he
nüz yaşamadık, üstelik bu madde daha anlamlı, 
daha demokratiktir; zlira buna göre, parti
ler, seç'itm çevrelerinden çıkabilecek milletvekili ade
dinin ancak yüzde 5'i kadar merkez adayı gösterebi
lirler; yani ihtiyaridir, isterlerse göstermeydbilMer. 
Halbuki şimdi getirilen sekide, evvela miktar artırıl
maktadır. Basit bir hesapla, 400 milletvekili sayısına 
göre, bir parti 20 tane merkez adayı gösterebilme 
hakkına haiz iken, bu defa, 35 milletvekili gösterime 
mecburiyetini tahmil ediyoruz. 

ikincisi, mevcut şekilde, merkez adayı olarak gös
terilecek kimsenin, ön seçimde yüzde 75 oy alanın 
üstüne konması mümkün değildir. Bu suretle vatan
daşın tercihine bir gölge düşürülmemektedir. Halbuki 
burada yeni şekilde her ne kadar listenin altına yazıla
bileceği, en çok oy alan seçilecektir gibi birtakım izah
lar yapılmış ise de, bunu gerçekçi bulmuyoruz, doğ
ru bulmuyoruz. 

Ayrıca, yeni getirilmekte olan teklife göre, bu 
merkez adayını kim tespit adecektir?. Verilen önerge 
henüz kabul edilmedi; ama bu nasıl olacaktır, kim 
tespit edecektir?. Sayın Bayezit'e bu bakımdan hak 
vermemek elde değildir. 

Biz bu sebeplerden dolayı mevcut maddenin ay
nen kalmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Takdir yüce heyetinizindir. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
Önergeleri birlikte oylarınıza sunacağım : öner

geleri kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Günseli özfcaya ve arkadaş

larının önergesi : 
Madde 38. — Bir seçim çevresinde, bir süyasî 

partinin yasal yeterlilikte aday adayı bulunmadığın
da, aday listesi, adaylık için başvuranlara öncelik ta
nınmak koşulu ile merkez karar ve yönetim kurulun
ca saptanır ya da tamamlanır, 

(Siyasî partiler, önseçime katıldıkları seçim çevre
lerinden, miiMetvek'Ii toplamının yüzde 5'ini aşmaya
cak biçimde merkez adayı gösterebilirler., 

Ancak, önseçimde yüzde 75 oy alan aday adayı
nın üstüne kontenjan konamaz. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhangi 
bir boşalma hallinde, boşalan adaylıklar liste sırasına 

göre kaydırılarak doldurulur. Listedeki eksiklik, ön
seçimde en çok oy alanlarla tamamlanır. Aday aday
ları kalmadığı hallerde merkez karar ve yönetim ku

mulunun seçimle tamamlaima hakkı doğar. 
Siyasî partilerin, önseçime katıldıkları seçim çev

resindeki kadın üye sayısının, toplam üye sayısı iti
bariyle yüzde 50*sini sağlayamaması halinde, millet
vekilli genel ve ara 'seçimlerindeki aday tespit işlem
lerinde o seçilm çevresine aft aday sayısının yüzde 
25'i paritinin, o seçim çevresindeki kadın üyeleri oluş
turacak biçimde düzenlenir. 

Bu kadın adaylar, seçim çevreleri yerel kontenjan 
adaylarıdır. 

Seçim çevresi yerel kontenjan adayları, partinin 
seçim çevresindekli, üçe yönetim kurullarının .ortak 
toplantısında oy çokluğu l e -saptanır. Seçim çevresi 
tek olan illerde il yönetim kurulu da seçimlere katılır. 

Bu usul ile saptanan seçim çevresi yerel kontenjan 
adaylarının seçimi ve listedeki sıraları, aynı ilçe yö
netim kurullarının ortak toplantısında, o çevredeki 
aday saptama işleminden sonra yapılır. 

Kadın üyelerin önseçimlere katılmadığı seçim 
çevrelerinde, kayıtlı kadın üyeler, kadın üyelerin ka
tıldığı seçim çevrelerinde önseçime katılan kadın 
adayların ekle ettikleri sıra gözetilmek sureti ile tercih 
yapılır. 

önseçim işlemlerinde kadın aday adayları bir se
çim çevreslinde, yukarıdaki oran itibarîyle aday lis
telerine girmişlerse, önceki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Aday listelerinde yüzde 75 oy alan milletvekili 
adayları üstüne yerel kontenjan adayı konamaz. 

Merkez kontenjanları ile yerel kontenjanların kul
lanılmasında, kurul başkan ve üyelerinin 3 üncü de
receye kadar kan, 2 nci dereceye kadar sihri hısımla
rının adaylıkları konulamaz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önerge üzerinde açıklama yapmak üzere Sayın 
özkaya, 'buyurunuz. 

GÜNSELİ ÖZKAYA ı(lıstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 38 
inci madde ile ilgili eleştirilerime, Sayın Komisyon 
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Başkanının çok yadırgadığım bir cümlesini tekrar
lamakla haşlamak 'istiyorum : 

Mevcut kanunda, ımerkez adaylığı için, «mer
kez adayı gösterebilirler» diyor. Teklifte ise, «... se
çim çevrelerinde bir merkez adayı gösterirler» diyor. 
Yani, bugün yürürlükte oiian Siyasî Partiler Kanu
nunda, merkez kontenjan adayı göstermek ihtiyarî; 
isterseniz gösterirsiniz, •isterseniz göstermezsiniz. Sa
yın Komisyon Başkanı, gerekçe olarak, «Güçlük var, 
çalışmıyorlar, partilere ve teşkilatlara kolaylık ge
tirmek istiyoruz» dediler. 

Bugünkü mevcut yasada, kontenjanın konma 
mecburiyeti yok; ama asıl güçlük -eğer güçlük ise-
şkndi getirilen teklifte; bir mecburiyet, (bir yaptırım 
getiriliyor, yani ımecbur oluyor, Anavatan Partisi
nin mecbur olması 'bir yana, Anavatan Paırtisi sayın 
ımıililet vekilleri, kendi iradeleriyle, diğer 'bütün parti
leri de kontenjan koymaya mecbur ediyorlar. Bunu 
özelikle dikkatlerinize sunmak istedim. 

Sayın milletvekilleri, kontenjan yaklaşımı içinde 
olduğunuzu görerek ve 'bundan esinlenerek, yine ken
di ilkellerime bağlı kalmak üzere, huzurlarınıza bir 
öneri getirdim : Arkadaşlarım 'bu önerimi; kadın 
adaylara ayrıcalık tanınması konusunda bir öneri 
olarak düşünmesinler, yani kadınlar için bir ayrıca
lık önerisi getirmiyorum. 

Eğer bir seçim çevresinde yüzde 50 oranında ka
yıtlı kadın üye yok ise, o zaman denge kadınlar aley
hine bozulmuş oluyor ve erkek aday adayları, kayıtlı 
erkek üyelerle kendilerine destek sağlama yoluna git
tikleri için eşitlik sağlanamıyor ve tablo kadın aday
lar aleyhine bozuluyor. (ANAİP sıralarından, «Ana
yasaya aykırı» sesleri) 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Anaya
saya aykırı. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Eğer Ana
yasaya 'bu kadaırcıfc şey aykırı ise deminden 'beri kon
tenjanlar geçiyor 'beyler- 'bunlar Anayasaya aykırı 
ise, teşekkür ediyorum; zabıtlara geçiyor, hıiç değilse 
buna faydası oluyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

SABAN IKÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Hâkim
ler gidecek. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben tekli

flimde, seçim çevresi yerel kontenjan adaylığı geti
riyorum, merkez kontenjanı değil. Bu çok daha de
mokratik. Bulunduğu seçim çevresinin ilçe seçim ku
rulları ve il yönetim kurulunun oylarıyla ve o böl
gede kayıtlı alanlar orasından seçilmek üzere... 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Kadın -
erkek diye ayıramayız. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Gök
sel Hanım arkadaşım, yüzde 50 kadın üye kayde
dersiniz; yüzde 50 kadın üyenin olduğu yerde asla 
hu hüküm uygulanmayacak; çünkü önergemde 'bu 
husus hiıf fıkra olarak maddeye ilave edildi. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Eşitlik 
diyoruz; sonra da kendimize özel haklar istiyoruz, 
olur mu? 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuşma
yalım efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Efendim, 
ben anlatayım, siz dinleyin de, anladığınız kadarım 
kabul edin -zaten ka'bul etmeyeceğiniz belli- ama di
yalog kurmayın. Ben, bir öneriyi buraya getirerek 
tarihî bir görev yapmaya çalışıyorum, bunu engel
lemeyin. Konusalımı; oylar sizin, söz hizim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Söz 
milletin sözü. 

BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyeliim, 
devam etsinler efendim.: 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi, bu 
önergem eşitlik ilkesini 'bozmuyor, bunu anlattım; 
anlamak istemeyen anlamaz; 'ben tarihî bir belge 
olarak Başkanlığa sundum. 

Sonra, 'bu 'benim icadım da değil. Eğer ilgilen-
diyseniz, bunlar hangi ülkelerde, nasıl yapılıyor, li
san bilenleriniz, ilgilenenleriniz, bunlar hakkında her
halde bilgi sahibi olmalıdır diye düşünüyorum. 

Şimdi, hu kontenjan yaklaşımı içinde olan arka
daşlarım bana neyi anımsatıyor biliyor musunuz; 
«okullar olmasa Maarifi ne güzel idare ederdim» 
diyen Osmanlı nazırının dediği gi'bi, «Ah şu seçimler 
olmasa demokrasiyi ne güzel yönlendirirdim» diyen 
bir zihniyet, 1986 Türkiye'sinde tescil ediliyor. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) 

' ©ir anket yapıldı geçenlerde, bilmem gözlerinize 
İlişti mi: «Kadınlar Sayın özal'a sempati yaklaşı
mında bulunmuyorlar» (ANAİP sıralarından «Hayır, 
hayır tam tersi» sesleri, gürültüler) 

'Siz bu antipatüyi sempatiye çevirmek istiyorsanız, 
kadınlarımızın lehine 'birtakım yaklaşımlarda bulun
mak zorundasınız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade eldin «fendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, şöyle bakıyorum; Sayın Başbakan ve ba
kanlar Anavatan Grubuna sığınıyor, Sayın Anavatan 
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Grubu üyeleri 'Barbakan ve bakanlara sığınıyor; Mec
lis, siyasî bir sığınak haline dönüştü. Lütfen, şu maun 
kaplamaları, mermer taşları aşınız, dışarıya çıkınız 
ve orada kadınlarımızın anlayış, şe'fkat ve mertliğine 
sığınınız. Bundan kazançlı çıkarsınız. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Yeter, teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN •— Müsaade edin efendim. 
GÜNSELİ ÖZJKAYA (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, sözcüleriniz çıkıyor, 12 Eylül'ü savunu
yor... (ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu aikışlar, 12 Eylül'e halkaret olur, onunla ilgili 
'bir şey söylüyorum. 

... 12 EylüTü savunuyor ve 12 Eylül'ün savunma
sını, bugün Sayın özal başta, yapar gibi görünüyor. 
Neden?.. (ANAP sıralarından «Yok, yok» sesleri) 

Dinleyiniz... Dinleyiniz... 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Yok, 

yapmayın!.. 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayım Gürkan'la 

iyi geçinin hanımefendi. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Kanunları 
okşaya o'kşaya, savuna savuna, tıpkı 'güve yemiş gi
bi didik didik önünüzden geçiriyor... 

'BAŞKAN — Sayın Özkaya, mevzua dönelimi lüt
fen; süreniz de doldu efendim. (ANAP sıralarından, 
«Konuşsun» sesleri) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — ... Ve efen
dim, ne diyor bana göre biliyor musunuz : «12 Ey-
'lül'ün adı kalsın yadigâr» diyor. Bunu burada özel
likle 'belirtmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Özkaya, süreniz doldu efen
dim, l'ütffen toparlayınız. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (SıVas) — Güzel ko
nuşuyor... 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Biraz 
daha devam etsin efendim, oya sunalım. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Sizlin kabul etmeyeceğinizi bilmeyecek kadar saf, 
hiç kimse yok burada; ama acaba hiçbir beklentisi 
olmayan benim gibi arkadaşlarım, niye gecenin bu 
saatinde .kürsüye çıkıyor? Sizi sadece bu konularda 
düşünmeye davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Efend'Im, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Ka'bul etmeyenler... Önerge ka'bul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşlarının 

önergesi : 
MADDE 10. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı 

Siyasi Partiler Kanununun 3'8 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Kontenjan adaylığı 

Madde 38. — Siyasî partiler sadece 6 ve daha 
fazla milletvekili çıkaracak illerin 5, 6 ve 7 millet
vekili çıkaracak seçim çevrelerinde birer kontenjan 
adayı gösterirler. Kontenjan adayı, parti tüzüğünde 
gösterilen diğer usullerle belirlenen adayların sıra
lamasına dahil edilmeyerek ayrıca oy pusulalarına 
kontenjan adayı olarak sıra numarası verilmeden 
yazılır. Siyasî partiler kontenjan adaylarını diğer 
adayların tespiti tarihinden itibaren en geç on gün 
içerisinde tespit ederek diğer adaylarla birl'ikte Yük
sek Seçim Kuruluna bildirirler. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhangi 
bir sebeple hu listelerde boşalma olursa boşalan aday
lıklar, parti tüzüğünde belirtilen esaslara göre süresi 
içerisinde doldurulur. 

Siyasî partiler milletvekili ara seçimi yapılacak se
çim çevrelerinde de adaylarını yukarıdaki esaslara gö
re kontenjan adayı olarak belirleyebilir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 10 uncu maddeyi, önerge
de kabul edilen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kabul edilen bu önergede 
«kontenjan adayı» terimi geçmektedir, maddeye o 
şekilde geçecektir. Diğer maddelerde de, her geçen 
«merkez adayı» terimini «kontenjan adayı» şeklinde 
ifade edeceğiz ve öyle kabul edeceğiz. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi 11 inci maddeyi oku
tuyorum: 

MADDE 11. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 40 inci maddesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlarda belirtilen 
şartlara aykırı olmamak kaydıyla adaylarda daha baş
ka ne gibi şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde 
gösterebilirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Sayın Bayezit, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 40 inci maddenin birinci fıkrasını getiren teklif 
nasıl bir değişiklik içeriyor, onu vurgulamak istiyorum. 

önce şunu belirteyim, gerek sayın komisyon baş
kanı, gerekse sayın teklif sahibi bütün açıklamaların
da, bu değişikliğin 40 inci maddeye uygun olduğunu 
veya bir başka itiraz ileri sürüldüğünde, bu konunun 
40 inci maddede mevcut olduğunu söylüyorlar. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir yerde 
toplanmayalım, lütfen hatibi dinleyelim; değerli ar
kadaşlarım, lütfen oturalım ve dinleyelim. 

Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, Anavatan Partili arkadaşlarımızı arkalarından 
seyretmeye alıştık, bırakın rahatça dursunlar, nasıl 
olsa Meclis açıldığından beri... (ANAP sıralarından 
«Aaa, ayıp oluyor» sesleri, gürültüler) • 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, 
ne biçim laf bu? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Bu ne biçim laf, ayıp denen bir şey var; 
bu sana yakışmıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Tabiî, bu
raya geliyorsunuz, arkanızı bize dönüyorsunuz, öy
le seyrediyoruz. (ANAP sıralarından «Ayıp ayıp» 
sesleri, sürekli gürültüler) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Ayıp, ayıp, size 
yakışmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, değerli hatip, tabiî heyeti 
umumiyi kastetmiyorlar; kürsü önünde duran arkadaş
ları gördüm ve ikaz ettim. Müsaade edin efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, arkadaşların «Bu, esas 40 inci maddede 

mevcuttur» dedikleri 40 inci madde Anayasaya aykı
rıdır; ancak, ilk konuşmamda da arz ettiğim gibi, Kon
sey zamanında çıkarılmış bir kanun olması nedeniyle, 
Anayasaya aykırılığı yargı mercilerinde ileri sürüleme-
mektedir; ama bu hiçbir zaman, bu yüce Meclisin 
Anayasaya aykırı bir madde çıkarması esasım taşıma
maktadır. Önce bunu bir vurgulamak istiyorum. 

40 inci maddenin ilk fıkrasının sonunda «Ancak, 
aday adaylığı için, parti üyesi olmak şartı öngörül
mez» diye bir cümle vardır. Şimdi, arkadaşlarımız 
teklifleriyle bu cümleyi kaldırmaktadırlar. Bu cümle 
kalkınca ne olacaktır: Bu cümleyi kaldırıp, aday ol
mak için «Parti üyesi olmak» şartım getirdiğiniz tak
dirde; Türkiye'de, politika yapması gereken ve poli
tikaya kalite katabilecek bir zümreyi, bürokrasi züm
resini bu haktan mahrum edersiniz. Aday adayı ol
mak için, parti üyesi olma şartı öngörmeyen - ilk ha
liyle - 40 inci madde, devlet memurlarına bu imkânı 
tanıyordu ve devlet memuru aday adayı oluyordu, 
seçimlere giriyordu, izinli sayılıyordu; seçimleri ka
zandıktan sonra devlet memuriyetinden ayrılıp parti 
üyesi oluyordu. Şimdi bu kapı kapanıyor. Eğer bu 
teklifi hazırlayan arkadaşlarımızın amacı bu ise, -ki, 
bu olacağını tahmin etmek istemiyorum-, bürokrat
lara politika yapma kapısını kapama mahzurunun ya
nında, önümüzdeki dönemde bu Meclise, içinde de
neyimli bürokratların bulunmadığı siyasî partilerin 
gelmesine imkân sağlamış olacaklardır. 1988 seçimle
rinde böyle bir parti geldiği takdirde, Anavatan Par
tisinin, çok değerli milletvekili arkadaşlarımızın da 
- kabine üyelerimiz de dahil - biliyorsunuz ki, yüzde 
95'inin belki devlet deneyimi yoktur. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Çok 
meraklısınız... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Aaa... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Aaa de
meyin Sayın Bakan, takdir ediyoruz. 

Hatta arkadaşlarımız iftiharla «Bir gün dahi dev
let memurluğu yapmadım» diyebilmeiktedirler, gayet 
doğaldır; ama bu kanuna göre, gelecekte bu parla
mento üyelerinin içinde, devlet memurluğu yapmamış, 
bürokrasi ve devlet deneyimi kazanmamış kişilerin 
oranı yaklaşık yüzde yüz nispetinde olacaktır. Bu ka
nuna göre, Meclisin çoğunluğunu elde eden bir par
tinin iktidar olabileceğini düşünürseniz, o zaman mem
leketin başına neler geleceğini çok iyi takdir etmeniz 
icap edecektir. 

iBu itibarla, bu eksikliği giderici amaçla verilmiş 
bir de önergemiz vardır. Bu hususun arkadaşlarımızın 
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gözünden kaçmış olduğunu temenni etmek istiyorum. 
Eğer bürokratlara, uzun ömürlerini bu devlete vermiş 
olan arkadaşlarımıza, memuriyetten istifa etmeden, 
politikanın ilk kapılarına adım atma imkân ve yansını 
tanımak ve daha ziyade bu devletin ve Türk halkının 
onların deneyimlerinden politika sahnesinde de yarar
lanmasını arzu ediyorsanız, önergemizin kabulünü is
tirham edeceğiz. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

iMadde üzerinde başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
Önergeleri önce geliş sıralarına göre, sonra içerik

lerine göre okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 11 inci maddesi ile değişik 

fıkranın sonuna. 
«Ancak aday adaylığı için parti üyesi olmak şar

tı öngörülemez> ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Coşkun Bayram 
Kahramanmaraş Adana 

İsa Vardal A. Sırrı Özbek 
Zonguldak Adıyaman 

Edip Özgenç Hüseyin Avni Sağesen 
içel Ordu 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik teklifi görüşülmekte olan 2820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesi birinci 
fıkrasının, gerekçede izah olunan sebeple, belirtilen 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayhan Sakallıoğlu Haydar Koyuncu 
Sakarya Konya 

Turgut Kunter Eşref Akıncı 
Rize Ankara 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

Madde 40, Fıkra 1 
Değişiklik Gerekçesi 

40 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan «Aday 
adaylığı için, parti üyesi olmak şartı öngörülemez» 
hükmü, ferde öncelik tanıyan ve şahıslar karşısında 
partileri ikinci plana atan ya çok müsamahakâr ya
hut fevkalade sakat reaksiyonel bir zihniyetin mah

sulü olup, partiler demokrasisi ilkesine de son dere
ce ters düşmektedir. 

Hükmün gerekçesi, devlet memuru sıfatları ile 
partiye üye kaydolma imkânı bulunmayan bürokrat
ları seçilme hakkından mahrum etmemek ise, bu du
rumdaki bir kimsenin seçimi kazanması halinde lis
tesinde yer aldığı partinin otomatik şekilde üyesi ol
duğunu gösterecek değişikliğe ihtiyaç bulunduğu 
açıktır. 

Konuyu ahlakî müeyyideye bağlayıp, sonucu o 
şahsın takdirine bırakmak, siyasî partinin kazandığı
nı kaybetmesine yol açmaktadır. Bariz misali 1983 
seçimlerin görülmüş; kendilerine milletvekilliği bah
şedilen şahıslar, sayesinde milletvekili oldukları par
tiye birer üyelik vermemişlerdir. 

Kabul ettiğimiz demokratik sistemde öncelik si
yasî partinindir. Şahıs partinin üstünde değil, içinde 
yer alır. 

Bu noktadan hareketle 40 ncı maddenin birinci 
fıkrası değiştirilerek kaleme alınmıştır. 

MADDE 40, Fıkra 1. — Siyasî partiler, Anayasa 
ve kanunlarda belirtilen şartlara aykırı olmamak 
kaydıyla adaylarda daha başka ne gibi şartlar bulun
ması gerektiğini tüzük veya yönetmeliklerinde gös
terebilirler. Aday adaylığı için parti üyesi olmak şar
tı öngörülemez. Ancak 2839 sayılı Milletvekili Seçi
mi Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uya
rınca aday gösterilen bir kimse, seçimi kazandığı tak
dirde, listesinde yer aldığı siyasî partinin üyesi olur. 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik teklifi görüşülmekte olan 2820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun Madde 40, altıncı fıkra
sının gerekçede izah olunan sebeple, belirtilen şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayhan Sakallıoğlu Haydar Koyuncu 
Sakarya Konya 

Turgut Kunter Eşref Akıncı 
Rize Ankara 

Rafet ibrahimoğlu 
Bitlis 

Madde 40, Fıkra 6 
Değişiklik Gerekçesi 

40 ncı maddenin altıncı fıkrası, aday adayları lis
tesinin muayyen süre içinde Yüksek Seçim Kuruluna, 
ilgili il ve ilçe seçim kurullarına bildirilmesi görevi
ni, siyasî partilerin genel başkanlıklarına vermiştir. 
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Genel başkanlığın, bahse konu listeyi Ankara'da 
Yüksek Seçim Kuruluna vermesi tabiî ise de, bu or
ganın aynı listeleri tüm Türkiye'de il ve ilçe seçim 
kurulları başkanlıklarına da vermesi zorunluğu, hu
kukî gerekçeden yoksun olmakla birlikte, zahmetli 
bir kırtasiyeciliğe de yol açacak mahiyettedir. 

Bu sebeple il ve ilçelerde aday adayları listelerini 
ilgili seçim kurullarına verme görevini siyasî parti
lerin genel başkanlıklarından alıp il ve ilçe başkan
lıklarına tevdi etmek, sistemin gereği ve uygulama 
açısından zarurî görülmektedir. 

Bu arada, listenin il seçim kurulu başkanlığına 
verilmesi hususu üzerinde de durmak gerekiyor. 

Bilindiği gibi önseçimde, il seçim kurulu başkan
lıklarının, itiraz merciî olma dışında bir ilgileri yok
tur. Önseçimi yapan kurul, ilçe seçim kuruludur. 
Böyle olduğu için de, aday adayları listesinin il seçim 
kurulu başkanlıklarına da verilmesi gereksizdir. 

Hatırlatılan sebeplerle 40 ncı maddenin altıncı 
fıkrası, sadelik ve sarahat açısından değiştirelerek ye
niden yazılmıştır. Yukarıdaki gerekçe kabul edildiği 
takdirde, genel başkanlıklar, önseçim yapılan bütün 
çevrelerde, ilçe seçim kurullarına aday adayları lis
tesi vermek mecburiyetinden kurtarılacak, listeler si
yasî partilerin ilçe başkanlıklarınca verilecek il se
çim kurullarına icapsız olarak liste vermek zorunlu
ğu da ortadan kalkacaktır. 

MADDE 40. — Fıkra 6 - 'Siyasî partilerin Genel 
Başkanlığı partilerinin, aday adayları listelerini ve se
çim çevrelerini önseçimin yapılacağı tarihten ©n az 
yirmi gün 'önce saat onyediye kadar Yüksek Seçim 
Kuruluna ve il ve ilçe 'başkanlıkları da kendi seçim 
çevrelerinin aday adayları listesini aynı süre içinde 
ilgili ilçe seçim kurullarına bildirirler. Kurullarca İl
giliye 'bir alındı 'belgesi verilir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına 
göre okutup oylarınıza sunacağım : 

Sakarya 'Milletvekili Ayhan SakaMıoğlu ve arka
daşlarımın önergesi : 

Siyasî Partiler Kanununun 40 mcı maddesi bi
rinci fıkrasının, gerekçede izah olunan sebeple, be
lirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 40. — Fıkra 1 - Siyasî partiler, Anaya
sa ve kanunlarda belirtilen şartlara aykırı oiımamak 
kaydıyla adaylarda daha başka ne gibi şartlar bulun
ması gerektiğini tüzük veya yönetmeliklerimde göstere
bilirler. Aday adaylığı için parti üyesi olmak şartı 
öngörülemez. Ancak 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarın

ca aday gösterilen bir kimse, seçimi kazandığı tak
dirde, listesinde yer aldığı siyasî partinin üyesi olur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. CÖŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve 'hükümet önergeye ka

tılmamaktadır. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Öner

gem üzerinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurum efendim. 
'Sayın Sa'kallıoğlu, süreniz 5 dakikadır efendim. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz teklifle değiştirilimek istenilen kanunum 40 inci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi olan «An
cak, aday adaylığı dçin, parti üyesi olmak şartı ön
görülemez» ibaresi ortadan fcaldırıilmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz daha önce, bü
rokratlardan aday olmak isteyen bir kimse, partiye 
•müracaatla listede serbestçe yer alıyorlardı ve bun
ların partiye üye olmak mecburiyeti de yoktu. Çok 
değerli •arkadaşım Turam Bayeait Beyin ifade ettiği 
gibi, burada gaye, tamamen, bürokratların da seçim
lere iştirak edebilmesi ve aday olmalarımı temindir; 
bunlarım, seçimi 'kazanamadıkları takdirde, tekrar 
memuriyetlerime ve işlerine dönmeleri de öngörülmüş
tür. 

Bizim burada ifade ettiğimiz husus şudur : Diyo
ruz ki, maddeden çıkarılması arzu edilen «Ancak 
aday adaylığı için, parti üyesi olmak şartı öngörü
lemez» lafzı aynen muhafaza edilsin. Bu lafzın mu
hafaza edilmesiyle, biraz evel de arz ve izaha çalış
tığım gibi, bürokratların 'aday olma, seçime 'bu su
retle »katılma şansı artmış alacak; dolayısıyla da, 
kıemdileninden istifade etmek 'imkânı doğmuş olacak
tır. 

Ancak, seçimi kazandığımda, yani, seçim sonuç
ları lebine tezahür edip milletvekilliğimi kazandığı an
da par tisinden ayrı bir şekilde kallması .mahzur do
ğurduğundan, maddedeki «Ancak, aday adaylığı için 
parti üyesi olimak şartı öngörülemez» lafzının mu
hafaza edilerek, bu memur veya bürokratlarım seçi
mi kazandıklarında, seçime girdikleri partinin üyesi 
olmaları şartını getirdik. Bu şart, seçimden sonra, se
çimi kazandıkları takdirde doğmuş olacaktır, verdi
ğimiz önergemiz de 'bu mahiyettedir. 
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Bu surette, kabul ettiğimiz demokratik sistemde 
aday 'öncelikle siyasî partimin üyesi olacak ve şalhıs, 
partimin üstünde değil, içinde yer almış olacaktır. İla
vemiz ise şöyledir : «Aday adaylığı için parti üyesi 
olırnak şartı öngörülemez» den sonra, «Ancak, 2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 16 ncı madde-
sinin ikinci; fıkrası uyarında aday gösterilen 'bir kim
se, seçimi kazandığı takdirde, işteşinde yer aldığı si
yasî partinin üyesi olur.» lafzını getirmekten ibarettir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakaiıoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
'Siyasî Partiler Kanununun Madde 40. altıncı fık

rasının gerekçede izah olunan sebeple, 'belirtilen şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 40. — Fıkra 6 - (Siyasî partilerin Genel 
(Başkanlığı partilerinin, aday adayları listelerimi ve 
seçim çevrelerini önseçknıin yapılacağı tarihten en az 
yirmi gün önce saat onyediye kadar Yüksek Seçim 
Kuruluna ve il ve illçe başkanlıklları da kendi seçim 
çevrelerinin aday adayları listesini aynı süre içimde 
ligilıi ilçe seçim kurullarına biidirirler. Kurullarca il
giliye bir atadı belgesi verilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

ANAYASA KÖMtÜSYONU BAŞKANI .KÂMİL 
T. CO'ŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
('Erzincan) — Katılmıyoruz. 

AYHAN SAKAILLIOĞLU (Sakarya) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
iSayın Sakallıoğlu, süreniz 5 dakikadır. 
AYHAN SAKALLIOGLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, 'değerli milletvekilleri; 'burada istediğimiz 
husus, sadece, bürokrasinin biraz azalması isteğin
den ibarettiry 

40 inci maddenin altıncı fıkrası, aday adayları 
listesinin muayyen süre içinde Yüksek Seçim Kuru
luna, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına bildirilmesi 
görevini, siyasî partilerin genel 'başkanlıklarına ver-
m'iştir. Genel başkanlığın, tbah'se konu listeyi, Anka
ra'ca, Yüksek ISieçim Kuruluna vermesi tabiî ise de, 
bu organın, aynı listeleri, tüm Türkiye'de, il ve ilçe 
seçim kurulları başkanlıklarına da vermesi zorun

luluğu, Ihukükî gerekçeden yoksun olmakla birlikte, 
zahmetli 'bir kırtasiyeciliğe. de yol açacak mahiyet-
tediır.f 

Bu 'sebeple, öl ve ilçelerde, aday adayları liste
lerini, ilgili iseçim kurullarına Verme görevini, siyasî 
partilerin genel 'başkanlıklarından alıp, il ve ilçe 
başkanlıklarına tevdi etmek, listemin gereği ve uy
gulama açısından da zarurî görülmektedir. 

Bu arada, listenin (il seçim kurulu 'başkanlığına 
verilmesi hususu üzerinde de durmak gerekiyor. Bi
lindiği gilbi, önseçimde, il seçim kurulu 'başkanlıkla
rının, itiraz mercii olma dışında hiçbîir ilgisi yok
tur. Önseçimi yapan kurul, üçe »seçim kuruludur. 
Böyle olduğu için de, aday adayları listesinin, il se
çim kurulu 'başkanlıklarına 'da verilmesi gereksizdir. 

Bu hasırlatılan sebeplerle, 40 inci maddenin altın
cı fıkrasının, sarahat açısından değiştir ilerek yeniden 
yazılmasında zaruret 'görmekteyiz. 

Yukarıda arz ettiğim gerekçe kabul edildiği tak
dirde, önseçim yapılan Ibütün çevrelerde, ilçe seçim 
kurullarına aday adayları listesini genel başkanlık

lar vermek meciburiyetinden kurtarılarak ve listeler 
•diyasî partilerin ilçe 'başkanlıklarınca verilecek, il se
çim kurullarına da icap'sız olarak liste vermek zo
runluluğu ortadan kalkacaktır. Önergemiz bu durum 
muvacehesinde verilmiştir, saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakalilıoğlu. 
(önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezlt 

ve arkadaşlarının önergesü: 

11 inci maddesi ile değişik fıkranın sonuna. 
' «Ancak aday adaylığı için parti üyesi olmak şar

tı öngörülemez» ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 

katılıyor mu?i 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılnuyöruz. 

BAYİNDİRLİK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılmamıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kalbul edlilm'emiştir. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Ermeyenler... l'l inci madde kalbul edil
miştir,: 
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12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 22.4Ü983 tarih ve 2820 sayılı 

Siyasî Partiler IKanununun 41 inci maddesıinin (a.) 
'bendinin '2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Üyelerden ikisi o ilçede igörev yapan Devlet me
murları arasından seçilir. IBunlar kurulun devamlı 
üyesidirler. İlki üye ise aday adayı olmayan par'ti 
üyeleri arasından foelrlenir, Bunlar, üyesi bulunduk
ları partöi adına o pariti adayları için yapılacak önse
çim işlemleri (ile ilgili olarak kurula katılırlar.» 

BALKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş lbir önerige var, onu 

okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
ıS. 413 isayılı raporun 112 nci maddesindeki «Dev

let memurları» deyiminden önce: 
«En az 5 yıllık» kepmelerimin eklenmesini arz 

öderiz. 

M. Turan ©ayezit 
Kahramanmaraş 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Edip Özgenç 
İçel 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

'BAŞKAN — önengeye komisyon ve 'hükümet ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU >(!Anlkara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA ÖtlRAY (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılmamaktadır. 

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

112 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul ediimiş-
tlir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
•MADDE 13. — 22.4.1983 tari'h ve 2820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun 42 nci maddesinin 6 nci 
fikrisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partiler, üye 'kayıt defterlerini ve bu def
terlere göre düzenledikleri seçmen listelerini veya tü

züklerinde 'belirlenen diğer usullerden o seçim çev
resinde uygulayacakları aday yoklamasında oy kul
lanacak seçmen listelerini önseçimlerden en geç alt
mış gün önce ilçe seçim kurulu başkanına vermek 
zorundadırlar.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

'Bir önerge var, okutuyorum : 
TB'M'M (Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi
nin 13 üncü maddesinin teklif metninden çıkartılma
sını arz ve tdklif ederiz. 

18.3.1986 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Cevdet Karslı 
Giresun 

M. Hayri Osmanlioğlu 
Gaziantep 

Sururi Baykal 
Ankara 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA 'GİRAY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılmıyor. 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — '22.4J1983 tarih ve 2820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun 46 nci maddesinin 3 üncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde deği#rilmiştir. 

«Partili seçmen, aday adaylarının karşısına işaret 
koymak suretiyle'tercihini kullanır. İşaretleme, kon
tenjan adayları hariç, o seçim çevresinin çıkaracağı 
milletvekili sayısından çok ve yarısından az olamaz. 
İşaretlemede belirlenen mliktar ve nispetlere uyulma
ması, oy pusulalarının geçersiz sayılmasını gerekti
rir.» 

BASjKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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(Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Sa'yın 'Başkanlığına 

Değişiklik teklifi görüşülmekte olan 2.920 Sayılı 
Siyasi 'Partiler Kanununun 46 ncı Maddesi, birinci 
fıkrasının gerekçede izah olunan sebeple, belirtilen 
şekilde değiştirilmeslini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayhan Sakallıoğlu Haydar Koyuncu 
Sakarya Konya 

Turgut Kunter Eşref Akıncı 
Rize Konya 

Ra'fdt İbrahimoğlu 
©'Mis 

'Madde 46, 'Fıkra I 
Değişlikılik Gerekçesi 

46 ncı maddenin 'birinci fıkrası, aday adayları 
listesini içeren oy pusulalarının çoğaltılarak, ilçe se
çim kurulu başkanlığına ilaveten il seçim kurulu baş
kanlığına da verilmesini amiridir. 

lönseçim veya yoklama yahut herhangi bir şekil
de aday tespit işlerinde, il seçim kurulu 'başkanlık
larının, itirazları karara bağlamak dışında bir görevi 
bulunmadığından, oy pusulalarını bu kurula da ver
me zorunluğu gereksizdir. 

(Başka bir deyimle, itiraz halinde tüm dosyaya 
vaziyet edecek olan itiraz merciinde, yani il seçim 
kurulu başkanlığında, itirazdan önce oy pusulası yı
ğınağı yapmanın icabı yoktur. Bahse konu oy pusu
lalarının yalnızca ilçe seçlim kurulu başkanlığına veril-
melsi yeterlidir. 

Bu nedenle birinci fıkradaki (il ve) sözcüğü me
tinden çıkarılmış, fıkra aşağıdaki şekilde düzenlen
miştir. 

Madde 46. — Fıkra 1. — Siyasi partiler, 40 ncı 
maddeye göre billdirdikleri aday adayları listelerini 
içeren oy pusulalarını çoğaltarak ilçe seçim kurulu 
başkanlarına yeteri kadar zarf ile birlikte verirler. 
ilçe seçim kurulu başkanlıkları oy pusulalarını ve 
zarfları mühürledikten sonra, seçim günü sandık 
başkanlıklarında hazır bulundururlar. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KÖMIÎSYONU BAŞKANI KAMÎL 
T. COŞIKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılmıyor. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sakallıoğlu. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; arz ettiği
miz önergenin maksadı, sadece b'ir kolaylık tevlit et
mek ve lüzumsuz İşlemleri ortadan kaldırmaktı. 

'46 ncı maddenin 'birinci fıkrası, aday adayları lis-
• tesini içeren oy pusulalarının çoğaltılarak, il ve ilçe 

seçim kurulu başkanlıklarına verilmesini amirdir. 
Önseçim veya yoklama, yahut herhangi bir şe

kilde ada'y tespitleriınde, il seçim kurulu başkanlık
larının, ancak itirazları karara (bağlamak gibi bir 'gö
revleri vardır, bunun dışında bir görevi bulunmamak
tadır. 

ıŞu halde, oy pusulalarının itirazdan önce il seçim 
kurulların'a verilmesi, 'bir sürü oy pusulası yığına
ğının olmasına neden olacaktır. Biz, bunu ortadan 
kaldırmak içim, bahse konu olan oy pusulalarının, 
yalnızca ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verilme
sini yeterli ve kâ'fî görmekteyiz. Bu nedenle önerge 
tanzim eld'ip, tasviplerinize arz ettik. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum ': Kabul edenler... 
etmeyenler... Önerge kabul' edilmemiştir. 

Sayın Bakanın «merkez adayları hariç» ibaresi
nin «kontenjan adayları hariç» şeklinde düzeltilmesi 
yolunda bir önergeleri var. 

Biraz evvel 10 uncu maddenin kabulü sıra'sında 
da arz ettiğim gibi, (bundan sonra görüşeceğimiz bü
tün maddelerde de aynı 'şekilde düzeltime yapilacak-
tır. 

Onun İçin bu önergeyi İşleme koymuyorum. 

M. TURAN BAYFJZİT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan o zaman dinlemedikleri için bilmiyorlar 
efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Dinledim efendim, aksi 
gibi dinlemiştim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
iSayın Giray Siyasî Partiler Kanununu öğrenen üçün
cü bakan oluyor. 

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY'(istanbul) —. Hayır, buraya gelme
den hepsini öğrendik (beyefendi. 
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!İSA VARDAL (Zonguldak) — 'Burada daha iyi 

öğrenirsiniz. 
'BAŞKAN — 14 üncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

15 indi maddeyi okutmadan 'önce, yeni bir 15 inci 
ımadde tedvin edilmesi için verilmiş 'bir önerge var
dır, okutuyorum : 

"Yüksek Başkanlığa 
4V3 sıra sayılı napora, aşağıdaki maddenin eklen

mesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Coşkun Bayram 
Kahramanmaraş Adana 

A. Sırrı özlbek tsa Vardal 
Adıyaman Zonguldak 

Edip Özgenç Hüseyin Avni Sağesen 
İçel Ordu 

MADDE 15. — 2820 sayılı Kanunun 53 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirimiş ve yedinci fıkranın sonuna aşağıdaki cüm
le eklenmiştir. 

«Madde 53. — (Fıkra : 4) Disiplin kurullarınca 
parti üyeleri 'hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle 
'birlikte onbeş gün içinde ilgiliye tebliğ olunur. 

(Fıkra 7. — (Son cümle) Geçici çıkarma cezası 
süresi içinde üye; o partinin üyesi olmanın sağladığı 
hakları kullanamaz ve parti olanaklarından yararla
namaz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

ANAYASA KOMÜSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
önergemiz açık efendim, söz istemiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Önerge ka'bul edilme-
ımşirır. 

'15 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 15. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Disiplin cezalarına itiraz 
Madde 57. — Hakkında partiden veya gruptan 

kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya 

karşı disiplin kuruluna sevkeden organ veya merci 
veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya 
alınan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve içyönet-
meliğe şekil ve usul 'bakımından aykırı bulunduğu 
iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullandıktan sonra 
nihaî karar niteliğindeki son karara karşı otuz gün 
içinde nihaî kararı veren merciin 'bulunduğu yer 
asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme 
bu itirazları, diğer işlerden önce ve en geç otuz gün 
içinde basit muhakeme usulüne göre evrak üzerin
de inceleyerek karara bağlar, bu karar kesindir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İz

ninizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu değişiklik tek
lifi, 57 nci maddede öngörülen bir prosedürü ortadan 
kaldırıyor. 57 nci madde bugünkü haliyle, geçici ih
raç cezası alan bir partiliye, itiraz ve yargı merci
lerine müracaat hakkı tanımaktadır. Getirilen deği
şiklikle, bu durumdaki bir partilinin mahkemeye baş
vurma hakkı kaldırılmaktadır. 

Bu teklifi genel hatlarıyla değerlendirirken, gerek 
bizler, gerekse diğer muhalefet partisine ve bağım
sızlara mensup arkadaşlarımız, bu teklifin pek çok 
maddesinin, siyasî partiler içerisinde, muayyen bir 
zümrenin ve parti genel başkanının mutlak hâkimi
yetini tevKt edeceğinden, bu hâkimiyeti getireceğin
den bahisle, şikâyet ve tenkitte bulunmuşlardı. 

Geçici çıkarma cezası, bir ihtar cezası gibi fiilî, 
somut sonuç getirmeyen cezalardan değildir. Geçici 
ihraç cezasının somut sonuçlan vardır. Öyle tahmin 
ediyorum ki, teklifi hazırlayan arkadaşlarımız, bu 
somut sonuçları bir ölçüde gözden uzak tutmuşlar
dır. 

Kanunun 53 üncü maddesinin son fıkrasını oku
yorum : «Hakkında geçici çıkarma cezası veriden 
parti üyesi, faaliyetine katılamayacağı parti organla
rına hiçbir teklif yapamaz. Ancak bu hüküm o üye-
riin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mev
zuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması 
zorunluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma ce
zası verilen parti üyelerine, parti içinde hiçbir görev 
verilemez» 

Siz bir üyeye, örneğin bir milletvekiline geçidi 
çıkarma cezası vereceksiniz, o milletvekili bazı hak
larından yoksun kalacak. Bunlar nedir? Gruba gire
meyecek, parti grubunda kanun teklifinde bulunama-

— 415 — 



T. B. M. M. B : 82 20 . 3 * 1986 0 : 2 

yacaık, parti gru'bunda kenld'i hükümetini, kendi yö
neticilerini 'denetleme hakkına sahip olamayacak. Ya
ni ihtar Ve kınama cezalarının dışında, çok somut, 
elle ıtu'tulur bazı 'imkânsızlıklar, imkânlardan mahru
miyetler yaratacaksınız, ondan sonra da 'bunlara tu
tup, eğer 'verilen karar yanlış ve de -'kanunda geçen 
deyimlerle- yetki, şekil, vesaire 'bakımından kanuna 
aykırı ise, mahkemeye haşvurm'a hakkını tanımaya
caksınız. 

Ama nasıl hak tanıyacaksınız?.. 
EYÜP AŞIK ı(Trahzon) — Hak tanıyoruz. 
İM. TURAN BAYEZİT ^Devamla) — O zaman, 

kesin 'ihraç cezasını havi ikinci kısma geçeceğim. 

Ama geçici İhraç cezasında hiçh'ir itiraz hakkı 
yoktur. Geçici ihraç cezasını aldı mı, o 'geçici ihraç 
cezası, bunun mahkemeye 'başvurmasına imkân ver-
meyece'ktir. 'Bunu arkadaşlarımın samimiyetle değer
lendirmesini rica, ediyorum. Hepimiz partiliyiz, bu
gün 'bizler mMetvelkiliyiz, yarın başkaları gelir. Ama 
düşünün, yaşanan olayları değerlendirin. Bir milılet-
vekilinin veya herhangi 'bir partili üyenin Mt ilçede 
dahi görevli olsa- geçici ihraç cezasına karşı -arz et
tiğim 'bütün yükümlülüklerin altına girmesine rağmen 
mahkemeye 'başvurma hakkının ellinden alınmasının 
insafla, hukukla ne Ölçüde 'bağdaşacağını sizler tak
dir ©din. 

EYÜİP AŞIK ı(Tralbzon) — 'Bu madde kesin ih
raç cezası ̂ getiriyor. 

(M. TURAN 'BAYEZİT (DeVamıla) — Siz getir
diğiniz hükümde, kesin ihraç cezası verilene hunu 
tanıyorsunuz. Kanunda, hem gemici ihraç cezası 
verilene, hem kesin ihraç cezası verilene bu itiraz hak
kı vardır Sayın Aşık, lütfen 57 nci maddeyi beraber 
okuyalım: 57 nci madde, «Hakkında partiden veya 
gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen par
ti üyesi» diye başlıyor ve devam ediyor. Yani kanun, 
bugünkü haliyle, geçici çıkarma cezası alan bir parti
liye, hakkını arama veyahut yapılan bir yanlışı dü
zelttirme imkânını veriyor. 

Yanlışı nasıl düzelttirecek? Yanlışın mevcudiyeti 
görülerek düzelttirilecektir; bir atıfet, bir lütuf, onu 
dize getirme sonucu bir düzeltme değil,- ama siz, bu 
değişikliklerinizle geçici çıkarma cezası alan bir parti
li için bu yolu kapatıyorsunuz. Onun için hangi imkânı 
bırakıyorsunuz? O partinin liderinin, o partinin lideri 
etrafındaki dar bir kadrosunun, bundan af dilemesi 
yolu ile onu affetmesini; yani, başka bir tabir ile afo
roz edilen kralın, papanın önünde diz çökmesini isti
yorsunuz; bu maddenin anlamı budur arkadaşlar. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Beyefendi, Türki
ye'de ne kral vardır, ne de papaz vardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Benzetme 
yaptım beyefendi, lütfen. 

İkinci konu, kesin çıkarma cezası alan için hangi 
sistemi getiriyorsunuz? 

Düzeltme babında söylüyorum, bundan önceki ko
nuşmalarımın birinde Hakkâri İlini misal göstermiş
tim. Hakkâri İlini misal göstermemin nedeni, Türki
ye'nin en uzak ve en mahrum ili olmasından kaynak
lanmaktadır. Yine, en uzak il olması nedeniyle Artvin'i 
misal göstereyim. 

Artvin il disiplin kurulunca hakkında partiden ke
sin çıkartma cezası verilmiş olunan partili ne yapa
caktır arkadaşlar? Ankara'ya müracaat edecek, tüzü
ğe göre Ankara'da genel merkez, görevli olan bir ku
rul veyahut da genel merkezdeki yüksek disiplin kuru
lu, bunun itirazını inceleyecek, reddederse, Artvin ve
ya Hakkâri'deki partili vatandaş, hakkındaki kesin çı
kartma cezasının kaldırılması için Ankara Asliye Hu
kuk Mahkemesine dava açacaktır. 

Arkadaşlar, vatandaşı bu kadar yokuşa sürmeyi, 
partiliyi bu kadar yokuşa sürmeyi düşünmenin bir 
nedenini kavrayamıyorum. Buna Hakkâri'deki veya 
Artvin'deki mahkemede dava açma hakkını niçin ta
nımıyor sunuz? Kararı veren ilk merci zaten Artvin'
dir veya Hakkâri'dir; Ankara değildir. Ankara bir iti
raz merciidir. Ama siz yurdun en ücra vilayetindeki 
bir vatandaşı tutup, cezasının iptali için Ankara'ya 
getiriyorsunuz. Bunun hukuk mantığıyla, Aristo man
tığıyla falan bağdaşır bir yanı yok arkadaşlar. 

Bu itibarla biz dilimizin döndüğünce bu mahzuru 
da arz ettik. Bir siyasî partinin içinde sağlıklı bir de
mokrasinin olmasını - lider hakimiyeti, lider cuntası 
demiyorum; ona inandıramadık, onu anlatamadık -
sağlıklı bir demokrasinin mevcudiyetini isteyen her
kesin «Evet» demesi gereken bir şeydir bu teklif. Za
ten bir partili kabili telif olmayacak bir duruma gir
mişse; partinin menfaatlerine ters düşmüşse, Artvin'
deki asliye hukuk hâkimine değil, Ankara'daki Yar
gıtay'a gitse, beynelmilel Adalet Divanına gitse yine 
döner kapıdan. 

Onun için, partilileri hem bu maddî eziyetten kur
taralım ve hem de parti içi demokrasinin işlemesine, 
eğer parti içi demokrasi şu kanuna oy verecek bizler 
için bir anlam ifade ediyorsa, eğer biz parti içi de
mokrasiyi - hiç kimse veya grubu kastetmiyorum -
Türk demokrasisinin yozlaşmaması için temel unsur
lardan biri olarak nitelendiriyörsak, lütfen getirilen 
teklifi bu sakat haliyle kabul etmeyelim, 
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Saygılar sunuyorum arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sı

rasına göre okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

S. 413 sayılı raporun 15 inci maddesiyle değişik 
maddenin birinci satırındaki «kesin çıkarma» kelime
lerinden önce «geçici veya» kelimelerinin eklenmesini 
arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

tsa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
tçel 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağasen 
Ordu 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 15 inci maddesi ile değişik 

maddede yer alan, «nihaî karan veren merciin» iba
resi yerine «disiplin kurulunun bulunduğu» ibaresinin 
eklenmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

tsa Vardal 
Zonguldak 

Edip Özgenç 
îçel 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 15 inci maddesi ile değişik 

metnin son cümlesinde yer alan «evrak üzerinde» ke
limelerinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

tsa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
tçel 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülen teklifin 15 inci maddesiyle değiştirilen 

57 nci maddenin birinci satırına «gruptan» kelimesin
den sonra «geçici veya» ibaresinin ilavesini arz ederiz. 
Burhan Cahit Gündüz t. Fevzi Yaman 

tzmir İsparta 
Mehmet Bağçeci Fahir Sabuniş 

Yozgat Bursa 
Eyüp Aşık 

Trabzon 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit ve arkadaşları
nın önergesiyle Sayın Eyüp Aşık ve arkadaşlarının 
önergesi aynı nitelikte. O itibarla bir daha okutup, 
birlikte oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 15 inci maddesiyle değişik 

maddenin birinci satırındaki «kesin çıkarma» kelime
lerinden önce «geçici veya» kelimelerinin eklenmesi
ni arz ederiz. 

Diğer önerge: 
Görüşülen teklifin 15 inci maddesiyle değiştirilen 

57 nci maddenin birinci satırına «gruptan» kelimesin
den sonra «geçici veya» ibaresinin ilavesini arz ede
riz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efen
dim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu önergeyi kabul 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Kabul ediyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, konuşma hakkımız doğmadı; ama ben 
usulî bir konuyu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Muhterem arkadaşlarım, anlatabildiğimiz diyemeye
ceğim; çünkü bundan öncekileri de anlatabildiğimiz 
kanısındayım; ancak, arkadaşlarımızın katıldıkları bir 
konuda müşterek önerge verildi, biz isterdik ki, şu 
çatının altında muhalefetin de önemli konularda bir 
önergesinin kabul edildiği zabıtlarda yer alsın. 

Arkadaşlarımızın bizim önergemizden haberleri 
olmayabilir; ama konuşmamda bunu söylemiştim; bi
zim önergemizi dinledikten sonra, aynı anlamda bir 
önerge vermiş olmalarını şu Mecliste tesisini istediği
miz karşılıklı ilişkilerin bizim ölçümüzdeki çizgisiyle 
bağdaştıramadım. 

Bu nedenle önergemizi geri alıyorum, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit ve arkadaşları 
önergelerini geri almışlardır. 

Sayın Eyüp Aşık ve arkadaşlarının önergesine ko
misyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Eyüp Aşık ve arkadaşlarının 
önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Turan Bayezit ve arkadaşlarının diğer önergele
rini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 15 inci maddesi ile değişik 

maddede yer alan «nihaî kararı veren merciin» ibare
si yerine «disiplin kurulunun bulunduğu» ibaresinin 
eklenmesini arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka

tılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Turan Bayezit ve arkadaşlarının diğer önergesi; 

Yüksek Başkanlığa 
S. 413 sayılı raporun 15 inci maddesi ile değişik 

metnin son cümlesinde yer alan «evrak üzerinde» ke
limelerinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılıyoruz. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, komisyonun ekseriyeti yoktur, bu nedenle katı
lamazlar efendim. 

BAŞKAN — Komisyon üyeleri lütfen yerini alsın 
efendim. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Onların 
da birtakım ihtiyaçları var, hep orada mı oturacak
lar? 

BAŞKAN — Sayın Timur, evet tabiî orada otura
caklar, komisyon üyelerinin yeri orası. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Komisyon üyesi ar
kadaşlarım burada, hepsi de geliyor işte, hepsi de Ge
nel Kurulda ve komisyonun bulunduğu yere de gel
diler. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon üyeleri tamam
lanmadan önergeyi kabul edemezsiniz. 

Komisyon tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 

edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi kabul edilen önergelerdeki deği

şiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeye geçmeden önce yine yeni bir mad
de ilavesi teklifi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı rapora aşağıdaki maddenin eklen

mesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Coşkun Bayram 
Kahramanmaraş Adana 

İsa Vardal A. Sırrı Özbek 
Zonguldak Adıyaman 

Edip Özgenç Hüseyin Avni Sağesen 
İçel Ordu 

MADDE 16. — 2820 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 59. — Birinci Fıkra : Partiden geçici çıkar
mayı veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disip
lin cezası verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan 
parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, disip
lin kuruluna sevkedilen üyeyi parti içindeki görevle
rinden derhal uzaklaştırabilir. Tedbir kararının yürür
lükte olduğu dönemde üye; o partinin üyesi olmanın 
sağladığı haklan kullanamaz ve parti olanaklarından 
yararlanamaz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde açıklama yapacaksı
nız, buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; bu madde, izah etti
ğim zaman, sanıyorumki yüce heyetinizce kabul edi
lecek nitelikte bir madde. Bu maddeyle ne getiriyoruz, 
ne teklif ediyoruz? Eğer bir parti, bir üyesine geçici 
veya kesin çıkarma cezası vermişse veya tedbirli sev-
ketmişse, kanun o kişi için, parti görevleri verilmez 
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ve parti görevlerinden alınır diyor. Biz de ilave bir 
hüküm getiriyoruz ve partinin temin ettiği haklardan 
yararlanamaz diyoruz. 

Bu bizim başımızdan geçti: Bir arkadaşımızı ih
raç talebiyle tedbirli vermiştik, bilahare, tedbir kara
rından önce bir yurt dışı gezisinde kuradan çıktığı 
için, hukuka bağlı bir parti olarak arkadaşımızı yurt 
dışına gönderdik; ama, vicdanen de gitmemesi gerek
tiğine kani idik bir tafta sonra partiden ihraç edilecek 
bir arkadaşımızın, o parti kontenjanından yurt dışı
na gitmemesi gerekirdi. 

tşte bu maddeyi teklif ediyoruz ki, ileride, yine par
tilerde herhangi bir şekilde, kanunun «Görevden uzak
laştırılır» tabiri çok dar bir anlam taşıdığı için... 

Sayın Aşık, işaret vermeyin; zaten onlar «Katıl
mıyoruz» dediler. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bu husus komisyonda 
tartışıldı. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — ... bunu bi
raz daha genişletelim ve partinin bir üyesinin, parti 
disiplinine, partinin getirdiği yasaklara uymaması ne
deniyle, tedbirli olarak sevkettiği veya geçici ihraç ce
zası verdiği bir üyesi için, bu kısıtlamayı da getire
lim dedik. 

Takdir sizlerindir. Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 66 ncı maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya 
tüzel kişilerin her birinin bir siyasî partiye aynı yıl içe
risinde beş milyon liradan fazla kıymette aynî veya 
nakdî bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışla
rın, bağışta bulunanın veya yetkili temsilcisine veya 
vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açık
ça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmak-
sızın siyasî partilerce bağış kabul edilemez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasamız, siyasî 
partilerin malî denetimini öngörmüştür. Bittabi Anaya
sa hazırlayıcılarına ve onu kabul eden Kurucu Mec
lise bu fikir bir ilham şeklinde gelmemiştir. Bu mem
leketin tecrübe ettiği, yaşadığı bir dönem vardır, o 
dönemin verdiği, öğrettiği bazı dersler vardır; bun
dan kaynaklanmıştır. 

Ancak, Anayasanın belirttiği ve Siyasî Partiler 
Kanunundaki partilerin malî denetimi eksik kalmıştır. 
Her ne kadar bir şahsın 1 milyon liradan fazla bağış 
yapamayacağı hükmü şu madde ile ve enflasyonun çok 
altında bir nispette 5 milyon liraya çıkartılmakta ise 
de ve bir ölçüde de doğru hareket edilmekte ise de, 
esas olarak partilerin malî denetimine, o malî deneti
mi Anayasanın öngördüğü şekilde gerçekleştirecek bir 
tedbirle yaklaşılmamıştır. 

Partilerin malî denetiminde, her şeyden önce, o 
partinin topladığı paranın yanında, partinin masrafını, 
daha doğrusu partinin sarfiyatını dosya üzerinde de
ğil - hani vergi memurlarının vergi tarh etmeleri var
dır ya - o partinin faaliyetleri, işlevleri, işlemleri ne
deniyle yaptığı masrafların denetlenmesine imkân ge
tirmek lazımdır. 

Şimdi, şöyle bir sual akla gelir: Biliyorsunuz şu 
kanunla siyasî partilere televizyondan, radyodan pa
ralı reklam yapma hakkını tanıyacağız. Ben hesabını 
yapmadım, MDP sözcüsü arkadaşımız hesabını yap
mış, 250 milyon lira diye bir rakam çıkardı, eğer doğ
ru ise; bu rakam üzerinden gidiyorum. Siyasî Parti
lere Yardım Kanunu gereğince Hazinenin verdiği pa
raları, partilerin şahıslardan şimdi 5'er milyon lira 
olarak toplayacağı paraları üst üste koyduğunuzda bu
lunan bir meblağ ile, bu reklamları yapan partinin, 
bunun dışında geniş yurtdışı gezileri yapan, geniş har
camalar yapan bir partinin bu harcamalarını da bir 
disiplin altına, hatta daha doğru bir ifadeyle, Anaya
sanın öngördüğü bir denetim altına almakta zorunluk 
vardır. 

Teklif sahipleri her nedense, konunun bu ağırlıklı 
kısmını göz ardı etmişler, üstüne düşmemişler; ancak 
partilere yapılacak yardımı artırabilmek amacıyla, ya
sal miktarını artırabilmek amacıyla (örtülü miktarı 
bittabi yine devam edecek, uygulamada olduğu gibi) 
bunu 5 milyon liraya çıkarmışlardır. 

Bizim bu maddede değineceğimiz konu, esas arz 
ettiğim birinci bölümdeki husustur. İsterdik ki, bu tek
lif içerisinde partilerin harcamaları da şeklî bir mura
kabe dışında, harcamaların nedenini ortaya çıkarabi
lecek, kaynağını ortaya çıkarabilecek bir murakabeye 
kavuşmuş olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, teşekkür ederim efen
dim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza... 
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III. — YOKLAMA 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
çoğunluk yoktur, yoklama istiyoruz efendim. 
10 mililetvekii ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Yazalım isimlerinizi efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Çoğunluk var, niye ya

zıyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim İçtüzük gereği. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Açıkça görülüyor ya

hu. 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Ayıp, 

ayıp. 

VI. 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili1 Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarım Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilme.ine Dair Yam 
önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
v( 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı MU-
ictvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş-
Vribıtesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay" 
m 26.4.1961 Torik ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
HVkümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayısı: 413) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum • 16 ncı mad

deyi kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde ka
bul edilmiştir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Böyle bir ka
nun teklifi getirdiğiniz için size ayıp. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Muhalefet nerede? 
BAŞKAN — Yoklama isteyen arkadaşların isim

lerini okuyorum: Sayın Tutum, Sayın Vardal, Saym 
Oktay, Sayın Bayram, Sayın Narin, Sayın Yılmaz De
mir, Sayın Yıldırım, Sayın Gökgün, Sayın Goral, Sa
yın Cengiz yoklama istemişlerdir. 

Yoklamaya başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, toplantı ye

tersayımız vardır. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 101 inci maddesinin (d) ben
dinin 1 inci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«(d) 1. (b) bendinde sayılanlar dışında kalan 
parti organı, mercii veya kurulu tarafından bu Ka
nunun 4 üncü kısmında yer alan maddeler hükümle
rine aykırı fiilin işlenmesi halinde, fiilin işlendiği ta
rihten başlayarak iki yılı geçmemiş ise, Cumhuriyet 
Başsavcılığı söz konusu organ, merci veya kurulun 
işten el çektirilmesini yazı ile o partiden ister. Parti 
üyeleri 4 üncü kısımda yer alan maddeler hüküm
lerine aykırı fiil ve konuşmalarından dolayı hüküm 
giyerler ise, Cumhuriyet Başsavcılığı bu üyelerin par
tiden kesin olarak çıkarılmasını o partiden ister.» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 17 nci mad
de üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Rıfat Bayazıt söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Bayazıt. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok muhterem mil
letvekilleri; görüşeceğimiz madde, hakikaten, maceralı 
bir maddedir. Bu maceralı madde, 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanunundan gelmiştir. 648 sayılı Siyasî Par-

• tiler Kanunu, 1965 senesinde yürürlüğe girmiş ve bu 
madde, çok uzun zaman iyi bir şekilde işletilmiştir; 
fakat 1978 senesinde, bir hadise münasebetiyle, bu 
maddede bir değişiklik yapılmıştır. Bilmiyorum, bel
ki hadise hatırınızdadır, arz etmeden geçemeyece-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 
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ğim; çünkü, bir de ona ilişkin Anayasa Mahkemesi 
karan yaridir. 

O dönemde, bir partili üye, muhtelif yerlerde ko
nuşmalar yapmış, konuşmaları parti yasaklarına gir
diği için de, o günün Cumhuriyet Başsavcısı, bu üye
nin partiden çıkarılmasını partisine önermiş; fakat, o 
günkü mevzuata göre parti bunu çıkarmamış, Yargı-
taydaki Yasakları İnceleme Kuruluna itiraz etmiştir. 
Yasakları inceleme Kurulu bunu inceleyip de karar 
safhasına geldiği sırada - o partili üyeyi kurtarmak 
için - Türkiye Büyük Millet Meclisinde, muhalefeti 
- iktidarı birleşerek, 1 gün içerisinde, o zamanki 111 
inci maddede bir değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik 
15.3.1978 tarihli ve 2144 sayılı Kanunla yapılmış 
olup, Siyasî Partiler Kanununun 111 inci maddesi 
değiştirilmiştir. Yapılan değişikliği, o günün Cumhur
başkanı evvela veto etmiş, o zamanın Meclis üyele
ri kararlarında ısrar etmişler ve kanun çıkmıştır. Ar
kasından Cumhurbaşkanı, bu sefer Anayasa Mahke
mesine dava açmıştır. Bu getirilen teklif de, partili 
üyelerin, ancak mahkemece mahkûm edildikten son
ra partiden çıkarılması önerilmektedir; o gün de bu
günkü hüküm gelmiştir. Bazı ayrıcalıklar var; ama 
onlar bu defa dikkate alınmamıştır. Anayasa Mah
kemesi bu metni, bugünkü Anayasanın 10, 24, 69 
uncu maddelerine, yani o günlerde yürürlükte olan 
Anayasanın 12, 19, 57 nci maddelerine aykırı oldu
ğundan bahisle kanunun o fıkralarını iptal etmiştir. 
Yani, demiştir ki, «Bu Siyasî Partiler Kanunu, bir ce
za kanunu değildir - evvela oradan gitmiştir - bu bir 
tedbir kanunudur; öneridir, parti üyelerinin, parti
nin yöneticilerinin, parti yasaklarına aykırı hareket 
etmeleri halinde, partileri bir nizam altına almak 
için önerilmiş bir kanundur; bunun için mahkemeler
ce verilen mahkûmiyet ilamına lüzum yoktur, bura
da eşitlik ilkeleri ve Anayasanın bütünlüğü bozulmak
tadır» demiştir. Zabıtlara geçmesi için o kararı da 
okuyorum: 1978/28 Esas, 1978/36 Karar ve 23.5.1978 
tarihli Anayasa Mahkemesinin kararıdır. İptal edildi 
ve tabiî iptal edilince, o partili üye de, iptal kararı 
geriye işlemediği için, bu işten kurtuldu. 

Bu defa 1983 yılında, Siyasî Partiler Kanununun 
101 inci maddesinin tedvininde, Cumhuriyet Başsavcı
sının, parti üyelerinin dördüncü kısmındaki yasak
ları ihlal etmesi halinde, bunların partiden çıkarılması 
için, doğrudan doğruya partiye ihtar edilmesi; muay
yen süre içerisinde çıkarılmadığı takdirde, partinin 
kapatılması hakkında, Anayasa Mahkemesine dava 
açılması ve Anayasa Mahkemesine dava açılıp da id

dianame kendisine tevdi edildiği zaman, yine muay
yen süre içerisinde, parti şayet «Ben bunu partiden 
çıkardım» demesi halinde de davanın düşmesi esası
nı getirdi. Yani halen yürürlükteki madde bu şekil
dedir; fakat şimdi, Anayasa Mahkemesinin 1978 yı
lında vermiş olduğu kararı hiçe sayarak, göz önüne 
almayarak aynı hükmü getiriyoruz ve «Cumhuriyet 
Başsavcısı, partili üye mahkûm olduktan sonra an
cak o üyenin partiden çıkarılmasını ister, bu talebi 
yerine getirilmediği takdirde de, partinin kapatılması 
hakkında Anayasa Mahkemesine dava açar» diyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu parti yasakları dördüncü 
kısımda 78 inci maddeden başlar. Bunlar: «Demokra
tik devlet düzeninin korunmasına ilişkin yasaklar, ba
ğımsızlığın korunmasına ilişkin yasaklar, devletin tek
liği ilkesinin korunmasına ilişkin yasaklar, azınlık ya
ratılmasının önlenmesine ilişkin yasaklar; 82 nci mad
dede bölgecilik ve ırkçılık yasağı, 83 üncü maddede 
eşitlik ilkesinin korunması hakkında yasaklar, 84 ün
cü maddede Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması 
hakkındaki yasaklar, 85 inci maddede Atatürk'e saygı 
konusu hakkındaki yasaklar, 86 nci maddede, laiklik 
ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği ko
nusundaki yasaklar, 87 nci maddede dini ve dince 
kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı ve 88 inci mad
dedeki dinî gösteri yasağıdır. 

Partili üye bu yasaklara riayet etmediği takdirde, 
Cumhuriyet Başsavcısı bunlar hakkında partiye ih
tar edecektir. Bu bir ceza değildir; tedbirdir. Nasıl ki, 
bir parti içinde, parti tüzüğüne veya programına ria
yet etmeyen bir partili milletvekili veya bir üye disip
lin kuruluna verilir, disiplin yoluyla bunlar hakkın
da cezaî kovuşturma yapılır, ceza verilirse; bunda da, 
Anayasa Mahkemesine dava açılma esası getirilmiş
tir. Biz buna mahkûmiyet hükmü diyoruz; ama muh
terem arkadaşlar, şimdi ne olacak: Dava açıldı, üç 
sene sürdü, üç sene bu partili üye, mütemadiyen bu 
saydığım parti yasaklarını ihlal mi edecek? 

Bütün bu ilkeler, partileri tamamen memlekete 
yararlı, demokratik esaslara sadık hale getirmek ve 
bölücülük unsurlarından azade kılmak için getiril
miş ilkelerdir. Bu ilkeleri lütfen bozmayın. Anayasa 
Mahkemesinin kararının üzerinden de henüz 10 sene 
geçmemiştir ve Anayasanın - hatırımda kaldığı kada
rıyla- 152 nci maddesirfe göre, bu kararın üzerinden 
10 sene geçmeden bu kanun tekrar Anayasa Mahke
mesince incelenemez; fakat kanunda bazı değişiklik
ler olduğu için, icabında yine Anayasa Mahkemesinde 
dava açılabilir. İlkeleri mevcuttur, lütfen bu kanunu 
da sakatlamayalım. 
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Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından .al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Isa Vardal, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA tSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Siyasî 
Partiler Kanununun 101 inci maddesi iki bölümden 
ibarettir; birinci bölüm (a), (b) ve (c) fıkralarında, 
partilerin hangi hallerde kapatılacağı düzenlenmiştir. 
Getirilen teklifte ise, adıgeçen maddenin (d) fıkrası 
değişikliğe esas alınmıştır. 

Dikkat edilecek olursa, (d) fıkrasında bir parti üye
si kanunun dördüncü kısmındaki yasaklara aykırı ha
reket ettiği takdirde, bu parti üyesinin partiden çıka
rılmasını Cumhuriyet Başsavcılığı ancak o üyenin 
mahkûmiyeti halinde isteyebilmektedir. 

Diğer taraftan, teklifin 17 nci maddesinin (b) ben
dinde sayılan merkez karar .organı gibi organların 
dışında kalan parti organı, merci ve kurulun, dör
düncü kısımdaki yasaklara aykırı hareket ettiği tak
dirde, o yasaklara aykırı hareket, eden kurul üyeleri
nin mahkûmiyeti nazarı itibara alınmadan, direkt ola
rak kurulun işten el çektirilmesini Cumhuriyet Baş
savcısı partiden istemektedir. Burada bir çelişki var
dır; zira, eğer mahkûmiyet esas alınacak ise, dör
düncü kısma aykırı hareket etmiş olan organ, mçr-
ci veya kurul üyelerinin mahkûmiyeti halinde kurulun 
işten el çektirilmesini Cumhuriyet Başsavcısının iste
mesi gerekir. Aksi takdirde, siyasî partiye kayıtlı üye
nin mahkûmiyetini kabul ediyorsunuz, ona bir temi
nat veriyorsunuz, ama bu durumda, kurulda görev 
almış olan üyelerin herhangi bir teminatı kalma
maktadır; onların da mahkûmiyeti halinde kurulun 
işten el çektirilmesini Cumhuriyet Başsavcılığının iste
mesi gerekir. 

Bu şekilde bir önergemiz vardır; önergemiz görü
şülürken bu konuda tekrar açıklamada bulunacağım. 

Arzım bu kadardır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Eyüp Aşık, 

buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Ba-
yezitln dediği gibi, zapta geçmesi bakımından söz 
almak mecburiyetinde kaldım. 

2820 sayılı Kanunun 101 inci maddesi; siyasî par
tilerin hangi sebeplerle kapatılacağı ile ilgili hüküm
leri düzenlemektedir. Biz, bu maddenin (d) fıkrasın

da değişiklik yaptık. Bu değişikliğe neden ihtiyaç hâ
sıl oldu ve hangi aşamalardan, hangi tartışmalardan 
geçtikten sonra bu noktaya geldik, bunu kısaca arz 
etmek istiyorum. 

101 inci madde bu konuyu iki kısma ayırıyor: 
Birinci kısımda, partinin genel merkezinin, merkez ka

rar yönetiminin ve Meclis grubunun işlediği suçlar; 
ikinci kısımda, üyelerinin ve daha alt kademedeki ilçe 
ve il teşkilatlarının işlediği suçlar. 

Bizim değişiklik yaptığımız (d) fıkrası üyelerin, 
ilçe ve il teşkilatlarının işlediği suçlarla alakalıdır. 

Şimdi burada, bizim teklifimizden önce iki teklif 
geldi; birisi Milliyetç Demokras Partisi Sözcüsü Sa
yın Bayazıt'ın tamamen yasakçı olan teklifi, diğeri de 
Sayın SHP sözcüsünün tamamen serbestçi olan tek
lifi. Bizim teklifimiz, bu iki teklifin arasında kalıyor. 
Şöyle ki, Siyasî Partiler Kanununun 101 inci madde
sine göre, mesela bir ilçe kongresinde dördüncü kı
sımdaki yasaklara aykırı olarak işlenen bir fiil veya 
herhangi bir konuşmadan ötürü, Başsavcı, o kurulun 
feshini isteyebilir, işten el çektirilmesini isteyebilir, 
şahısların ihraç edilmesini isteyebilir; eğer siyasî par
ti bu yasaklara uymaz ise, parti için kapatma davası 
açılır. 

Şimdi, başımızdan geçen iki olay var. Birincisi; 
Denizli - Çivril Belediye Başkanı; belediye hoparlörün
den bir esnaf duası okutmuş ve kendisi hakkında sav
cılık tarafından soruşturma açılmış. Başsavcı, bu be
lediye başkanının ihracını istedi ve biz de kendisini 
ihraç etmek mecburiyetinde kaldık; ancak 10 gün son
ra, izmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde beraat etti 
ve biz de kendisini tekrar aldık. 

Bir ilçe başkanımız da, evindeki sünnet düğünün
de mevlüt okutmuş. O ilçenin savcısı soruşturma açtı 
ve daha sonra da Başsavcı ihracını istedi. Tabiî biz 
de bu maddeye göre, adamı ihraç ettik, ilçe başkanı 
on gün sonra beraat etti; fakat yeri dolduğu için 
kendisini ilçe başkanlığına geri getiremedik; çünkü, 
yerini doldurmuştuk. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi düşününüz, misal 
olarak söylüyorum: tzmir Cumhuriyet Savcısı Sayın 
Gürkan hakkında veyahut da Sayın Cindoruk hak
kında; yani bir genel başkan hakkında dava açmış
tır. • 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Misal olarak, Sayın özal'ın hakkında açılmış olsun. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Başsavcı, şahsın ihra
cını istediği anda siz ihraç edeceksiniz ve şahıs be
raat edip on gün sonra geldiği zaman koltuk da dolu 
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olduğundan, fevkalade zor bir durumla karşılaşacak
sınız. 

Yalnız, Sayın Bayazıt'ın belirttiği bir husus var; 
«Başsavcının denetiminden tamamen kaçırmak da 
olmasın» dediler. Burada bizim getirdiğimiz değişik
liklerden birisi, sadece işlenen fiillerden ötürü bir ih
raç olsun, konuşmalardan ötürü olmasın. İkincisi, or
ganlardan el çektirme olabilsin; fakat kişi hakkında 
yargı organı kararı yoksa, yargı mercilerinin vermiş 
olduğu bir karar yoksa, ihraç edilmesin; yargı kara
rına bağlansın. 

Bizim getirdiğimiz teklif budur ve iki teklifin ara
sında bir teklif oluyor. Bu şekilde geçmesini arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Aşık. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, kısa 
bir açıklama yapmama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mad
denin getirilme sebebini Sayın Eyüp Aşık açıkladılar, 
ilave edecek bir şey yok. Yalnız, Sayın Bayazıt arka
daşımızın söylediği, bahsettiği' mevzua temas etmek 
istiyorum: Anayasa Mahkemesinin kararı b ö l e r 
dedir; bunu kendileri de ifade buyurdular. O zaman
lar 1961 Anayasası yürürlükte idi ve o zamanki Si
yasî Partiler Kanunu da şimdiki Siyasî Partiler Ka
nunu değildi. 1982 Anayasası ve şimdiki Siyasî Parti
ler Kanununun hükümleri karşısında o mütalaanın 
geçerli olamayacağı kanaatindeyim. Bu hususu, ila
veten arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Şah

sım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit; 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; konuyla hiç iliş
kisi yok, ama öncelikle bir hususu açıklamak istiyo

rum. 
Biliyorsunuz, siyasî parti üyelerinin nüfus kâğıdı 

örneğinin çıkarılması hususunu kaldırdık, ama kanun
da; adı, soyadı, memleketi ve doğum yeri olmak üze
re 4 tane vasıf kaldı. Mesela, şu 400 kişilik Meclisin 
içinde 2 tane Kahramanmaraş milletvekili, 2 tane so
yadı Bayezit - Bayazıt olan milletvekili ve yine iki 
tane Kahramanmaraş doğumlu milletvekili var. Yani 
4 faktörün 3 tanesi müşterek. «Sayın Bayezit» dediği-
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niz zaman da, biliyorsunuz karışmalar olabiliyor. 3 
faktörle 400 kişi içinde bu karışmalar olursa, kosko
ca bir ili düşünün, orada nüfus kâğıdı sureti alın
mamakla nasıl bir karışıklık meydana gelecektir, tak
dirlerinize sunuyorum. İlgisi yok, ama yalnızca hatır
latmak için arz ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anavatan Partisinin de
ğerli sözcüsü Sayın Aşık, SHP sözcüsünün açıklama
larını değerlendirirken, «Tamamen serbesti» sözünü 
kullandıkları için, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin si
yasî partilere getirdiği yasaklara bakış açısını bir ke
re daha - zabıtlara geçmesi ve arkadaşlarımıza daha 
iyi anlatabilmemiz açısından - tekrarlamak lüzumunu 
hissettim. 

Arkadaşım, görüşülen maddeyle ilgili olarak; hak
kında kesinleşen mahkûmiyet kararı olmayan kişi
leri, partiden ihraç müessesesinden uzak tutalım şek
lindeki teklife ek olarak, - ki, gönülden katılıyoruz -
parti yöneticilerinden de aynı şekilde bir takibata ma
ruz kalanlar olmuş veya olur ise, onlar için de mah
kûmiyetin kesinleşmesi halinin öngörülmesini teklif 
etmişti. Tabiî bu bir yaklaşım meselesidir; takdir edi
lir veya edilmez, ama hiçbir zaman bu, Sosyaldemok
rat Halkçı Partinin, siyasî partilerin tabi olacağı ya
sak ve kapanma sebepleri bakımından bir serbestiyi 
öngördüğü anlamında alınmamalıdır. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti de, devletin, zorunlu bazı nedenlerle siyasî 
partilerin üzerinde böyle bir yetkiye sahip olmasının 
zorunluluğunu, tabiiliğini kabul etmektedir. 

Biliyorsunuz, Sayın Aşık takdim konuşmasında, 
«Bu kanunun yarısı yasak, yarısı kapatma» diyerek 
bizi de takviye ettiler. Kanuna baktığımız zaman, 
Dördüncü Kısım, dört bölümde, siyasî partilerin ka
patılması esasını getirmiştir. 

Birinci bölümde, amaçlar ve faaliyetlerle ilgili 
yasaklar getirmiş ki, bunlar, Anayasanın 14 üncü 
maddesinde yer alan, devletin bütünlüğü, bölünmezli
ği, millet egemenliği ve Cumhuriyetin ilkeleri gibi 
nedenlerdir. 

İkinci bölümde, millî devlet niteliği ele alınmış
tır. Bunlar da, bağımsızlık, tek devlet olma ilkesi, 
azınlık yaratılmaması, bölgecilik ve ırkçılık güdül-
memesi, eşitlik ilkesinin ihlal edilmemesi gibi neden
lerdir. 

Üçüncü bölüm, Atatürk ilke ve inkılaplarını ve 
laik devlet niteliğinin korunmasını öngörmüştür. Bun
ların da alt sınıflandırmaları vardır ve Atatürk ilke 
ve inkılaplarının korunması, Atatürk'e saygı, laik
lik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği, 
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dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı, dinî gös
teri yasağı ve Diyanet işleri Başkanının yerinin ko
runması gibi bazı başlıklar almaktadır. 

Dördüncü bölümde, «Çeşitli yasaklar» demiş ve 
bu yasakların içinde yan kuruluşlar yasağı, askerî eği
tim yasağı, üniforma giydirme yasağı ve hatta hatta 
«Umumî ahlaka aykırı davranmamak» diye de bir 
yasak getirmiş ve kapatma sebebi yapmıştır; yani, 
siyasî partilerin umumî ahlaka aykırı davranmak 
amacıyla teşkilatlana'b'ileceklerini ve tüzüklerinde bun
lara yer verebileceklerini düşünmek bile insana bir 
parça muhal geliyor. 

Bu" konuya bizim yaklaşımımız nedir? Başlangıç 
konuşmasında da arz ettiğim, Siyasî Partiler Kanu
nunun, partilerin kapatılma nedenlerini, Anayasada 
yer alan ve Anayasanın öngördüğü nedenlerin çok dı
şında ve daha geniş bazı sebeplere oturttuğudur; ko
nuya yaklaşımımızda buradan hareket ediyoruz ve bu
günkü Anayasanın bazı kapatma nedenlerine de işti
rak etmemekle beraber, bu Anayasanın dışında, Ana
yasanın öngörmediği kapatma nedenlerinin de, kanun
la kabul edilmesine karşıyız. 

özde, hangi sebeplerin kapatma nedeni olmasının 
yanındayız: Atatürk ilke ve devrimleri, devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, millet egemen
liği, temel hak ve hürriyetlere, insan haklarına saygı, 
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkeleri; kişi, sınıf ve 
zümre egemenliğinin tesisinin önlenmesi, parti içi ça
lışmalarda demokrasi esaslarına uygunluk, yabancı 
devlet kuruluşlarından yardım almamak ve bunlara 
benzer veya bu nitelikteki sebeplerle siyasî partilerin 
kapatılmasının Anayasada öngörüldüğü şekliyle dü
şünüleceği kanısındayız. Bu itibarla bizim yaklaşımı
mızı; siyasî partilerin tahi olması gereken yasaklara 
ve kapatılma nedenlerine yaklaşımımızı, arkadaşları
mızın bu açıdan değerlendirmesini rica ediyoruz. 

Biz değişikliği tasvip ediyoruz ama eksik görüyo
ruz. Değişiklikte, kişilerin mahkûm olmadan partiden 
ihracınin bir sistem olarak kabul edilmemiş olmasını 
uygun bulmaktayız, ama arkadaşımın da izah ettiği 
gibi, parti yetkililerinin veya kurulda görevli kişile
rin de aynı şekilde, kesin mahkûmiyetlerinin parti
den ihraçlarına bir neden olması gerektiği kanısında
yız. 

Saygı ile arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sorum var Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 
efendim? Yok. Soru için kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, benim tespit ettiğim kadarıyla Siyasî 
Partiler Yasasının halen mevcut hükmü ile, öngörü
len [ teklif teki hüküm arasında esas belirgin fark, «Ay
kırı fiillerin işlenmesi halinde veya konuşmalar yapıl
ması halinde»den ibaret bulunmaktadır. Daha açmak 
gerekirse, eski metinde, konuşmaların yapılması ön
görüldüğü halde, yeni önerilen metnin ilk cümlesinde 
sadece «konuşmaların yapılması» hariç bırakılmış; 
fakat ikinci cümlede yine ona atıfta bulunmak sure
tiyle bir karışıklık ortaya çıkarılmıştır. 

Arz ediyorum; «(b) bendinde sayılanlar dışında 
kalan parti organı, mercii veya kurulu tarafından 
bu Kanunun 4 üncü kısmında yer alan maddeler hü
kümlerine aykırı fiilin işlenmesi halinde...» deniliyor. 
Oysa eski metinde, «... veya konuşmanın yapıldığı ta
rihten başlayarak iki yıl geçmemişse, Cumhuriyet Baş
savcılığı, sözkonusu organ, (merci veya kurulun işten 
el çektirilmesini yazı ile o partiden ister. Parti üye
leri dördüncü kısımda yer alan maddeler hükümle
rine aykırı fiil ve konuşmalarından.» demek suretiy
le de yukarıda kaldırdıkları fiili, aşağıda kabullen
miş gibi bir durumu ortaya çıkarmaktadırlar. Bu, 
kendi içerisinde bir tenakuz değil midir? öte yandan, 
Sayın Aşık'ın ifade buyurdukları örnekler, böyle bir 
değişikliği gerektirir mahiyette midir? Ben, doğrusu 
bunu saptayamadım. Lütfeder, biraz daha açıklık ge
tirirler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, madde 
dikkatle okunursa, görülecektir ki, yukarıda mah
kûmiyet esası yok; aşağıda fiil ve sözlerinden dolayı 
mahkûmiyet esası getirilmiş. 

Binaenaleyh, her iki hüküm ayrı; çelişki yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, önce 

geliş sırasına daha sonra aykırılık durumlarına göre 
okutacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
413 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 2820 sayılı 

22.4.1983 tarihli Siyasî Partiler Kanununun 101 inci 
maddesinin (d) bendinin 1 inci fıkrasının ilk paragra-
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finin değiştirilmesine ilişkin 17 nci maddesinin me
tinden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Turgut Kunter 
Rize 

Vecihi Akın 
Konya 

Ali Bozer 
Ankara 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Kanun Teklifi
nin 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 20.3.1986 

Isa Vard'al 
Zonguldak 

Durcan Emirbayer 
izmir 

Coşkun Bayram 
Adana 

ismet Turhangil 
Manisa 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

«(d) 1. (b) bendinde sayılanlar dışında kalan 
parti organı, mercii veya kurulu tarafından bu kanu
nun 4 üncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine 
aykırı fiilin işlenmesi halinde, fiilin işlendiği tarihten 
başlayarak iki yılı geçmemiş ise, 4 üncü kısımda yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı fiili işleyen organ, 
merci veya kurul üyeleri hüküm giyerlerse, Cumhuri
yet Başsavcılığı sözkonusu organ, merci veya kuru
lun işten el çektirilmesini yazı ile o partiden ister. 
Parti üyeleri 4 üncü kısımda yer alan maddeler hü
kümlerine aykırı fiil ve konuşmalarından dolayı hü
küm giyerler ise, Cumhuriyet Başsavcılığı bu üyele
rin partiden kesin olarak çıkarılmasını p partiden is
ter.» 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık durum
larına göre tekrar okutacağım : 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar
kadaşlarının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
413 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 2820 sayılı 

22.4.1983 tarihli Siyasî Partiler Kanununun 101 inci 
maddesinin (d) bendinin 1 inci fıkrasının ilk paragra
fının değiştirilmesine ilişkin 17 nci maddesinin me
tinden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, açıklama yapacaksı

nız, buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Anayasa Ko
misyonu Başkanı Kâmil Coşkunoğlu, bu konuşmayı 
yapmamış olsaydı, Sayın Aşık da bu misalleri verme
miş olsaydı, önergem üzerinde söz alıp huzurunuza 
çıkmayacaktım. 

Kanun, şahıslar için çıkarılmaz; kanun, partileri 
nizam altına almak için çıkarılır. Falan adam hak
kında takibat yapılmış, arkasından beraat etmiş, ben 
bunun için kanun çıkaramam; devlet işi böyle yürü
mez. Bu, şahıs için kanun çıkarmaktır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Misal verdim, misal 
olarak söyledim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Gelelim sayın 
komisyon başkanıma, Komisyon Başkanı, «1961 Ana
yasasına göre 648 sayılı Kanun, 1982 Anayasasına gö
re de bu elimizdeki Siyasî Partiler Kanunu çıkmıştırı 
diyor. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın siyasî partileri 
nizam altına alan 57 nci maddesi, 1982 Anayasasının 
69 uncu maddesine hemen hemen, tamamen uygun
dur; çünkü, partilerde hiçbir surette serbesti yoktur 
ve başıboş bırakılmamışlardır. Geçmiş devirde parti
lere biraz müsamaha edilmiştir, fakat, 1982 Anayasası 
daha ziyade bunları nizam altına almıştır. Bu bir ceza 
değildir; bu, idare hukukunun içinde mütalaa edilen, 
seçim hukuku içinde mütalaa edilen, partiler hukuku 
içinde mütalaa edilen, partileri disipline eden bir hü
kümdür. 

Gelelim parti yasaklarına: Parti yasakları dördün
cü kısımda madde madde zikredilmiştir 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Dördüncü Kısmı da, te
sadüfen yine aynı hükümleri hemen hemen taşımak
tadır; bazı ufak tefek değişiklikler vardır. 

Anayasa Mahkemesinin, demin arz ettiğim tarih 
ve numaralı kararı da bunları tamamıyla mütalaa et
miştir. Hatta bıfrada bir yeri açıklamak istiyorum. 
Sayın milletvekilleri - tenzih ederim - bu parti yasak
larına karşı bir hareket yapsalar, acaba kendilerinin 
teşriî mesuniyetleri mi beklenecek? Hayır, işte bu Ana* 
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yasa Mahkemesinin kararında, geçmiş devirde teşriî 
masuniyetleri olduğu için bunlar hakkında takibat 
iki sene sonraya ve teşriî masuniyetinin kalkmasına 
bırakılmıştı. O dahi Anayasa Mahkemesinin bu ka
rarında iptal edilmiştir. Demin bunu söylemek isteme
dim. O da, idare hukukunun içerisinde ceza değildir, 
doğrudan doğruya cezaî bir mesuliyet yoktur; idarî bir 
mesuliyettir. Nasıl ki partisinden ihraç edilirse, parti
sinden burada da ihraç edilir. 

Bunu arz etmek için söz aldım. Saygılar sunarım. 
(MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili îsa Vardal ve arkadaşla

rının önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi

nin 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

20 . 3 . 1986 
«(d) 1. (b) bendinde sayılanlar dışında kalan par

ti organı, mercii veya kurulu tarafından bu kanunun 
4 üncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine ay
kırı fiilin işlenmesi halinde, fiilin işlendiği tarihten 
başlayarak iki yılı geçmemiş ise, 4 üncü kısımda yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı fiilî işleyen organ, 
mercii veya kurul üyeleri hüküm giyerlerse, Cumhu
riyet Başsavcılığı söz konusu organ, mercii veya ku
rulun işten el çektirilmesini yazı ile o partiden ister. 
Parti üyeleri 4 üncü kısımda yer alan maddeler hü
kümlerine aykırı fiil ve konuşmalarından dolayı hü
küm giyerler ise, Cumhuriyet Başsavcılığı bu üyele
rin partiden kesin olarak çıkarılmalarını o partiden 
ister». 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANİ YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 

katılmıyor. 
Önergenizi açıklamak için söz istiyor musunuz? 

Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; aslında vermiş olduğum öner
ge açık. Bu nedenle, önerge üzerinde konuşmak is

temiyordum. Yalnız, madde üzerinde konuşma ya
pan Sayın Aşık bir iki misal verdiler; «kendi parti
lerine kayıtlı olan bir belediye başkanıyla bir ilçe 
başkanının hareketlerinden dolayı Cumhuriyet Baş
savcısının, bu kişilerin partiden ihracını istediğini ve 
ihraç ettiklerini; ama mahkemede de beraat ettikle
rini ifade ettiler ve o nedenle mahkûmiyet şartını ge
tirdiklerini» söylediler. Bu hususta yerden göğe ka
dar haklılar. 

Şimdi düşünün; parti organ, merci ve kurulunu 
teşkil eden üyelerin, dördüncü kısma aykırı fiil ve 
hareketlerinden dolayı, Cumhuriyet Başsavcısı bu 
kurulun, organın ve merciin işten el çektirilmesini is
tiyor ve parti bu kurula, organa ve mercie işten el 
çektiriyor; ama arkasından bu organlarda görev alan 
üyeleri de mahkemeye veriyor ve mahkemede bun
lar beraat ediyor. Ne oluyor o zaman? Kurul, organ, 
mercie boşu boşuna işten el çektirilmiş oluyor. Üye
lere nasıl teminat getirilmişse; organlar, kurullar, 
merciler için de aynı teminatın getirilmesini öngörü
yorum. 

Durum bundan ibarettir; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 17 nci 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci 
madde kabul edilmiştir. 

s 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 103 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunsuz siyasî faaliyetlere, mihrak olma sebe
biyle kapatma 

Madde 103. — Bir siyasî partinin, bu Kanunun 
78 ila 88 ve 97 nci maddeleri hükümlerine aykırı fiil
lerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta er
mesi halinde, o siyasî parti Anayasa Mahkemesince 
kapatılır. 

Bir siyasî partinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiil
lerin mihrakı haline geldiği, 101 inci maddenin (d) 
bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o parti
nin üyelerince kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun 
ve bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o partinin 
büyük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu ve-

{ ya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel ku-

İ rulu yahut bu grubun yönetim kurulunca zımnen ve
ya sarahaten benimsendiğinin sübuta ermesiyle olur.» 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, madde üzerin
de konuşmak isteyen?.. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Grup 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — MDP Grubu adına, Sayın Rıfat 
Bayazıt, buyurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Sayın Bayazıt'tan sonra bendeniz de 
söz istiyorum. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş-

• 1ar; görüştüğümüz maddede, Siyasî Partiler Kanunu
nun 103 üncü maddesi olduğu gibi kabul edilip, sa
dece kapatma sebeplerinin arasına büyük kongre de 
dahil ediliyor. Bunun dışında, başka hiçbir değişiklik 
yapılmamış. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz büyük kongrelerde 
bulundunuz. Büyük kongrelerde partinin içerisine, 
kongrenin içerisine muhtelif gruplar tarafından soku
lan bazı şahıslar, orada bazı hareketlerde bulunurlar; 
slogan lataırlar, konuşma yapanlar, grupJaşırla<r, Kongre 
başkanlık divanı, idare ediyorum diye bu hareketlere 
karşı bir reaksiyon göstermez. Ne oldu bu durum
da? Bu şahısların o konuşmaları ve slogan atmaları 
zımnen kabul edilmiş oldu. Getirilen bu hükümle, 
hasımları tarafından içeri sokulan beş altı kişinin bu 
hareketleriyle koca bir partiyi kapattırıyorsun; olmaz 
böyle şey. 

Eski Siyasî Partiler Kanununda da, kapatma se
bepleri arasında büyük kongre yoktur. Elimizdeki 
mevcut kanunda da büyük kongre kasten' sokulma
mıştır; çünkü büyük kongrede işe hâkim olamazsı
nız; halbuki grup toplantılarında, merkez karar or
ganları toplantılarında ve diğer toplantılarda ise, işe 
daima hâkim olabilirsiniz. Büyük kongreye hâkimi
yet hemen hemen yoktur. Biraz ince düşünüp, buna 
göre hareket etmek lazım. 

Biz, eski metnin muhafazası için önerge vermiş
tik. Yeni metni kabul etmiyoruz; takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Şeref Bozkurt, buyurun efendim. 
Sayın Bozkurt, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Siyasî Par
tiler Kanununun 103 üncü maddesinde öngörülen de
ğişiklik, Sayın Bayazıt'la birleşmediğimiz bir değişik
liktir. Esasen, aynı maddeyle ilgili olarak Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti mensubu bulunan iki arkadaşı-
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i mızin vermiş olduğu bir önerge nedeniyle komisyon
da bu konu ele alındı ve orada takdim olunan bir 
başka önerge ile burada sayılan parti organları ara-

I sına büyük kongre de dahil edildi. 

Mesele şudur: Bir siyasî partinin, bu kanunun 
I dördüncü kısmında - hangi maddeler olduğu burada 

teker teker tadat edilmektedir - yer alan hükümlere 
aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin 

I sübuta ermesi halinde, o siyasî parti Anayasa Mah
kemesince kapatılacaktır. Bu mihrak haline gelme 

I keyfiyeti maddenin ikinci paragrafında izah edilmek
tedir. Bu izaha göre, biraz evvel müzakeresini ve 
değişikliğini kabul buyurduğunuz 101 inci maddede
ki yöntem işletilmek suretiyle, bir partinin üyeleri 
arasında, yukarıda arz ettiğim hususlara aykırı suç
ların yoğun surette işlenmesi halinde ve işlenen bu 
fiillerin partinin yetkili organları olan merkez karar 
ve yönetim kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki grup genel kurulu yahut grubun yönetim kuru
lunca zımnen veya sarahaten benimsendiğinin sübu
ta ermesiyle gerçekleşecek ve ancak o suretle Anaya
sa Mahkemesi kapatma yoluna gidebilecektir. 

Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesine 
göre, siyasî partinin en yüksek prganı büyük kong
redir, yani bir siyasî partinin alacağı kararların te
mel kaynağı, esas belirleyicisi, büyük kongresidir. 
Şimdi, düşününüz, tasavvur buyurunuz, büyük kong-

I re kadar o parti üzerinde nafiz olmayan, etkili olma
yan, o derece karar almaya yetkili olmayan merkez 
karar ve yönetim kurulu ile grup yönetim kurulunun 
ve grup genel kurulunun kararından dolayı partiyi 
kapatma yoluna gidiyorsunuz; ancak büyük kongre
yi yanut kurultayı, kapatma sebebinin dışında bıra
kıyorsunuz. Bu, işin mantığına ters gelen bir davra
nıştı ve bu terslik komisyonda anlaşıldığı içindir ki, 
büyük kongre de, siyasî partinin en etkin, en nafiz 
organı olarak, burada tadat edilen diğer organlar 
arasına alınmıştır; haklıdır, isabetlidir; o itibarla, ka
bul edilmesi gerektiği kanısındayım. 

Bu düşüncelerle yüce Genel Kurula saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
413 sıra sayılı kanun teklifinin, 2820 sayılı 

22.4.1983 tarihli Siyasî Partiler Kanununun «Kanun-
I suz siyasî faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapat-
I ma» başlıklı 103 üncü maddesinin değiştirilmesine 
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ilişkin 18 inci maddesinin metinden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt Ali Bozer 
Kahramanmaraş Ankara 

Turgut Kunter Ayhan Sâkallıoğlu 
Rize Sakarya 

Vecihi Akın Doğan Kasaroğlu 
Konya İstanbul 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılmıyor. 
Önerge üzerinde açıklama yapacaksınız; buyurun 

Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bizim üzerinde durduğu
muz mesele, maddenin muğlak olmasından ileri ge
liyor. Meseleye açıklık kazandırmak istiyoruz. Yarın 
siyasî partilerin herhangi bir şekilde tartışma konu
su yapılmasını önlemek amacıyla huzurunuza geliyo
ruz. 

Siyasî partilerin, özellikle büyük kongrelerindeki 
tansiyonları hepiniz bizden daha iyi biliyorsunuz. 
Bu kongre akışı içerisinde seyircilerin nasıl bir taş
kınlık yapacağını kimse kestiremez. Seyirciyle kong
re üyelerini de ayırmak pek kolay değildir. Bazı za
manlar öyle olmaktadır ki, seyirci ile kongre üyesi 
birbirine karışmaktadır. Burada bu fiili, yasak olan 
bu fiili, seyirci mi yaptı, yoksa delege mi yaptı, "bu
nu ayırt etme imkânı olmayacaktır. 

Burada «zımnen» deyimi kullanılıyor. Zımnî de
yimlerle, zımnî bir anlaşmayla bir partinin kapatıl
masına müncer olmaya aklımız ermiyor. 

Sonra, maddenin eski halinde de var, yazılışı o 
kadar tuhaf ki, dikkatinize arz edeyim. Hiçbir yer
de, başka bir hukuk metninde olmayan deyimler var : 
«... üyelerince kesif bir şekilde işlenmiş suç» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir suçun kesif işlenmesi 
nasıl olur? Kesif bir duman olur, kesif bir sis olur; 
ama kesif bir suçun nasıl olduğunu anlamak kabil 
değil. Biz Anayasa Komisyonunda da ısrarla bunun 
üzerinde durduk, «Bu kesif acaba nedir?» dedik. Ko
misyonda hiçbir arkadaşımız buna aydınlatıcı bir 
karşılık bulamadı. Kesif nedir? Birden fazla kimse

nin işlediği bir suç mudur, yoksa bir kişinin mütead
dit olarak işlediği suç mudur, yoksa topluluğun aynı 
olayı birden fazla geliştirmesi midir? Şimdi, büyük 
kongrede bu kesifi nasıl ayıracağız? Bir grubun çı
kıp yasak bir sloganı atması acaba kesif bir suç mu 
olacak? Kongre başkanının bu slogana karşı polis 
çağırmaması, kongrenin, o suçu zımnen kabul etmiş 
olması mı olacak? 

işte bu kadar muğlak deyimler içerisinde bir suç 
ortaya konulduğu için, biz, hiç değilse bu madde 
kapsamına büyük kongreler bulaştırılmasın diyoruz; 
çünkü öbür tarafta gruplar meselelerine hâkimdir, 
merkez karar ve yönetim organları meselelerine hâ
kimdir; ama bir büyük kongre içerisinde meseleye 
hâkim olmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen konuyu soğukkanlı 
olarak düşünün ve bu konuda siyasî partilerin üze
rine yarın tartışma açtırmayacak bir zemin sağlamış 
olalım. 

Meseleyi arz eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz yerimden iki cümle ilave etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, arkadaş
larımız, seyircilerden bahsetti; halbuki maddede böy
le bir şey yok, «Parti üyeleri» diyor; bir. 

ikincisi, kesif... Kesifin ne demek olduğu komis
yonda izah edildi; yani münferit hadise olmayacak, 
münferit hadise bahis konusu olmasın. Kaldıki, bu 
«Kesif faaliyet» eski metinde de aynen var. Bu mad
deye bizim ilave ettiğimiz hüküm, yalnız, «Büyük 
kongre». Büyük kongrede bu hallerin, bu fiillerin iş
lenmesi mevzuu var ve bu fiilleri de, organların be
nimsemesi esası getirilmiştir. Yoksa, mücerret o fii
lin birisi tarafından veyahut başkaları tarafından iş
lenmiş olması, büyük kongrenin veya o partinin ce
zalandırılması için yeterli değil; benimsenmiş olması 
şartına bağlıdır. 

Bunu arz etmek istedim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğ-

lu. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, okunan önergeyi oy

larınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir, 
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Teklifin 18 inci maddesini oylarınıza sunuyorum: 
18 inci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci 
madde kabul edilmiştir. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kan, bir tatil önergesi var; 24.00'e kadar yetişmez, 
yeni maddeye geçmeyelim. 

BAŞKAN — Zaman var efendim, istical etmeyin, 
zaman var. 

19 uncu maddeden önce yeni bir maddenin geti
rilmesi istenmektedir, ona dair bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı rapora aşağıdaki maddenin eklen

mesini arz edeniz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Coşkun Bayram 
Adana 

Edip Özgenç 
tçel 

İsa Varda! 
Zonguldak 

A. Sırrı- Özbek 
Adıyaman 

'Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

«Kapanıma kararı 
Madde 109/Ek fıkra. — iki siyasal partinin ken

dilerini feshederek "yeni 'bir parti oluşturmaları ve
ya 'birisinin kendisini feshederek diğerinin tüzelki
şiliğe katılması haillerinde : 

Katılıma varsa, tüzelkıişiüıği sona ermiş partinin; 
Yeni parti oluşturma halinde her iki eski siyasal 

partinin; 

Tüm üyeleri, tüzelkişiliği süren veya yeni oluş
turulan siyasal1 partinin üyeleridir. Toplu veya birey
sel yazılı bir 'başvuru dışında, kendilerinden başka
ca 'hiçbir kayıt ve 'belge aıranımaz. Eski üye kayıt def
terleri üzerinden ve gediktirilmeksizin tüzelkişiliğine 
katıldıkları veya yeni oluşturulan siyasal partiye üye 
kayıtları yapılır. 

Bu suretle kaydolunan üyeler; 'başka 'bir işleme 
tabi tutulmaksızın doğrudan, parti üyeliğinin yasada 
ve parti tüzüğünde yazılı tüm toklarından yararla
nır ve yükümlülüklerini üstlenider.» 

IBAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kaütaııyonız efen
dim'; 'bütçeyle ilgilidir. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

ı(Eırzincan) — Katiiknıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor mu? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim İlk önergenin bütçeyle ilgisi yok; ama 'büt
çeyle ilgisi vardır diyodaırsa, o zaman bir şey diye
mem. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Var, var. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

il 9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Sı-

yasî (Partiler Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Organlarda görev alanların 'bildirilmemesi 

Madde 115. — Bu Kanunun 33 üncü maddesinde 
yazılı biterimi yerine getirmeyen parti soramiuları, 
'beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile 
hüküm giyerler, 

Aynı "hüküm, her kademedeki parti görevlileri ile 
yedeklerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün 
ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce 
mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirmeyen par
ti sorumluları (hakkımda da uygulanır.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
•M. NUKit ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde buyurun 

efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

madde üzerinde söz almak şeklimde değil de, redak
siyonla ilgili küçük bir hususu işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
.M. NURİ ÜZEL 'pskişerıir) — Bu maddenin bi

rinci fıkrasında, «Onbin liraya (kadar hafif para ce
zası dle hüküm giyenler» deniliyor. Para cezası ile hü
küm giyilmez; para cezasına mahkûm edilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Aynı şey efendim. 

M. NURİ ÜZEL !(Eslkişehık) — Aynı şey değil 
Sayın Başkan. 

Yandı nedense Adalet Komisyonundan gelen me
tinlerde mütemadiyen böyle hatalar oluyor. Madde, 
«Onbin liraya kadar hafif para cezası ile hüküm gi
yerler» diyor. Ceza Kanununun hiçbir yerinde hü
küm .giyerler diye bir ifade yoktur, ben rastlamadım. 
Mahkûm edilirler olması lazım. Bu madde yeniden 
redaksiyona talbi tutulursa iyi olur. 

BAŞKAN — «Mahkûm edilirler» şeklinde dü
zeltilmesini mi önıeriyorsunuz Sayın Üzel? 
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M. NURİ ÜZEL ((Eskişehir) — Evet efendim. 
'Redaksiyon ile ilgili olduğu için ayrıca önerge 

verımıiyoıruım. 
BAŞKAN —Koım/isyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ıredaksiyona katılıyor. 
Komisyon olarak maddeyi nasıll düzelıtiyorsuınuz 

efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — «Para cezasına mah
kûm ©diiıirler» sekilinde efendim, 

BAŞKAN — Evet, «Onbin liraya kadar hafif 
para cezasına mahkûm edilirler» şeklinde düzeltece
ğiz. 

Maddeyi, yapılan bu redaksiyon değişikliğiyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlığımıza verilmiş bir 
önerge vardır; onu arz etmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin müzakereleri

nin uzaması ve sabaha kadar bitmeyeceği anlaşıldı-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Suriye'de okutulan bir ders kitabında bazı illeri
mizin Suriye toprağı olduğuna dair bilgiler bulundu-
duğu iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/939) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Dışişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğini mü
saadelerinize arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Bir gazetenin 13.2.1986 günlü sayısında yayın
lanan ve Suriye'nin, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Kah
ramanmaraş, Gaziantep, Mardin, Hakkâri, Diyarba
kır ve Hatay illerimizi «Büyük Suriye hayali» içinde 
1983 basımlı ders kitabında Suriye'n' çocuklara «gasp 
edilen bölgeler» olarak gösterildiği haberi doğru mu-

ğından, Genel Kurulca yeni bir karar alınarak saat 
24.00'te oturuma son verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Haydar Koyuncu 
Zonguldak Konya 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu öner
geye benim de bir ilavem olacaktır. Kanun teklifinin 
şu ana kadar 19 maddesini incelemiş ve geçirmiş olu
yoruz. Teklif 34 maddedir; geride 15 madde daha 
vardır. Ayrıca, maddeler üzerine verilmiş 24 önerge 
vardır. Bunların birlikte müzakere edilip çıkarılma
sı, Başkanlık olaıak da mümkün görülemiyor, öner
genin kabulünü rica edeceğim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemde bulunan ko
nularda bastırılıp dağıtılan ve gelen kâğıtlarda yayın
lanan ve 25 Mart 1986 günü gündeme girecek olan 
415, 416, 417 ve 418 sıra sayılı kanun teklif ve tasa
rılarını görüşmek için, 25 Mart 1986 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.55 

dur? Doğru ise, Bakanlığınızca bu konuda nasıl bir 
değerlendirme yapılmıştır? 

2. Uzun bir süredir gözlenen ve hasmane bir ya
pıda gelişen bu tür davranışlarından ötürü gerekli ce
vabı ve tepkiyi görmeyen şımarık komşularımızın 
bu küstah davranışlarına cevap vermek için bu ülke
yi kışkırtan süper güçle birlikte bayraklarını bu ille
rimize dikmeleri mi beklenmektedir? 

3. Ülkemizde uygulanan bölücü ve yıkıcı çalış
maların militanlarını yetiştiren, destekleyen ve yön
lendiren ülkelerle olan ilişkilerimizi yeniden gözden 
geçirmeyi düşünür müsünüz? 

4. Dış politikada tutucu, çekingen ve hasmane 
davranışları masumane değerlendiren sistemimizin so
nuç vermediği gözlenmektedir. Bu durumda, Türk 
dış politikasını yeniden tavizkâr değil fakat Ata
türkçü bir çizgide oluşturmayı düşünür müsünüz? 

• • «<«^ ' »« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 19.3.1986 

Sayı : SİDE-361-151 
Konu : Soru Önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12.3.1986 tarih ve 7/939-5410/20785 sayılı 

yazıları. 

istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz ihsan Hastürk* 
ün Suriye ile ilişkilerimiz konusunda vermiş olduğu 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Suriye'de hazırlanan bazı ders kitaplarında siyasî 
ve tarihî gerçeklerle bağdaşmayan bazı hususların yer 
aldığı doğrudur. Hükümetimiz bu konuda zamanında 
Suriye Hükümeti nezdinde yüksek düzeyde ısrarlı gi
rişimlerde bulunmuş ve dostluk ve komşuluk ilkeleriy
le bağdaşmayan bu durum hakkında ilgili Suriye ma
kamlarının dikkatini çekerek, bunun süratle düzeltil
mesini istemiştir. 

Suriye Başbakanının yakın bir süre önce ülkemize 
yaptığı resmî ziyaret sırasında da bu konu diğer ikili 
meseleler meyanında gündeme getirilmiştir. Yapılan 
görüşmeler, mevcut sorunların karşılıklı çıkarlara uy
gun biçimde çözümüne hizmet edecek bir ortamın 
yaratılmasına 'katkıda bulunmuştur. Esasen Hüküme
timiz, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan meselelerin 
karşılıklı anlayış ve görüşmeler yoluyla çözüme ka
vuşturulabileceği görüşünü her zaman savunmaktadır. 
Bu çerçevede, komşu Suriye ile içişlerine karışmama 
ve dostluk ilkelerine dayalı sağlam ilişkiler geliştirme 
arzusunu taşımaktayız. Karşılıklı itimat ortamı yara
tılmasının mevcut sorunların halline yardımcı olacağı* 
şüphesizdir. Suriye Hükümetinin uzun yıllardan beri 
devam eden bazı meseleleri çözümleme yolunda ya
pıcı bir yaklaşım içinde olduğunu ifade etmesini mem
nuniyetle kaydetmiş bulunuyoruz. Böyle bir yaklaşı
mın her iki ülkenin de menfaatine hizmet edeceği aşi
kârdır. 

Hükümet olarak bütün komşularımızla ilişkileri
mizde barışçı bir yaklaşım izlerken aynı zamanda 

başta güvenlik olmak üzere tüm hak ve menfaatle
rimizi titizlikle korumaya kararlı olduğumuzu her ve
sileyle açıkça vurgulamaktayız. Türkiye, Atatürk'ün 
tespit ettiği temel dış politika hedefleri çerçevesinde 
siyasî ve ekonomik çıkarlarımızı gözeten barış ve iş
birliğine yönelik istikrarlı dış politikasını sürdürecektir. 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Dışişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine mü
saadelerinize arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
istanbul 

1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümlerine gö
re tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaraları ve marka ve modellerini bildirir mi
siniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı : SİDE-362-152 19.3.1986 
Konu : Soru önergeleri hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13.3.1986 tarih ve 7/1026-5634/21591 sayılı 

yazılan. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 237 
sayılı Kanun uyarınca tahsis edilen resmî taşıtlar ko
nusunda verdiği yazılı soru önergesi cevabı ilişikte su
nulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 
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1. 237 sayılı Yasa hükümlerine göre Bakanlığımı
za tahsis olunan resmî taşıtların plaka numaraları ve 
marka ile modelleri : 

Plaka No. Marka Model 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

0015 
0051 
06 HA 534 
06 TV 170 
06 TV 171 
06 TD 725 
06 RD 712 
06 TV 694 
06 VR 824 
06 VL 207 
06 YA 851 
06 YA 852 
06 YN 764 
06 YN 765 
06 UY 299 
06 UY 301 
06 UY 302 
06 UY 303 
06 UY 304 
06 UR 707 
06 ZS 512 
06 ZS 513 
06 ZS 514 
06 YV 680 
06 YV 681 
06 YY 682 
06 YV 683 

Buick 
* Mercedes 

BMW 
Mercedes 

» 
» 
» 
» 

Buick 
» 

Renault 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1980 
1975 
1984 
1973 
1973 
1975 
1970 
1971 
1975 
1976 
1983 
1983 
1983 
1983 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1980 
1980 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 

20 t 3 » 1986 0 : 

Plaka No. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

06 YV 684 
06 RK 958 
06 V F 170 
06 US 876 
06 VP 799 
06 Z F 595 
06 YS 455 
06 K T 795 
06 VC 745 
06 UV 145 
06 VZ 670 
06 T A 775 
06 UY 036 
06 NY 235 
06 E 4992 

2 

Marka 

Renault 
Murat 131 
Fiat 131 
Fiat 127 
Volıksvvagen 
Fiat 131 
Audi 
Ford 

»-
» 

Peugeout 
Ford 
Bedford 
Dodge 
Mercedes 

Model 

1984 
1977 
1981 
1978 
1976 
1980 
1984 
1974 
1980 
1980 
1982 
1979 
1981 
1977 
1981 

a) Birinci sıradaki araç Bakanlık makamına, 
ikinci sıradaki araç ise, Bakanlık müsteşarına tahsis 
edilmiştir. 

b) Ayrıca yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz 
için yeterli sayıda araç tahsis edilmiş bulunmakta
dır. 

II. Trafik ruhsatnamesi Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı adına olan 1979 model 06 TA 775 hususi 
plakalı Ford marka araç Bakanlığımızın Müşterek Gü
venlik işleri Genel Müdürlüğü emrine tahsis edilmiş 
olup, NATO evrakını taşımakla görevlendirilmiştir. 

III. Bakanlığımız Merkez teşkilatında mevcut ta
şıtlar, hizmetin gereği için ve ayrıca gerektiğinde dev
let protokol hizmetlerinde, Yabancı Konuklar ve he
yetler için kullanılmaktadır. 

»a*i 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

82 <NC1 BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMBLER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İçel Milletvekilli Durmuş Pikini Sağlar'in, 

onmam ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakol undaki bir (tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzer
in, Baştıakanlıitota görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
oun, «danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'-
ın, Hatay İti çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

6. — Konya Milletvekili Salim Ererin, istan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi Uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illilerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demıir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenime ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/567) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs-
küdar-Bminönü seferini yapan Şehit Kararğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

13. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

15. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol labrrilarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

17. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Balkanından sözlü soru önergesi (6/597) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 



— 2 — 

öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
spru önergesi (6/598) 

19. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

20. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

21. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsellen
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/609) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/610) 

24. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

26. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun tli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

28. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

29. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

30. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dil 
sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/619) 

31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergemi (6/620) 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin* 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşlit Ülker'in, İstan
bul ilindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

36. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcrââ
tın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleni Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa-



yılı Seçimlerlin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine Dair 
Kanun TefelM ile Adalet ve Ainayasa komiayonla-
n raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S, 
Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 14.3.1986) 




