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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMALAR 

Sayfa 
513:514 

515,564 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 515,536 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Uşak 'Milletvekili Yusuf Demir'in, 

orman 'köylülerinin sorunları konusunda gün
dem dnşı konuşması 

575 

515 

2. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar' 
m, 21 Mart 1986 günkü muhtelif gazeteler
de yer alan asılsız, maksatlı ve kamu görev
lilerimize 'karşı haksız iisnatlar içeren 'beyanlar 
konusunda gündem dışı konuşması 516:520 

3. — Hatay Milletvekilli Tevfik Bilal'in, 
Hatay İlinde vatandaşlara yapılan işkenceler 
konusunda gündem dışı konuşması 520:523 

B) Danışma Kurulu Önerileri 

a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 

523 

523 

1, — 413 «ima sayılı kanun tekliflerinin 
görüşme gün ve sünesine ilişkin ANAP Gru
bu önerisi 523:526 

Sayfa 
C) Çeşitli İşler 536 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Avrupa 

Konseyi Genel Sekreteri Marcelimıo Oreja'ya 
Başkan taırafınıdan «Hoş geldiinıiz» denümesi 536 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 527,575 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 527 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatıma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 527:528 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver' 
in, İstanbul - Sarıyer Kaırakolundaıfci bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi ı(6/501) 528 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzerin, Başbakanlıkiba görevli 'bir müşavir ta
rafından yabancı yayın ajanslarına politik de
meç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/544) 528 

4. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal'bant-
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı fimmalarla 
anüaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/622) 528 
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Sayfa 
5. — Hatay Milletvekili Abdurırahrnan 

Demirtaş'ım, Hatay Jii çiftçilerinin Ziraat 
Bankasına olan borçlarımın ertelenmesine iliış-
kin Başbakandan sözlü soru önergesii '(6/623) 528 

6. — Konya Milletvekili Salim Brel'in, 
istanbul Büyükşefoir 'Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa İlişkin 
Başbakandan sözlü soıru önergesi (6/559) 528 

7. — Konya Milletvekili Salim Brel'ln, 
Ankara, İsıtan'bul, İzmir ve Bursa illerinde 

.yapılacağı belirtilen toplu taşıma s istemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/560) 529 

8. — Konya Milletvekilli Salim Eirel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanım
dan sözlü soıru önergesi (6/561) 529 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Oernlır'in, 
Uşak î'li Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde 
tütün ekimlime izin verilmemesinin medenime 
ilişiklin Maliye ve Gümrük 'Balkanından sözlü 
soıru önergesi (6/567) 529 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
baıntoğlu'num, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alumlannda usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkim Ulaştırma Bakamından 
sözlü soru önergesii (6/576) 529 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
'ban'toğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merke
zi yapımımın üstlenişine ilişkin 'içişleri Baka
mımdan sözlü soru önergesi 1(6/580) 529 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal: 

bantoğlu'nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fi
yatlarının kontrolüne ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 529 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'-
in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/581) 529 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem konut
larının kesinhesabına ait bazı bilgilere ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/640) 529 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -

Sayfa 
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/641) 529:530 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/642) 530 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliş
tirme Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın-
den sözlü soru önergesi (6/643) 530 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fo
nu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderleri
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/644) 530 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve iş
letme Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/645) 530 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderleri
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/646) 530 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 -1985 yıl
lan gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 530 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984-1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 530 

23. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Muğla ili Merkez Jandarma Kara
kolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) 530 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) 5301: 

531 
25. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen 
hamburgerlerin yurdumuzda satılması için te-

— 510 — 
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Sayfa 
şebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/650) 531 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/651) 531 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/652) 531 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/653) 531 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/654) 531! 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Camilerini Yaptıracak Köylere 
Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 531! 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 
1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/656) 531! 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu 
Yapım Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/657) 531:532 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'
nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/658) 532 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 -1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 532 

Sayfa 
35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 -1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 

36. — Ağn Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
hampetrol alımlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/595) 

37. — îstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

38. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 

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

40. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu ta
şımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/601) 

41. — Kütahya Milletvekili Abdurrah-
man Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir 
ders kitabına ve Suriye sınırları içinde vatan
daşlarımıza ait tapulu arazilerin bedellerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/602) 

42. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, 
Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 
1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı biber alım
larına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/607) 

43. — 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) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu 
meydana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görev-

532 

53'2 

532 

532 

532 

533 

533 

533 

533 

533 
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Sayfa 
lerinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) 533 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/612) 533 

47. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/613) 533 

48. — Samsun Milletvekili Hasan Al-
* tay'm, Samsun ili Merkezi ile Çarşamba İlçe

si elektrik şebekelerinin ihale ve denetimin
de yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 533:534 

49. — Samsun Milletvekili Hasan Al
tay'ın, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/615) 534 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/616) 534 

51. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış 
ülkelerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve 
taşıtma ücretine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/620) 534 

52. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/621) 534 

53. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 534 

54. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ilindeki vatandaşların su ve su parası 
sorunlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/626) 534 

55. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ilindeki bazı belediyelerin semt ve 
mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/627) 534 

Sayfa 
56. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 

Londra" büyükelçimizin bir ingiliz milletve
kiline Barış Derneği davasıyla ilgili mektup 
yazdığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/628) 534 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde ya
yınlanan «icraatın İçinden» programındaki bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/629) 534:535 

58. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, konut kredisinden faydalanan 
vatandaşların korunması için alınan tedbirlere 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/630) 535 

59. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas ili Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 535:536 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 575 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, kamu konutları için ödenen aylık 
kira ve tazminat bedeline ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/915) 575 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, ülkemizde mevcut noterliklere ve 
gelirlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakam M. 
Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/965) 575:589 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, istanbul İli Adalar Noterliğine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat El
dem'in yazılı cevabı (7/966) 589 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, İstanbul ilindeki noterliklerin ad
landırılmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/967) 589:590 

5. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, belediyelerin Emlâk Vergisiyle il
gili faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt
cebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/973) 590:591 

6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, tiler Bankası Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve iskân Bakanı ismail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/995) 591 
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V. — KANUN TASARı VE TEKLIF

LERIYLE KOMISYONLARDAN GELEN 
D I Ğ E R İ Ş L E R 537,547,505 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Parti
ler Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Tarih ve 
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi; istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 20 Arkadaşının Yabancı Ülkelerde Bu
lunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını 
Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine 
Dair Yasa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın 

Sayfa 
Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Coşkun 
Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 
26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih 
ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonları ra
porları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayısı : 413) 537:538,547:564,565:575 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
LER 538 

1. — Kaırar yetersayısı hakkında 538:547 

• > • • • « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
izmir Milletvekili Durcan Emirbayer, petrolün 

ekonomideki önemi ve petrol fiyatlarındaki düşüş kar
şısında Hükümetin tutumu, 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir, Millî Eğitimdeki 
öğretmen sınavları ve 

Adana Milletvekili Metin Üstünel de, pamuk üre
ticilerinin içine düştükleri malî sıkıntılar; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Ürdün'e gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi 

Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin; 

Irak'a gidecek olan : 
Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Baş

bakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in ve 

Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Bazı Milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde belir
tilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ile 

istanbul Milletvekili Kemal özer'e ödenek ve yol
luğunun verilmesi; 

Kabul edildi. 

istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 6 
Arkadaşının, 5.5.1983 Tarih ve 2822 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12, 15, 16, 
17, 21, 22, 23, 29, 37, 38, 43, 48, 53 üncü Maddele
rinin Değiştirilmesini öngören Kanun Teklifinin 
(2/244) doğrudan doğruya gündeme alınmasına iliş
kin önergesi reddedildi. 

"t 

içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/661), 
(6/662) numaralı sözlü sorularını geri aldığına dair 
önergesi okundu ve sözlü soruların geri verildiği açık
landı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm, Sos
yal Sigortalar Kurumunun sigorta primi alacaklarına 
ilişkin (6/649) sözlü sorusuna Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli cevap verdi; soru sa
hibi de cevaba karşı görüşünü açıkladı. 

içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 

— 513 — 



T. B. M. M. B : 84 26 . 3 . 1986 0 : 1 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in (6/544), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/622), (6/576), (6/580), (6/639), (6/640), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/623), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/641), (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), 
(6/647), (6/648), 

Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in (6/587), 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

(6/650), 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595), 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/611), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), (6/615), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/624) ve 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in 

(6/629), 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

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

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'-

a'nın (6/602), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun (6/612), 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), 
(6/627), 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/628) ve 
Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın (6/631), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/651), (6/652), (6/653), (6/654), (6/655), (6/656), 
(6/657), (6/658), (6/659), (6/660) sözlü soru önergeleri, 
soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş bir başka 
sorusu bulunduğundan; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun (6/609) ve 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in 
(6/621), 

Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin 

(6/630) sözlü soru önergesi de, soru sahibi izinli ol
duğundan; 

Ertelendiler. 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 

Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nun ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Buf Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) 
(S. Sayısı: 413) görüşmelerine devam olunarak; 23 
üncü maddesine kadar kabul edildi. 

26 Mart 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Samsun 

Mehmet Zeki Uzun Süleyman Yağcıoğlu 

m •<••• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'a ka
dar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, orman 

köylülerinin sorunları konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Üç arkadaşımızın gündem dışı ko
nuşma jsteği vardır, kendilerine söz vereceğim. 

tik olarak, orman köylüsünün durumu hakkın
da Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Demir. 

YUSUF DEMÎR (Uşak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; hepinizi en derin saygılarımla selam
larım. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiyemizde nüfusumuzun 
yarısından fazlası köylerde yaşamakta olup; bunla
rın da 10 milyon kadarı orman köylüsüdür. Orman 
köylüsü olmayan köylülerimiz, geçimlerini, tarım ara
zisi ile uğraşıp güç bela temin etmeye çalışıyorlar; 
çeşitli ürünleri yetiştiriyorlar. İklimi iyi olan sahil
lerde ve düz arazisi olan köylerimiz de sebze, meyve 
ve hububat işleriyle geçinmeye çalışıyorlar. 

Orman içinde yaşayan orman köylülerimizin ya
şam şartları daha ağır "ve çok düşüktür. Ekim ve di
kim yok denecek kadar azdır. Hem arazisi yoktur 
ve hem de iklim müsait değildir; yalnız, yapabildik
leri hayvancılıktır. 

Sayın arkadaşlarım, orman köylüsü hayvancılık 
yapar, teşvik edemeyiz, kredi sağlayamayız; ormana 
girince, «Odun kestin, ormanı hayvanlarınla tahrip 
ettin» deriz. Ev yapacak olsa, iki ağaç kesince, mah-

BAŞKAN — Yeterli çoğunluk vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

kemelerde süründürürüz. Orman köylüsüne yıllardır 
hükümetlerimiz ne gibi bir ayrıcalık yapmış veya ta
nımıştır? Hayat şartlarını birazcık düzeltsin diye ne 
imkânlar sağladık? Ormanda yaşıyor diye, «Sen dağ 
adamısın» mı demedik, hakir mi görmedik? 

O ormanlar, devletin değil, aslında köylünündür; 
onun yurdudur. Öyle ise, orman köylüsünün yaşam 
seviyesini düzeltecek bazı imkânlar hazırlamak gerek
mez mi? 

«Devletin» dediğimiz ormanlarımızdan bazı im
kânlar verelim, hayvancılığı teşvik edelim, faizsiz ve
ya düşük faizlerle bu orman köylüsüne kredi açalım. 

tyi niyetlerle kurulan Or - Köy'ün adı kaldı. Or
man köylüsüne ne gibi imkânlar sağladık ve sağlan
maktadır? Ziraat bankaları orman köylüsüne bugü
ne kadar ne getirdi, bundan sonra ne getirecek? Or
man köylüsü için bugüne kadar hükümetlerimiz han
gi kanunu getirdi? Yaptıkları iş yalnız hayvancılık 
olduğuna göre, ne gibi teşvik tedbirlerinden yarar
landılar? 

Ormanı, bazı tedbir kanunlarıyla köylümüze tes
lim edelim; göreceğiz ki, köylü ormanı bizden ve or
man teşkilatından çok daha iyi koruyacaktır. «Bu 
ormanı size teslim ediyoruz» dediğimiz an, rüşvet ve 
suiistimaller bitecektir. Gelin, bu ormanları köylümü
ze teslim edelim. 

Sayın arkadaşlarım, orman köylüsüne bazı imkân
lar sağlamak için, sayın hükümetimizin onların sorun
larına bundan sonra daha da eğileceğini umar, hepi
nizi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 515 — 



T. B. M. M. B : 8 4 2 6 , 3 , 1 9 8 6 O: 1 

2. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, 21 
Mart 1986 günkü muhtelif gazetelerde yer alan asıl
sız, maksatlı ve kamu görevlilerimize karşı haksız 
isnatlar içeren beyanlar konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Emniyet hizmetleri hakkında, Gazi
antep Milletvekili Ünal Yaşar söz istemişlerdir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Yaşar. 
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekil
leri; 21 Mart 1986 günü muhtelif gazetelerde yer alan 
ve MDP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet 
Kocabaş ile Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet 
Aydar tarafından beyan edildiği anlaşılan asılsız, 'mak
satlı ve kamu görevlilerimize karşı haksız isnatlar ve 
iddialara temas etmek istiyorum. 

30 Kasım 1985 günü Bingöl II Merkezine bağlı 
Kuruca Bucağı Yolçatı Köyündeki benzin istasyonu 
soygununu, güvenlik kuvvetlerimize mal edilmek is
tenmesini, tehlikeli sonuçlara yol açabilecek bir so
rumsuzluk örneği olarak görmekteyiz. 

Sözü edilen benzin istasyonu, iddia edildiği gibi, 
polisler tarafından değil, eşgal ve kimlikleri tespitli 
üç bölücü eşkiya tarafından, mensup oldukları örgüte 
gelir temini amacıyla soyulmuştur. Olayı müteakip gü
venlik kuvvetlerimizce çevrede yapılan araştırma ve 
inceleme sonucu, soygunun faili eşkiyaların bir müd
detten beri bölgede bulundukları ve civar köylerde 
bazı şahısların yanında barındıkları tespit edilmiştir. 
Bu arada bölücü eşkıyanın, Bingöl İli merkezine bağlı 
Gökçekanat Köyünde bulunduğuna dair yapılan bir 
ihbarı değerlendirmek maksadıyla... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
resmî açıklama mı yapıyor? 

ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Ben araştırdım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Elazığ Emniyet 

Müdürlüğü ile îl Jandarma Alay Komutanlığınca 
müştereken teşkil edilen bir ekip görevlendirilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bakan nerede? 

ÜNAL YAŞAR (Devamla) — 6 Kasım 1985 gü
nü saat 17.00 civarında köyde ihbarla ilgili araştırma 
ve değerlendirme yapan ekip daha sonra saat 23.00 
sıralarında köyden ayrılmış ve takriben... 

SALİM E-REL (Konya) — Sayın Başkan, İçişleri 
Bakanı nerede? 

ÜNAL YAŞAR (Devamla) ...üç kilometre uzak
laştığı sırada silahlı saldırıya kendi güvenlik kuvvetle
rimiz uğramıştır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
gölge bakan olduğuna dair belgesi var mı? 

ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Açılan ateş sonucu, 
ekipte görevli bir polis memuru ağır yaralanmıştır. 
Saldırganlara müdahale eden ekipdeki diğer perso
nel, silahlı iki şahısla mücadeleye girişmiş ve iki şahıs 
da yaralanmıştır. 

SALIM EREL (Konya) — Roman mı okuyor
sun? 

ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Bingöl Devlet Has
tanesine sevkedilen yaralı polis memuru şehit olmuş
tur. Saldırganlar da ölmüşlerdir. Bilahara yapılan tes
pitlerde, saldırganların Gökçekanat köyü bekçisi ibra
him Çakabay ile Mustafa Çakaş adlı kişiler olduğu 
ibrahim Çakabay'ın elindeki tüfeğin kendisine valilik
çe verildiği, Mustafa Çakaş'm silahının ise ruhsatlı 
olduğu, buna rağmen adı geçen kişilerin aile fertleri
nin ve kendilerinin muhtelif tarihlerde soygun faili 
olarak aranan bölücü teröristlerle ilişkili oldukları, 
muhtelif tarihlerde iaşe ve barınmalarını temin ettik
leri anlaşılmıştır. Yapılan soruşturmada ölenlerin aile 
fertleri, teröristlerle olan ilişkilerini tafsilatlı olarak 
ifade etmiş olup, sanıklar adlî makamlara teslim edil
miştir. 

TEVFIK BİLAL (Hatay) — Baskıyla ifade veri
yorlar, baskıyla. 

ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Çatışma sonucunda 
ölenler Türk vatandaşı, kendi güvenlik kuvvetlerinizin 
fertleri ve sivil vatandaşlarımızdır; şimdi oraya da ge
liyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
kanın açıklasın, onun görevi, hükümet açıklasın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Ben milletvekili

yim, müsaade edin ben de açıklarım, orada gidip 
açıklayanlar olduğuna göre, müsaade edin biz de açık
layalım. Kendilerini hâkim, savcı zannedenler var. 

SALIM EREL (Konya) — Roman okuyor. 
BAŞKAN — Sayın Yaşar devam edin siz. 

ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Çatışma sonucun
da, bir polis memuru ile iki saldırganın ölmesi olayı, 
8 inci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı adlî mer
cilerine intikal ettirilmiş, sıkıyönetim askerî savcılığın
ca yürütülen soruşturma sonucunda, kovuşturmaya 
yer olmadığına karar verilerek, karar 6 Mart 1986 ta-
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rihkıde ilgili sıkıyönetim komutanlığı tarafından onay
lanmıştır, 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Mahkeme kararı. 
ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Görüleceği üzere, 

soygunu müteakip soruşturmayla ilgili ekiplerin gö
revlendirilmesi ve daha sonra meydana gelen saldırı 
olayı, adlî ve idarî merciler tarafından ciddiyetle tah
kik edilmiştir. 

12 Eylül öncesi, Türkiye'nin bütünlüğüne kastet
miş perde gerisindeki güçlerin bugünkü uzantılarını 
görmemezlikten gelmek, millete karşı sorumluluk ta
şıyanlara yakışmayan bir gaflettir. 

Güneydoğu'da son günlerde meydana gelen olay
lar, asılsız ve haksız suçlamalarda bulunanlara bir 
tekzip örneğidir. Birkaç gün içinde, vatanını bekleyen 
ana kuzusu 10 erimiz öldürülmüştür. Köyünü bekle
yen 4 korucu ve ayrıca 2'si çocuk olmak üzere 8 sivil; 
toplam 22 vatandaşımız hayatlarım kaybetmiştir. 

ERTÜĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Bundan kim 
sorumlu, kim? 

ÜNAL YAŞAR (Devamla) — Hal böyle iken, 
yanlış bilgiler vererek, olayı tamamen saptıranlara 
alet olan ve güvenlik kuvvetlerimizi haksız yere suç
layan zihniyetin bizatihi parlamento bünyesinden kay
naklanması, üzüntü ve endişelerimi artırmaktadır. 

Her türlü istismara ve maksatlı çevrelerce polemik 
konusu yapılmaya müsait bu tür iddiaların, her şey
den önce ciddî bir araştırmaya ve gerçek bilgilere da
yandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, afakî bil
gilerle hayalî olayların yaratılması, güvenlik kuvvetle
rimizin gereksiz şekilde yıpratılmasına, haksız tepki
lerin doğmasına ve neticede devletimizin zarar görme
sine sebebiyet verecektir. 

Kaldı ki, iddia sahipleri, konu ile ilgili gelişmeler 
hakkında yetkililerden bilgi almayı tercih edecekleri
ne, birtakım şayialara değer vermişler, hazırlanmış 
uydurma senaryoları kamuoyuna gerçekmiş gibi ilan 
etmişlerdir. 

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak uğruna 
şimdiye kadar sayısız şehit veren ve halen de canla
rını feda etmekten çekinmeyen güvenlik kuvvetleri 
mensuplarımızın bu tür sorumsuzca yıpratılmaya ça
lışılması, ne iddia sahiplerine, ne de ülkemize bir ka
zanç getirecektir. Bırakalım, öküz altında buzağı ara
ma işini pembe panter yapsın. 

Geçmişte benzer davranışların doğurduğu vahim 
sonuçları ve getirdiği zararları iddia sahiplerine bir 
defa daha hatırlatır, kısa vadeli politik menfaatler 
uğruna sergilenen böylesi bir tutumu esefle karşıladı

ğımı saygılarımla belirtmek isterim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Bravo pembe pan
ter. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşar. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kocabaş, hangi konuda? 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 

yapmış olduğum basın toplantısı ile ilgili olarak ismi
mi zikrederek ifadede bulundu. Müsaade ederseniz 
tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınıza sataşıldığı ve ileri sürdü
ğünüz görüşler dışında beyanda bulunuldu, bu ko
nuda açıklama yapmak istiyorsunuz. 

Sayın Kocabaş, size söz veriyorum. Yeni bir sa
taşma imkânı yaratmadan, sataşılan ve yanlış anlaşı
lan bölümleri yanıtlamak üzere, buyurun Sayın Ko
cabaş. (MDP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Allah'a hamdü senalar ol
sun ki, doğduğumuzdan bu yana çizgimiz, inançları
mız ve felsefemiz, çok şükür bellidir. Burada konuşan 
çok yakın arkadaşımın konuşmasından, konunun tam 
teferruatına inilmediği ve bizim basın metnimizin tam 
anlaşılmadığı görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 12 Eylül ön
cesi olayları yaşadık. Allah bu memleketi bir daha o 
günlere getirmesin. Bu memlekette biz, polisin için
de, diğer icra güçleri içerisinde, hatta yargının için
de dahi taraf olanlara, hatta provokatör olanlara rast
ladık. Bizim bu olayda üzerine gittiğimiz konu şudur : 
Birincisi, bakanlık tarafından köy korucusu tayin edi
len iki kişiye - maden güvenlik tahkikatı sağlam değil
di - bu kişilere koruculuk görevi neden verildi? 

İkincisi : Olayı, teyp bantını ve banttan deşifre edil
miş halini ilgili bakanlara ve yüce Meclise aynen arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bir vatansever olarak, 
olayın spekülasyonuna, siyasetine girmeyi, kendime 
asla yakıştıramam. Hele Milliyetçi Demokrasi Partisi
nin bir mensubu, aynı zamanda partinin sorumlu bir 
genel başkan yardımcısı, bir şeyi bilmeyecek, ona yüz
de yüz inanmayacak, elinde delil olmayacak, gelecek 
böyle bir iddia ile karşınıza çıkacak; bu mümkün de
ğildir. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Hayatım boyunca inanmadığım bir şey için, ikibuçuk 
senedir şu Meclis kürsüsünden beni hiçbir zaman tutar-
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sız bir davranış içerisinde görmeniz mümkün olma
mıştır, olamaz da. 

Muhterem arkadaşlarım, Gökçekanat Köyüne şal
varlı ve fişeklik kuşanmış beş altı sivil geliyorlar, ev
lerden yemek istiyorlar, «yemeğimiz yok» denince, gi-. 
diyorlar. Bunun üzerine köylü korucuya haber veri
yor, «Köyümüze şüpheli şahıslar geldi» diyorlar; bun
ların şalvarlı cepkenli ve silah kuşanmış insanlar oldu
ğunu anlatıyorlar; korucular köyümüze anarşist geldi 
diye peşlerinden gidiyorlar. Bu 2 korucu köy hudu
dunun 2 kilometre dışında öldürülüyor ve maalesef 
bir de polis ölüyor. 

Ancak, işin enteresan tarafı şudur ki, bu korucu
ların ellerini tüfeklerine dahi atmadıkları ve tüfekle
rinden ateş edilmediği meydana çıkıyor. 

Ben şunu arz etmek istiyorum : Biz bunu 56 gün 
evvel basın toplantısı ile açıkladık, Sayın İçişleri Ba
kanından bir cevap alamadık, randevu istedik rande
vu alamadık. Bizzat içişleri Bakanlığı Müsteşarını ve 
Emniyet Umum Müdürünü üçer defa aradım, fakat 
ne telefonla görüşmek ve ne de randevu almak imkâ
nım olamadı. 

Ancak, şu anlattığım olay yüzde yüz - maalesef -
doğrudur. Belki olay yanlışlıkla olmuş olabilir, ama 
köy korucularını vuran, yanlışlıkla da olsa, maalesef 
polistir; ama - biraz sonra ilanı göstereceğim - TRT'de 
ve gazetelerde «2 şaki vuruldu» deniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, biz Allah'a şükür 
bir tek anarşisti yuvamızda saklamadık; ama eğer ben 
burada bir parlamenterin, evinde ve kardeşinin evinde 
bir Apo'cuyu sakladığını söylersem fevkalade sıkıntı
lar olur ve ben bunu (MDP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) parlamenterlik ciddiyetine ve 
şahsiyetine yakıştırmıyorum, o konuyu da ilgili sayın 
bakana ileteceğim, onu dahi Meclis kürsüsünden söy
lemek istemiyorum. (SHP. MDP ve Bağımsızlar sıra
larından «Söyle, söyle» sesleri; ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş... 
MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Elimizdeki 

bantlar... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — İnsan bil

diğini söyler; gizli kapaklı, alçakça laflar etmez. 
' BAŞKAN — Sayın Kocabaş... 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Arkadaşlar, 
ben burada tahrik etmek için, sataşmak için konuş
muyorum. Bana gelen rapor, teyp bantları ve yap
mış olduğumuz tetkikatla ilgili bir konuyu arz ediyo
rum. Bu konu, temenni ederim yanlış olur; ancak 
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size ben şunu arz etmek istiyorum: Bu devlet hepi
mizin devleti. 

Bakınız arkadaşlarım, hepimiz milletvekiliyiz, hiç 
kimse Doğuda görev almak istemiyor. Bize gelen va
tandaşlar, tayinlerini Eğeye Orta Anadoluya, Kara-
denize, İstanbul gibi vilayetlere yaptırmak istiyorlar. 
Doğu âdeta, memur için bir sürgün yatağı olarak de
ğerlendiriliyor. Buraya tayin edilen memurların ve 
özellikle polis teşkilatı mensuplarının güvenlik so
ruşturmalarının fevkalade iyi yapılmasında fayda 
var. 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, açıklamanızı topar
layın efendim. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, Cenabı Allah size ikti
darı nasip etmiştir, Allah muvaffak etsin. Biz hiçbir 
zaman bunun kıskançlığında değiliz. Bizim .için, dev
letin ebed müddet olması önemlidir; devlet, ebed 
müddettir, iktidar siz olursunuz, biz oluruz, SHP 
olur; kim olursa olur; ama devletin otoritesi, çok 
önemli. Benim üzerinde durduğum konu, buraya pro
vokatörlerin de karışabileceği, polis içine dahi bun
ların sızabileceğidir. 

Bakınız, 12 Eylülden sonra binin üzerinde subay, 
astsubay ordudan tardedilmiş. En hassas yer olan Si
lahlı Kuvvetlere bu bölücü tipler, anarşistler giriyor 
da polis teşkilatına mı giremeyecek; Pol - Bir, Pol -
Der olaylarını yaşamadık mı? Bunlar bitti mi? Ben 
o bakımdan bir ikaz olarak bunu söylüyorum. 

Elimdeki delilleri, maddî delilleri ve teyp bantla
rını ilgili sayın bakanlara ve sizlere de vermeye ha
zırım, vereceğim. Bu vesileyle olayı tavzih etme im
kânını bana verdiği için Sayın Ünal Yaşar'a da te
şekkür ederim, Allah'a çok şükür biz bu memleket
te, hele bölücü faaliyetlerin spekülasyonuna izin ver
meyiz, Allah göstermesin. Bu mümkün değildir. Bir 
defa, gerek doğduğum yer, gerekse seçmenimle ala
kalı bir yer, bakımından ben bunun politikasını niye 
yapayım? Benim özbeöz geldiğim memleketim de 
belli ve bunun siyasî spekülasyonuna benim girmem 
mümkün değil; ben yapamam bunu, yapmam; fakat 
olay maalesef ve maalesef doğrudur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Apo'cuyu kim 
sakladı? 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Olayın üze
rine içişleri Bakanlığının hassasiyetle gitmesinde fay
da vardır. 



T. B. M. M. B : 84 26 , 3 , 1986 0 : 1 

Hepinize bu vesileyle hürmetlerimi arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocabaş. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Apo'cuyu kim 

sakladı Sayın Kocabaş? 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Kocabaş, Apo' 

cuyu kim sakladıysa söyle. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir söz isteyen 

mi vardı? 
RIZA ÖNER ÇAKAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Apo'cuyu kim sakladıysa açıklasın lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Kocabaş... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kim

dir o milletvekili? 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Efendim, mü

saade ederseniz... 
BAŞKAN — Sayın Kocabaş, Genel Kurulumuz 

iki konuda hassasiyet gösterdi: Bir, «Bir Apo'cuyu 
saklama» konusu; bir de, «Geldiğimiz yer bellidir» 
konusu. Bunda bir özel kastınız var mıydı, ya da ne
yi amaçlamıştınız? 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Müsaade eder 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, açıklarsanız, daha aydınla
nacaktır. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Kocabaş, size 
güveniyoruz, o Apo'cuyu kim saklamışsa lütfen söy
leyin. 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri, lüt
fen... 

Buyurun efendim. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Muhterem arka
daşlarım, bana verilen teyp bandından deşifre ettir
diğim kısımda bunlar var; ancak, ben bu olayın doğ
ru olduğuna inanmak istemiyorum. Ancak, ben bu
nu burada yüzde yüz... (ANAP sıralarından gürültü
ler). 

Bir dakika, arz edeyim efendim. Beyefendi, bir 
hafiflik yapmayalım, bunu yapmam; ama ben bunu 
ilgili sayın bakana, Dahiliye Vekiline vereceğim. Bu
nun tahkikatını... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, burada söylemesi lazım. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Siz, neden, 
çok şey yapıyorsunuz? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Söylemen 
gerekir. Öyle bir şey söylüyorsun ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki milletvekillerini şaibe altına 
sokuyorsun; bunu açıklamamak alçaklıktır. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen... 
Sayın milletvekilleri, söz almadan lütfen konuş

mayınız. 
Başkanlığımızca konu şöyle anlaşılmıştır: Sayın 

hatibin elinde bir bant var, bantta bir şeyler söyleni
yor, kendisi de inanmıyor ya da inanmak istemiyor; 
sayın bakana bantı vermeden bu konuda bir açıkla
ma yapmak istemiyor; konuşmasında da, «Bunu söy
lesem daha mı iyi olurdu?» gibi belli kasıtla ya da 
hedefle söylememiştir. Başkanlığımızca da böyle an
laşılmıştır. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Ben bura
da isim ve bölge zikretmedim ki, siz niye alınıyorsu
nuz ki? 

BAŞKAN — Ancak, sayın bakana ulaşacaktır; 
sayın bakan devlettir, hükümettir, eğer ciddî görür
lerse mutlaka buraya getireceklerdir, yeni bir... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, bırakın 
açıklasın lütfen. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Bandı açıklasın efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Mec
lisi şaibe altında bırakmaya kimsenin hakkı yok, 
lütfen açıklasınlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yeni bir so
ruyla da sayın bakandan istenebilir... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Gerek gö
rürse, değil mi? 
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PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) - - Burada açıklasın
lar efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — isimlerini açıkla
sınlar. 

BAŞKAN — Yeni bir soruyla da istenebilir; ama 
Sayın Kocabaş açıklamak isterler ya da bunun dı
şında bir görüş belirtmek istelerse, o ayrıdır; ama 
konu Başkanlıkça böyle anlaşılmıştır. 

İkinci olarak; Sayın Kocabaş «Benim nereden 
geldiğim bellidir» dediniz, arkadaşlarımız, «hep bel
lidir» diyorlar. Herhalde onun hakkında da bir açık
lama yaparsınız. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Efendim, 
ben, İçel Milletvekiliyim, yani orada olan bir olay
la ilgili veya bir bölgede hassasiyet yaratıp, sonuçta 
bir spekülasyon yaratmam mümkün olamaz. Ben bir 
partinin sorumlu genel başkan yardımcısıyım, bana 
intikal eden olayı anlatıyorum, yani burada bu bö
lücü faaliyetlere karşı uyarıyorum. Bu faaliyetlere 
karşı devlet durmayacak, elbet üzerine gidecek, en 
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şiddetli şekilde gidecektir. Bu konuda sonuna kadar 
da biz sizinle beraberiz, hatta bundan üç ay evvel 
bizim genel başkanımız bu konuda görüşme yapmak 
için Meclise gizli oturum talebiyle geldi, biz bunları 
da istedik. Müsaade ederseniz bir gizli oturum yapa
lım, daha rahat konuşalım. Eğer... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Açık 
konuşun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, anlaşılmıştır, bun
lar konu dışındadır... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — ismini söylesin. 
MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Efendim, 

müsaade ederseniz isim söylemeyeceğim. Sayın içiş
leri Bakanına teyp bandı ile aktaracağım, yapılacak 
tahkikat neticesinde en kısa zamanda ortaya çıka
caktır; çıkmazsa, o zaman söyleyeceğim. 

TEVFIK BİLAL (Hatay) — Adnan Kahveci'ye 
ver o bandı. 

BAŞKAN — Konu anlaşılmıştır. 

3. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İlinde vatandaşlara yapılan işkenceler konusunda 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hatay ilimiz
de vatandaşlara yapılan işkenceler konusunda Hatay 
Milletvekili Tevfik Bilal'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bilal. (SHP sıralarından alkışlar). 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hataylı vatandaşlarımızın, 
işkence ve baskı, rüşvet ve horlanma, ikinci sınıf va
tandaş muamelesi görme, günlük yaşamlarının bir 
parçası haline gelmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu mikro
fonlar ayarsız, konuşandan hiçbir şey anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ege, sayın hatip yaklaşınca 
daha iyi anlaşılıyor sanıyorum. Geçen de konu oldu, 
baktırılmıştı. Yaklaşınca daha iyi anlaşılıyor, biraz 
uzak durunca... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Şura
dan kısıyorlar efendim. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Bu olayların baş 
mimarı Emniyet Müdürü Şükrü Yetimoğlu vö Birin
ci Şube Müdürü Bülent Orakoğlu... 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Yalan söy
lüyorsun. 

TEVFİK BtLAL (Devamla) — Gerçeği söylüyo
rum, sen yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
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KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Yalan söy
lüyorsun. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sen yalan söylü
yorsun, gel burada söyle. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Yalan söy
lüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın Bilal, 
lütfen... 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sen yalan söylü
yorsun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyin. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Ahlaksızlık yap
ma orada, gel burada konuş. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, Sayın Bilal... 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Gel burada ko-

' nuş, gel burada tarif et. 
KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Yalan söy

lüyorsun. 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sen yalan söylü

yorsun. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar). 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Terbiyesiz olma. 
«Ahlaksız» dedi, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bilal, karşılıklı konuşmayınız 

lütfen. 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Ne diye müdaha

le ediyor, Başkan; ne diye, «yalan» diyor, ne diye, 
«yalan» diyor? (ANAP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar). 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sözünüzü geri 
alın, «Ahlaksız» diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, Sayın Bilal... 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Yalancı diye hi

tap ediyor o da. 
MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sözünüzü geri 

alın. 
BAŞKAN — Sayın Bilal, Sayın Bilal... 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sözünü geri al

sın, ben de geri alayım. 
MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sözünüzü geri 

alın. 
BAŞKAN — Sayın Bilal, Başkana da söz hakkı 

vermiyorsunuz, lütfen. 
Sayın milletvekili, sayın hatip kendi görüşlerini 

yetkisini kullanarak açıklıyorlar. Oradan sözünü... 
İSMET OKTAY (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bizlere «ahlaksız» diyor hatip. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, hatip 

sataşma yapmasın oradan. 
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HAYDAR ÖZALP (Niğde) — «Ahlaksız» diyor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Lüt

fen... (ANAP sıralarından gürültüler). 
MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sözünü geri al

sın. 
KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Doğruyu 

söyle. 
TEVFlK BİLAL (Devamla) — Lafını geri alsın, 

ben lafımı geriye alayım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Öy

lesine bir yeni uygulamaya gidiyoruz ki, neredeyse 
karşılıklı konuşacağız. 

Sayın hatip, kendi doğru bildiklerini yetkisi tah
tında yüce kurula, halkı adına açıklıyor. Bunların ille 
bir başka arkadaşın görüşlerine uyması mümkün de 
değil, gerek de yok; ancak «Yalan söylüyorsun» di
ye söylenemez. 

TEVFlK BİLAL (Devamla) — Sen git ihalelere 
bak, sen devlet ihalelerini takip et, git devlet ihale
lerini takip et. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, Sayın Bilal, lütfen... 
Ben, yüce Meclisimizin her türlü tartışmaya, her 

türlü konuşmaya İçtüzük gereğince açık olmasını, 
ancak bu tip yaralayıcı sözlerin kullanılmamasını is
tiyorum, esasen İçtüzük de bunu amir. Ben, karşılık
lı olarak, bu sözlerin geri alınmasını istiyorum. Evet; 
«Yalan söylüyorsunuz» sözünüzü... 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Yalan söylü
yor. 

TEVFlK BİLAL (Devamla) — Sen yalan söylü
yorsun, sen yalan söylüyorsun (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (ANAP sıra
larından gürültüler). 

TEVFlK BİLAL (Devamla) — Sen bunlardan 
anlamazsın, sen ancak ihale işlerinden anlarsın, iha
le takip edersin sen. Ahlaksız... Sen ancak ihale iş
lerinden anlarsın. (ANAP sıralarından gürültüler). 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, kürsü
den böyle konuşturmayın lütfen; bu hatibi mikrofon
dan konuşturmayın lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, benden, gündem dışı 
bir konuda söz aldınız; ancak, kendiliğinizden, ko
nulan genişleterek, cevap vererek, beni de bekleme
den görüşmelerinizi sürdürüyorsunuz. 

TEVFlK BİLAL (Devamla) — İkaz edin Sayın 
Başkan. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
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İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, elin
de delil varsa konuşsun. 

TEVFlK BİLAL (Devamla) — Var, delil var, bu
yurun. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Meclisin bir üye
sine «ahlaksız» denilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Güler?.. 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Bunlar gerçektir, 

ispatlıdır bunlar, gerçektir bunlar. 
BAŞKAN — Bir dakika... (Gürültüler). 
TEVFlK BİLAL (Devamla) — Hâlâ savunuyor

sunuz, hâlâ savunuyorsunuz... (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bilal, lütfen... 
Buyurun, bir söz istemiştiniz Sayın Güler. 
MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Meclisin bir üye

sine «ahlaksız» denilmiştir, «ahlaksız» kelimesi kul
lanılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, «ahlaksız» kelimesi... 
MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Lütfen zabıtlara 

bakın ve arkadaş sözünü geri alsın. 
TEVFlK BİLAL (Devamla) — Bana «yalancı» 

diye hitap etmiştir; sözünü geri alsın, ben sözümü 
geri alayım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, ««yalancı» kelimesine, 
siz de «yalancı» dediniz. 

TEVFlK BİLAL (Devamla) — Evet... 
BAŞKAN — Ama, «ahlaksız» sözü biraz fazla 

gitti; onu düzeltelim. 
TEVFlK BlLAL (Devamla) — Peki, sözümü ge

ri alıyorum. 
BAŞKAN — Evet, devam edin Sayın Bilal. (Gü

rültüler). 
Lütfen sayın milletvekilleri... 
TEVFlK BlLAL (Devamla) — Hataylı vatandaş

larımızın, işkence, baskı, rüşvet ve horlanmaya tabi 
tutulması, ikinci sınıf vatandaşlık muamelesi görme
leri günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. 
Bu olayların baş mimarı Emniyet Müdürü Şükrü 
Yetimoğlu ve Birinci Şube Müdürü Bülent Orakoğ-
lu, Hatay halkı üzerinde terör düzeyinde baskı ya
ratarak, Hatay halkına hiçbir zaman hak etmediği 
iğrenç ve asılsız suçlamalar yapmaktadır. 

Bundan bir süre önce Dörtyol ilçemizden Emniyet 
Müdürlüğüne getirilen üç vatandaşımıza işkence yapı
larak, ana avrat küfür edilmiş, sara hastalığı olan bi 
risinin ilacını bile verdirmeyerek «Bunlar vatan hai
nidir, katli vaciptir» şeklinde sözler harcamıştır. 
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Sayın milletvekilleri, bu ilaçları da götüren Hatay 
Milletvekili Sayın Mustafa Çelebi'dir. Sayın Mustafa 
Çelebi bu ilaçlan oraya götürdükten sonra vermek 
istemiş, ancak geri çevrilmiştir. Sayın Mustafa Çelebi' 
nin bu girişiminden sonra, birinci şube müdürü sanık
lara tekrar gitmiş ve demiş iki, «Sizin de güvendiği
niz kişilerin anasını avradını sinkaf ederim»... 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Öyle 
mi?.. 

TEVFİK BÎLAL (Devamla) — Aynını söylemiştir. 
Vatandaşlarımıza karşı bu tür davranışlarda bu

lunan, âdeta Türkiye'de küskünler ordusu yaratmak 
yarışında olan kötü niyetli kişiler vatan hainidir de
mek daha isabetli olur kanaatindeyim. 

Samandağ ilçesinde, tarlada çalışmaktan dönen 
vatandaşın yolu kesilerek, «Kimliği yoktur» diye ih
tiyar kadınları bile, kimliğini ibraz etmeleri için - yar
dımcı olmadan - 24 saat hücreye atıp hakaret edil
mektedir ve bunlar gibi yüzlerce olay... 

Sayın milletvekilleri, Hatay Emniyet Müdürlüğü
ne alınan Samandağlı iki vatandaşımıza işkence ya
pıldığını bildiğim için, Hatay Valisi Sami Oytun'un 
yanına gittim. Yanında Emniyet Müdürü Şükrü Ye-
timoğlu ve bir subay oturuyordu. Valiye, vatandaşla
rımıza işkence yapıldığını, hayatlarından endişe etti
ğimi belirttim. «Kesinlikle işkence yapmadıklarını» 
söylediler. Ben de, inanabilmem için, gözaltında bu
lundurulan sanıkları görmem gerektiğini ısrarla vali 
beyden istemiştim. Buna karşılık, saat 14.00'te Şükrü 
Yetimoğlu'nun Emniyet Müdürlüğünde sanıkları gös
terebileceğine dair karara vardılar. Emniyet Müdürlü
ğüne gittiğimde, birinci şube müdürüyle görüşeceği
mi belirttim ve görüştüm. Vatandaşın birini sandal
yede bitkin halde otururken gördüm, diğer birini ise, 
işkenceden dolayı sandalyede oturamayacak halde ol
duğu için bana gösteremediler. Bu vatandaşlarımızı 
30 gün sonra mahkemeye çıkardılar. Kendileriyle gö
rüştüğümüzde anlattıklarına göre bakın neler olmuş : 
Tam 15 gün soğuk hücrede dayak altında, işkence ve 
ağza alınmayan küfürler yapmışlar. İşkenceden ha
yatları tehlikeye giren vatandaşlarımızı tedavi etme
leri için Doktor Ali Haydar Kaçmaz ile tanımadık
ları başka bir doktor Emniyet Müdürlüğüne çağırıl
mışlar; doktorlar, bunları muayene etlikten sonra 

- her zamanki gibi - «Merak etmeyin, geçer» diyerek 
- reçete yazmadan - bazı ilaçların isimlerini kâğıt par
çası üzerine yazarak gitmişlerdir. 

İşin ©n ilginç yanı da, sanıkların, mahkemeye çı
kana kadar, ifadelerinde neyin yazıldığını, hangi suç
larla itham edildiklerini bilmemeleriydi. 

26 4 a â 1986 0 : 1 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, burada suçlu var
sa, Özal Hükümetinin bağımlı kılmaya çalıştığı ba
ğımsız yargı organları, cezalarını verecektir; fakat 
Hatay Emniyet Müdürlüğü, hazırlık tahkikatı sırasın
da görevini kötüye kullanarak, sanıklara insanlık dışı 
muameleler, işkenceler yapmış ve böylece soruştur
manın sonucuna etki yapacak asılsız beyanlar elde 
etmiştir, insan Hakları Evrensel Beyannamesine imza 
atmış bir ülkenin emniyet teşkilatı, kişinin alakası 
olmadığı halde, zorla, işkence yaparak suçları kabul 
ettirmek seçeneğine başvurmamalıdır. Umarım ki, Ha
tay Emniyet Müdürlüğünün bu tür kötü uygulama
ları içişleri Bakanlığımızın dikkatinden kaçmayacak
tır. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Adliyeye 
intikal etmiş bir konuda burada isim vermeye lüzum 
yok. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Ben isim verme
dim, hangi olayı anlattığımı da kimse bilmiyor; ken
disi açıklasın. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, hemen toparlayın ve 
bağlayın. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, işkence yapmayı meslek haline getirmiş olan kö
tü zihniyetli ve sabıkalı olan Hatay Emniyet Müdürü
nün Samandağ halkı üzerinde oynamak istediği son 
oyunu anlatmadan geçemeyeceğim : Bir haftaya yakın 
bir süre içinde Samandağ'a gönderdiği sivil istihba
ratçılar, kendilerine gazete muhabiri süsü vererek, 
halkımıza şu soruları yöneltmişlerdir: «Suriye televiz
yon yayınlarını mı seviyorsunuz, yoksa Türkiye tele
vizyon yayınlarını mı, şimdi, burada oylama yapılır
sa Türkiye mi fazla oy alır, yoksa Suriye mi fazla 
oy alır?» Bu gibi soruları Samandağ halkına sormak 
için vatan sevgisinden nasibini almamış, hissiz, duy
gusuz bir insan olmak gerekir. Hatay'ın, Türkiye'ye 
ilhakında en büyük payı olan Samandağlılara bu tür 
gizli suçlamaları reva görmek, en büyük cehalettir. 

Sayın milletvekilleri, Hatay Emniyet Müdürlüğü
nün vatandaşlarımız üzerinde yarattığı baskı ve sin
dirme had safhasına ulaşmıştır. Ben, bir milletvekili 
olarak, Hatay'da hangi köy ve mahalleye gidip,, va
tandaşlarımı ziyaret edersem, haberleri olduğu takdir
de, ertesi gün mutlaka ziyaret ettiğim o köy veya ma
halleye operasyon düzenleyip, vatandaş taciz edilip, 
horlanmaktadır. Bunlarla da yetinmeyip, emniyete... 

BAŞKAN — Sayın Bilal, konuşmanızı lütfen 
tamamlayınız. 
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TEVFİK BtLAL (Devamla) — Emniyete götürü
len vatandaşlarımıza sordukları ilk soru nedir bili
yor musunuz sayın milletvekilleri? 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Hangi 
duygularla öyle konuşuyorsun? O yazıyı bile sen yaz
mamışsın; kim yazdı? 

BAŞKAN — Sayın Bilal, konuşmanızı toparla
yınız. 

TEVFİK BİLAL (Devamla/ — Arkadaşım, sen 
neden rahatsız oluyorsun? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
TEVFfiC BİLAL (Devamla) — Sen neden rahat

sız oluyorsun? Ben kendi gördüklerimi söylüyorum. 
(ANAP sıralarından «Bağırma» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bilal, konuşma süreniz dol
du, tartışma sürelerini de dikkate aldım; lütfen ko
nuşmanızı hemen toparlayınız. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, emniyette vatandaşlara, «Hangi partiye oyunuzu 
verdiniz» diye soruluyor. (SHP sıralarından alkış
lar) Dikkat ediniz, bu çok önemlidir. «Niçin verdi
niz, köyünüzde, mahallenizde hangi partiye, ne ka
dar oy verdiniz?» şeklinde sorular, sorulmaktadır. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta)— Bağır
madan konuşsun, Sayın Başkan. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Ayıp, ayıp, bi
raz Meclise saygılı olun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... 
Sayın Bilal, hemen, konuşmanızı bağlayınız, sü

reniz bitmiştir efendim. 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
Sayın milletvekilleri, bu tür davranışlar, özal 

Hükümetinin yanlı ve partizan politikasının iflas et
tiğinin, kendini kurtarmak için, artık bazı kötü ni
yetli görevlilerin terörü sokaklardan, devlet daireleri
ne taşıdığının apaçık delilleridir. Ancak, bu tip uy
gulamaların ters tepeceğini bilmenizi istiyorum. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz ederim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşeklküf ederim Sayın Bilal. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
1. — 413 sıra sayılı kanun tekliflerinin görüşme 

gün ve süresine ilişkin ANAP Grubu önerisi 
BAŞKAN - - Sayın milletvekilleri, gündeme geçi

yoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, Anavatan Par

tisi Grubunun, içtüzüğü 19 uncu maddesinin son fık

rasına göre verilmiş bir önergesi vardır, okutup, ona
yınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Siyasî Partiler 

Kanununun, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nunlara bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifleriyle ilgili görüşmelerin tamamlanabilmesi için, 
çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla Da
nışma Kuruju, grubumuz tarafından 26.3.1986 Çar
şamba günü 14.30'da toplantıya çağırılmış, ancak top
lantı temin edilememiştir. 

Bu sebeple, içtüzüğün 19 uncu maddesinin son 
fıkrası gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Ge
nel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Pertev Aşçıoğlu 

Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili 

öneri: Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun 
teklifleriyle ilgili görüşmelerin tamamlanabilmesi için 
Genel Kurulun çalışma saatlerinin 26.3.1986 (Bugün) 
saat 22.00'ye kadar, 27.3.1986 Perşembe günü de gö
rüşmelerin bitimine kadar uzatılması önerilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, öneri
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. (SHP sıra
larından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak biz, bundan 
evvel gelen Danışma Kurulu önerilerinde de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bütün bölümleriyle, bütün 
unsurlarıyla, bütün komisyonlarıyla, Başkanlık Divanı 
da dahil olmak üzere Anayasa ve İçtüzüğün emretti
ği biçimde en etkin şekilde çalıştırılması gerektiği ve 
dolayısıyla, olmaması gereken teamüllerin geliştiril-
memesi için özellikle iktidar partisinin çok hassas ol
ması gerektiği üzerinde defalarca durduk, defalarca 
söyledik; fakat görüyoruz ki, bu kötü hastalık (çok 
afedersiniz ama, mikrobik de değildir; nasıl musallat 
olduğunu tespit etmek o bakımdan mümkün değil) 
iktidar partisinde maalesef gün geçtikçe iyiden iyiye 
yer etmeye başladı. 

Sayın milletvekilleri, eğer her şeyi çoğunluk hal
ledebilir diye düşünüyorsanız; yani, mantığınız böyle 
gelişiyorsa, siyasî yaklaşım tarzınız ve terbiyeniz bu
na müsaade ediyorsa, o zaman Anayasaya, o zaman Iç-
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tüzüğe, o zaman komisyonlara, o zaman Meclis Baş
kanlığına gerek yok. 

Çok iptidaî bir örneği alıyorum; köyde herhangi 
bir mesele tartışılmak istendiği zaman dahi, köyün 
muhtarı, en azından köylüye saygı nedeniyle her ta
rafı toplar da bir görüşür. Eğer bunu sağlayamıyorsa, 
o ilkel imkânları içerisinde kendisi yöntemler gelişti
rir. 

Nasıl bir düşünce ve nasıl bir çalışma tarzıdır ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde mutlaka toplanması 
ve mutlaka çalışmaları tanzim etmesi -gereken, bu
nun için kurulmuş olan o anayasal, o içtüzüğe daya
lı müessese bir türlü işletilemiyor ve her defasında 
Danışma Kurulu toplantıya çağrılıyor; fakat, toplan
tı nisabı sağlanamadığı için, Anavatan Partisinin tek
lifiyle yeniden sürelerin uzatılması; tekrarında yine sü
relerin uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
karşısına bir emrivaki olarak getiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, her zaman aynı şeyi söyle
dik ve her zaman da aynı şeyi söyleyeceğiz. Bu mü
esseseye hepimizin en azından çok hassas yaklaşması 
ve dolayısıyla müesseseyi tahrip etmekten çok sakın
ması mecburiyeti vardır. Kötü bir teamülü burada 
geliştirmemek için, iktidarıyla, anamuhalefetiyle, mu
halefetiyle işbirliği yapmak, fikir birliği yapmak ve 
demokrasinin erdem ve faziletinden alabildiğince is
tifade etmek gerekir. Sayın milletvekilleri, başka şe
kilde bunu sağlamak mümkün değildir. Yani, özellik
le şunun üzerinde durmak lazım: Demokrasi, bir ço
ğunluk rejimidir ve demokrasinin fazileti ve erdemi, 
elbetteki çoğunluğu olan partiye bazı imkânlar, bazı 
avantajlar sağlar; ama o parti, çoğunluğu ifade eden 
ve çoğunluğu toplamış olan; yani iktidar partisinin, 
demokrasinin bütün müesseseleriyle işlemesi için yap
ması gereken çok büyük görevleri ve çok önemli so
rumlulukları vardır; «Benim parmak sayım yetiyor, 
dolayısıyla ben her şeyi dilediğim şekilde yaparım» 
diye düşünüyorsanız; affedersiniz sayın milletvekille
ri; bunun adına demokrasi denmez, bunun adına bir 
başka şey bulmak lazımdır, oturup onu düşünmek ge
rekir. 

Bundan sonra çok temenni ediyorum ki, bir daha 
Türlkiye Büyük Millet Meclisi böylesine emrivakiler 
karşısında bırakılmaz ve «toplanamadı» gerekçesiy
le, ikide bir Başkanlık Divanından gelen veya Ana
vatan Partisi Grup Baş'kanvekilliğinden gelen böyle 
bir öneriyi oylamak suretiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin mesaisi tanzim edilip, çalışma saatleri dü
zenlenmez. 
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Sayın milletvekilleri, çalışmaya karşı değiliz ve bu-
I nu hiçbir şekilde sizin bunu bu anlamda deklare et

meniz mümkün değildir. (ANAP şuralarından «O hal
de...» sesleri) ^ 

itiraz eden sayın milletvekili, lütfen teşriî görevi
nizin size emrettiği şekilde şu kürsüyü bir gün kulla
nınız da, ondan sonra itiraz etme hakkınız olsun. Ye
minden sonra kürsüde görmediğim arkadaşlarım, gö
revine başlaması için zorunlu olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yemin etmenin ötesinde, kürsüye bir 

j defa dahi gelmemiş olan değerli milletvekili arkadaş-
I larım; burada, kürsüde gerçekleri savunan, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin saygınlığına gölge düşürme
mek için alabildiğine çırpınan insanlara laf atarak 
bir yere varılmaz; demokrasi bu değildir, çoğunluğun 
verdiği yetkiler bunlar değildir, çoğunluk yetkisinin 
kullanılması tarzı bu değildir. Dolayısıyla, kötü tea
mülleri geliştirmemek gerekir; iktidarıyla, muhalefe
tiyle herkesin mutlaka hassas olması iktiza eder. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Ne zaman müspet 
oy verdiniz? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Biz, anamuha-
lefet partisi olarak/ size açık opsiyon verdik. Sabaha 
kadar çalışmak, bizim için kesinlikle kaçınılacak bir 
şey değildir. Biz, kötü teamüllerin geliştirilmesinin, 
Anayasanın ve içtüzüğün rafa kaldırılmasının karşı
sındayız. 

Sayın milletvekilleri, itirazımız o yöndedir ve o 
yüzden de gelen bu önergeye oylarımız menfî ola
caktır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kuşhan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Saruhan. 

I İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; yüce Meclisimize, İçtüzük ge
reği yapılan çalışma süresinin uzatılması tekliflerine, 
anamühalefet partisi sözcüleri her zaman bir anlam 
verirler. Şu anda da, grubumuz tarafından verilmiş 
olan önerge, hiçbir zaman ne Anayasanın dışında, ne 
de İçtüzüğün dışında bir öneridir, öneri, tamamen İç
tüzüğe uygun olarak ve Danışma Kurulunu toplantı
ya çağırmak suretiyle, konunun tartışılması istenmiş 
olmasına rağmen, muhalefet partilerine mensup tem
silcilerin bu toplantıya katılmadıkları... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye katılmıyorlar; 
Sayın Meclis Başkanı araştırsınlar, niye katılmıyor-

| 1ar? 
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ÎSMAIL SARUHAN (Devamla) — Neden katıl
madıklarını biraz sonra ifade edeceğim. 

Grubumuz İçtüzüğün 19 uncu maddesine uygun 
olarak Genel Kurulun onayına başvurmuştur. Bura
daki amaç, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma sü
resinin bir süre uzatılmasından ibarettir. Hepimiz bu 
Meclise çalışmak için gelmiş olduğumuza göre, ça
lışmak mecburiyetindeyiz. Meclis gündeminde görü
şülecek konu olmadığı zamanlar, «Meclisi iktidar par
tisinin çalıştırmadığını» ifade edeceksiniz, gündeme 
görüşülecek maddeler geldiği zamanlarda da bizleri 
aceleci olarak vasıflandıracak ve tenkit edeceksiniz, 
ondan sonra çalışma sürelerinin belli zamanlar için 
uzatılması talepleri olduğunda, bunu da yersiz bula
caksınız. 

Burada üzülerek şunu ifade ediyorum : Sizlerin ik
tidar partisi milletvekillerini tenkit etmeye hakkınız 
yoktur. Yüce Meclis millet adına hareket etmekte, 
demokraside millî iradeyi bu Meclis temsil etmek
tedir. Sizlerin nasıl oy hakkınız varsa, iktidar üyeleri 
olarak bizim de vardır. Sizler de demokrasilerdeki 
çoğunluk sistemine saygılı olmaya mecbursunuz, çün
kü millet çoğunluğu Anavatan Partisine tevcih etmiş
tir, biz de bu yetkiyi kullanmaktayız. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 

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

BAŞKAN — Sayın Bayezit, aleyhte mi söz isti
yorsunuz? 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Narin?.. 
KADİR NARIN (Diyarbakır) — Aleyhte istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Narin, aleyhte Sayın Bayezit 

istediler. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Üzerinde isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Üzerinde olmaz Sayın Narin. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; şu kürsüde eğer ça
lışma edebiyatı yapılmasaydı söz almayacaktım. Ça
lışma edebiyatıyla siz kendi kendinizi kandırabilir
siniz. Bu konuda bizim hassasiyetimizi başka bir açı
dan ele almaya mecbursunuz. 

Biz, Meclis çalışmasına gösterilmesi gereken saygı 
ve Meclis çalışması yönlendirilirken gösterilmesi ge
reken ciddiyet üzerinde duruyoruz. Geçen hafta «Bu 
kanun teklifinin görüşülmesi bitene kadar devam ede
ceğiz» diye karar aldık. Biz buna karşı çıkarak; bu
nun aceleye getirilecek bir tarafı yoktur, rejimi ilgi
lendiren önemli maddeleri vardır; bu itibarla, bu eni
ne boyuna tartışılsın ve bunu dar bir güne ve saate 
sığdırmayın dedik. Siz bizim bu sözlerimize «hayır» 
dediniz, oyladınız, karar aldınız ve biz ona-uyduk, 
devam ettik. Perşembe gecesi ne oldu?.. Saat 12.00' 
de hepiniz, büyük bir ekseriyetiniz, havlu atan 
boksör gibi, havlu attınız «bırakalım» dediniz. Ya
lan mı? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
ANAP sıralarından «Demagojiyi bırak» sesleri, gü
rültüler) 

Eğer çalışmak isteseydiniz biz hazırdık, o gün sa
bahın beşine kadar çalışırdık; niçin çalışmadınız? 
(ANAP sıralarından «Çalışma edebiyatını bırak» ses
leri, gürültüler) 

Çalışma edebiyatını bırakarak, «O gün bizim ca
nımız öyle istedi veya bizim mecbur olduğumuz bazı 
koşullar saat 12.00'de kesmemizi gerektirdi» deyin, 
saygı duyarız. Çünkü, bu sizin sübjektif durumunuz-
dur. Deyin ki: «Biz bugün saat 22.00'ye kadar çalış
mak istiyoruz.» Yine saygı duyarız; ama mantık için
de kalın arkadaşlar. Lütfen buraya çıkıp da, ucuz 
politikacılar gibi, ucuz edebiyat yaparak, «Biz çalışı
yoruz, muhalefet çalışmıyor» demeyiniz, «Çalışmak
tan kaçıyor» demeyiniz. Çünkü, Türk Milleti kimin 
çalıştığını, bundan daha önemlisi, kimlerin çalışmaya 
zorlandığını biliyor. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

lehinde söz istiyorum. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkan, le

hinde söz istiyorum. 
CÜNEYT CANVER (Adana.) — Sayın Başkan, 

ben de lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Narin... (ANAP sıralarından 

«Ama olmaz ki, Sayın Başkan» sesleri, gürültüler) 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Konuşmak için ıs

rarlıyım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Narin, önergenin lehinde mi 

söz istiyorsunuz? 
KADİR NARIN (Diyarbakır) — Lehinde, Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, Sayın Narin sizden ön

ce önergenin lehinde söz istediler. 
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NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Aleyhte konuşa
caktır efendim, lehinde konuşacağına inanıyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Narin, önce aleyhinde söz is
tediniz, sonra üzerinde söz istediniz, şimdi de lehinde 
söz istiyorsunuz. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Efendim, Sayın 
Bayezit'in konuşmasından sonra ikna oldum; lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, Sayın Narin sizden 
önce söz istediler, lehte konuşacaklarını belirtiyor
lar. (ANAP sıralarından gürültüler, «Olmaz ki, Sayın 
Başkan» sesleri) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Lehinde ne konuşacak Sayın Başkan? Daha 
önce aleyhte söz istediler. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün 64 üncü mad
desini uyguluyoruz, içtüzüğün 64 üncü maddesi, iki 
lehte, iki aleyhte en çok dört milletvekiline söz veri
leceği hükmünü amirdir. 

Sayın Narin, «Lehte konuşacağım» diyorlar. 
Sayın Narin, yalnız lehinde konuşacaksınız; üze

rinde diye bir söz hakkı yok. 
KADÎR NARİN (Diyarbakır) — Evet, lehinde 

konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — inanıyor musunuz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekilinin söylediğine 
elbette inanırım. 

Lehte konuşmak üzere, buyurun Sayın Narin. 
(ANAP sıralarından, «Oyunu belli etsin» sesleri, gü
rültüler) 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — Oyu 
beyaz olacak ama. Oyuna dikkat edin; kırmızı oy 
kullanamaz. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Başka
nım, değerli milletvekilleri; bir usulü bırakalım artık, 
ben buraya gelmeden evvel, halen yerinde oturan ar
kadaşım, «Sayın Narin böyle söyleyin» diyor. Sayın 
Narin ne söyleyeceğini çok iyi bilir sevgili kardeşim, 
siz oturun dinleyin. (ANAP sıralarından «Kendi arka
daşlarınız da söylüyor» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Narin, devam edin. 
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KADİR NARIN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, ANAPlı bir arkadaşım burada, Meclisin çalışma
ları hakkında bazı bilgileri verdiler ve «Meclisi çalış
tıralım» dediler. Eğer Meclisimiz çalışmaya gerçekten 
bu kadar azimli ise buna ben de katılıyorum, aynen 
onaylıyorum; hep beraber çalışalım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Ancak, sevgili milletvekili arkadaşıma 
şunu soruyorum: Dün tam bu saatlerde işçilerle ilgili 
bir kanun teklifinin aşağı indirilmesi için Meclisten 
çalışma izni istenildi, ancak bu istek ANAP'lılar tara
fından reddedildi. Demek oluyor ki, ANAP'lı arka
daşlarım Meclisi tek taraflı çalıştırmak istiyorlar. Bu
na fırsat vermeyeceğiz, bu fırsatı bulamayacaksınız. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkan, ko

nuşma hakkım var. 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, Sayın Narin konuşma

sının başında çalışmak istediğini belirtmiştir. Sonra bir 
eleştiri... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. (SHP sıralarından 
«Ne usulü, hangi usul?» sesleri) 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Usu
lün nesi hakkında? 

BAŞKAN — Sayın Artükarslan, hangi konuda?.. 
Zaten Tüzüğün 64 üncü maddesine göre görüşme aç
tık. 

H. YILMAZ ÖNEN (izmir) — Boşverin Sayın 
Başkan, zaten vazgeçti. 

BAŞKAN — Sayın Artükarslan, vaz mı geçti
niz? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 
edenler... (ANAP sıralarından «Sayın Başkan, Sayın 
Narin elini kaldırmıyor» sesleri) Kabul etmeyenler... 
(ANAP sıralarından «Hem kabul, hem ret oyu kul
lanılır mı?» sesleri) 

Sayın Narin, biraz önce kabul ediyor biçiminde 
oy kullanmıştınız. (ANAP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri, alkışlar) 

önerge kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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IV. — SORULAR 

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

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

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Söz
lü Sorular» bölümüne geçiyoruz. 

1 inci sırada, tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, orman ürünleri... (Gürültüler) 

.Sayın milletvekilleri lütfen... 
Sayın Kuşhan, bir sözünüz mü var? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, çalışmak isteyen ANAP milletvekilleri Ge
nel Kurulu terk ediyorlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hep birlikte ko
nuşulursa hiçbir şey anlaşılmaz. 

Sayın Kuşhan söz aldı; buyurun Sayın Kuşhan. 
(Gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Mec
lisin saygınlığı nedeniyle uygulanmakta olan teamül, 
yani usulle ilgili iki üç cümle söylemek üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, usulde bir yanlışlık 
yoktur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanlığınızın | 
yaptığı yanlışlığı ifade etmek istemiyorum; mutlaka 
müdahale edilmesi gereken bir konuda Meclis Baş
kanlığına bazı gerçekleri aktarmak istiyorum. Bu ne
denle, müsaadenizle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Başkanlık bir usul 
hatası yapmamıştır. Siz, hangi konuda usul hatası var
dır diyorsunuz? Başkanlığın tutumu ya da benzeri 
hususu bana söyleyehilirseniz, konuyu incelerim ve 
gerekiyorsa size söz verebilirim; ama, usul hatası yok
tur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, id
dia ettiğim konu, Başkanlığın bir usul hatası yaptığı 
yönünde değil. Yalnız, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Başkanlık Divanı bir bütündür. Binaenaleyh, 
bir milletvekilinin tespit etmiş olduğu usule mugayir 
bir durum Başkanlık Divanı için de sözkonusu ola
bilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden olu
şan Genel Kurul için de sözkonusu olabilir. Bir mil
letvekili, burada eğer böyle bir şey tespit etmiş ise, 
şu anda onu iddia ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, usul hakkında söz 
almak, sayın milletvekillerinin hakikidir; ancak hangi 
konuda usulsüzlük olduğunu belirlemeniz gerekir. I 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulunda teamül haline getiril
miş olan bir durum usule mugayirdir; onu söylemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, belirttiğiniz hususun 
usulle ilgisi görülmemiştir. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET AZrzOĞLU (Bursa) — Sayın Baş

kan hükümet sıraları boşaldı. . 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin... 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, söz almadınız, lüt

fen... 
Sözleriniz usulle ilgili görülseydi... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, hangi 

usulü belirtmek istediğimi arz etmeye çalışıyorum. 
BAŞKAN — Evet... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, üyeleriyle, Başkanlık Dı-
vanıyla bir bütündür; bunu arz etmeye çalışıyorum. 
Eğer, Başkanlık Divanında usule aykırı bir hareket, 
bir söz veya bir davranış tespit edilirse, bir üye, içtü
züğün kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak söz 
ister ve konuşur. Aynı şeyi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üyeleri yaparsa Başkanlık Divanı gerekli ikazı 
yapar; Başkanlık Divanı usule uygun davranmıyorsa, 
Başkanlık Divanına ışık tutmak da milletvekilinin gö
revidir. Bu görevini yerine getirirken de yine usul söz
konusu olabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, görüşmeler ye 
oylamalar sırasında uygulanan bir sistem vardır şu 
anda. Sistem, oylama sırasında kulisten içeriye, gö
rüşmeler sırasında, yani oylama bittikten sonra ku
lise çıkma şeklinde işlemektedir. Böyle, Genel Kurul
dan içeriye dışarıya usulünün Meclis teamüllerine ay
kırı olmasından bahsediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, teamülden bahsedi
yorsunuz ki, bunun usulle ilgisi yoktur. 

Sözlü sorular üzerindeki görüşmelerimize devam 
ediyoruz. 

1 inci sırada, içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, sorum, bir seneye yakın süredir gündemdedir. 
Sayın bakanlar çalışmak istiyorlardı; hiçbirisi burada 
yok. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Sağlar. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs

tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz 
iddiası hakkında emniyet amirinin yaptığı açıklama
ya ilişkin, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Canver?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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 
(61544) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nurii Üzd'in, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik de
meç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

Yok. 
Soru ertdenmiştir. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — KuHisteler, 

kulisteler... 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmli Nalbantoğlu'nun, danışmanlık için ya
bancı firmalarla anlaşma yapılıp yapılmadığına iliş
kin, Başbakandan sorusu yer almaktadır. 

-»Sayın Nalbantoğlu?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 
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BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mhidurralhlman Demirtaş'm, Hatay İli çiftçilerinin Zi
raat Bankasına olan borçlarının ertelenmesiine ilişkin, 
Başbakandan sorusu yer almaktadır. 

Sayın 'Demirtaş?. Yoklar. 
Sayın Barbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yek, 
Soru ertdenmlştir. 
6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, îstanr 

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

BAŞKAN — 6 ncı şifada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, istanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz 
ofobüsleriyle yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin, Baş
bakandan sorusu yer atmaktadır. 

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

Yok. 
»Soru ertelenmiştir. 

SALÎM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu ko
nunun usulü ile ilgili olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Normal usulümüz devam etmekte
dir ve 'bir usulsüzlük yoktur Sayın Erel. 

SAıLtM EREL (Konya) — Yasama görevini ye
rine getiren bir milletvekili olarak, bence çok önem
li bir konudur ıbu. Lütfen söz verin de bu konudaki 
fikirlerimi açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — (Sayın Erel, gündem yürümektedir. 
SAjljfM EREL (Konya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — ıSayın Erel, lütfen söz almadan ko
nuşmayınız. Gündem yürümektedir ve bu konuda si
ze söz verebilmem bakımından İçtüzükte de her han
gi bir madde yoktur. 

SALtM EREL (Konya) — Sayın Başkan, lütfen 
söz verin. Anavasa maddeleri olduğu gilbi, Meclis iç
tüzüğünün -bilhassa 97 nci maddesi başta olmak üze
re- birçok maddesi savsaklanıyor. Başkanlık olarak 
lütfen buna müdahale edin. Hükümetin Oturduğu yer 
-tenzih ederim- tliyatrö sahnesine döndü; bir 'giriyor
lar, bir çıkıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Erel, içtüzüğe göre bu konuda 
Başkanlıkça yapılacak bir şey yoktur. 

SALİM EREL (Konya) — Var efendim; yok de
ğil. Lütifen bu konular ciddiyetle ele alınsın, ciddiyet
le müdahale edilsin buna. 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Konya Milletvekili Sa- I 
lim Erel'in, Ankara, istanbul ve Bursa illerinde ya- I 
pılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine ilişkin, I 
Barbakandan sorusu yer almaktadiır. I 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 
8. — Konya Milletvekili Şalim EreVin, Konya, I 

Ereğli Şeker Fabrikası yapımı çalışmalarına ilişkin I 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/561) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Konya Milletvekili Sa
lkı Erel'in, Konya, Ereğli Seker Fabrikası yapım 
çalışmalarına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından I 
sorusu yer almaktadır. I 

Sayın Erel?. Buradalar. I 
Cevap verecek: sayın bakın?. Yok. j 
Soru ertelenmiştir. I 
9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak I 

İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine I 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm- I 
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) I 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Uşak tli Eşime İlçesine bağlı bazı köy
lerde tütün ekimine izlin verilmemesinin nedenine illiş- I 
kin, Maliye ve Gümrük Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?. Buradalar. I 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndekî bazı yöneticilerin gıda I 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin I 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi f 6/576) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğiiu'nun, Uçak Serviisi Anonim 
Şirketindeki bazı yöneticilerin gıda alımlarında usul
süzlük yaptıkları iddiasına ilişkin, Ulaştırma Bakanın- I 
dan sorusu vardır. I 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. I 
Cevap veercek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 
11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner

gesi (6] 580) I 

BAŞKAN — İH inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Na'Ilbantoğlu'nun, tzmir Ticaret ve Ganayti Mer-
'cezi yapımının üstlenilişine ilişkin, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir.. 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, inşaat ve tesisat malzemele
ri fiyatlarının kontrolüne ilişkin, Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sorusu vardır, 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üne fin, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ-
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Üsküdar - Eminönü seferini vapan 
Söhit Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına iliş
e n İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenimiştir. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum -• Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Na'Ilbantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem 
konutlarının fcesünlıesabına ait bazı bilgilere ilişkin, 
Bayındırlık ve Mân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Sanayi Kredisi. Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderelrine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonunun 
1984 -'1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin, Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri 
Fonunun 1984 - 1985 yıllıları gelir ve güderlerine iliş
kin, Sanayi ve Ticaret Balkanından sorusu vardır. 

(Sayın Arıkan?. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan7 

in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) 

BAŞKAN — 17 nci «ırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini 
Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanımdan sorusu 
varıdır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru erMemmıişitir. 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arlkari 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Artkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştiril
mesi Fonunun 1984 - 1985 yıları gelir ve giderlerine 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecdk sayın bakan?. Yok. 
iSoru ertelenmiştir. 
19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Te
sis ve işletme Kredisi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişıkin iSanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 

Cevap verecek sayın 'balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 

in, Halk Girişimlerinin Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

'BAŞKAN — 20 nci şurada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Halik Girişiimlenini Destek
leme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Balkanından sorusu vandır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın tokan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sigorta Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin, Sanayi ve Ti
caret Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edime Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Garanti Fonunun 1984 -
198:5 yılları gelir ve giderlerine ilişkin, Sanayii ve 
Ticaret ©akanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim ŞahinJin, 

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İ'bralhiım Şalnin'in, Muğla îli Merkez Jandarma 
Karakolunda 'bazı vatandaşlara işkence yapıldığı id
diasına İlişkin, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 
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BAŞKAN — 24 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya Valisinin 'bir açık hava top
lantısında halka «imparator» olarak takdüm edilme
sine ilişkin, Barbakandan sorusu vardır. 

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

Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/650) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk'ün, MC Donald's Firmasınca 
üretilen 'hamburgerferin yurdumuzda satılması için te
şebbüste bulunulup 'bulunulmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın YıTımaz Hastürk?. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonunun 1985 
yılı gelir ve giderlerine ilişkin, Devlet Balkanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

BAŞKAN — 27 noi sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından so
rusu vardır. 

Savın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine il!iskin, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu var
dır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge-
Hr ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan7 

m, Camilerim Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve 
liderlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
isi (6/655) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Camıi'lerini Yaptıracak Köy-
'ere Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu'nun 1984 -
'985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin, Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl-
'arı gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi 
^onu'nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve 'giderlerine iliş-
cin, Bayındırlık ve Mân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 
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BAŞKAN — 32 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Tungut Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Ko
nutu Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 'gi
derlerine ilişkin, Bayındırlık ve îskân Bakanından so
rusu vardır. 

iSayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın hakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 -• 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Edirnfe Milletvekili 
Türkân Turguit Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 

Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
ıSoru 'ertelenmiştir. 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin, Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
iSoru ertelenmıiştir. 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prehvman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Prelıevman Fonu'nun 1984 -
1985 yıilları gelir ve giderlerine ilişkin, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Artkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertölenmişitir. 

36. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6J595) 

iBAŞKAN — 36 ncı sırada, Ağrı MiİeÜvefcili Pa
şa .Sarıoğlu'nun faârnpdtrol alımlarına ilişkin, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Sarıoğlu?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 

37. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı \ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne 
gilbi önlemler alındığına ilişkin, Başbakandan 'soru
su vardır. 

Sayın özkaya?. Burada. 
GÜNSELt ÖZKAYA (İstanbul) — Bir soru so

rabilir miyim Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Tabiî. 
GÜNSELt ÖZKAYA (İstanbul) — 82 nci Birfe-

şirride 16 ncı sırada olan sorumun, 83 üncü Birleşim
de 40 inci ve bugün de 37 nci sıraya atılmış olması
nın sebebini öğrenebilir miyim?. 

BAŞKAN — ıSaym Özkaya, bazı sorular yazılı
dan sözlü soruya çevriliyor, bazısı doğrudan sözlü so
ru olarak geliyor. Bu nedenle bir sıra değişikliği ol
muştur, İçtüzük gereğidir. 

Sayın Başjbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 
Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

38. — Ağrı Milletvekili İbrahim TaşdemirTin, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana 
gelen ölüm olaylarına ilişkin, Adalet Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Taşdemir?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence so
nucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin, 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?. Burada. 
Cevap 'verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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40. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
'Salih Alcan'm, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve 
yölou taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin, Ulaştırma Bakanından soru
su vardır. 

(Sayın Alcan?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41.— 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 — 41 inci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan 
Ibir ders kitabına ve Suriye sınırları içinde vatandaş
larımıza ait tapulu arazilerin 'bedellerine ilişkin Dışiş
leri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Adana Milletvekili Metin Üstünefin, 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) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üs'tünel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem 
Fabrikasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Üstüne!?. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Muralt Sökmenoğlu'nun sorusu, ımehil süre
si dolmaınîiş olduğundan ertelenmiştir. 

44. - - Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği id
dia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Diyarbakır tünde işjkence so
nucu meydana geldiği iddia edilen iki ölüin olayına 
ili sikin, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

\Sayın Narin?. Burada. 
Cevap verecek sayın iba'kan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzak
laştırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/611) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Şanlıurfa Milletveki
li Vecihi Ataklı'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca 
görevlerinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine ilişkin, 
Başbakandan sorusu vardır. 

iSayın Ataklı?. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın balkan?. 

Yok. 
$oru ertelenımiştir. 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili 
olarak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen be
yanata ilişkin, Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?. Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

47. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağt-
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama pro
jesine ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın A'lüay?. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Samsun Mi Merkezli ile Çarşamba İl
çesi elektrik şebekelerimin ihale ve denetiminde yol-
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suzlluk yapıldığı iddiasına ilişlkin, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Batanından sorusu vardır. 

Sayın Altay?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 
49. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, (Samsun 'Ballıca Sigara Fabrikasına 
ilişlkin, Maliye ve Gümrük Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Altay?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yak. 
Soru erteUenmi'iştir. 
50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgirin, Balıkesir Merkez Kocaavşar Kö
yü Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılmaya
cağına ilişlkin, Tarım Orman ve Köyisleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Albacıgil?. Burada. l-
Cevap verecek sayın bakan?. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke

lerden aldığımız hampetrölün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

'BAŞKAN — 5.1 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Ererin, dış ülkelerden aldığımız hampetrölün 
fiyatına ve taşıtma ücretlerine 'ilişkin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman, ve Köyisleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 52 nci sıradaki, Denizli Milletvekili 
'Halil ibrahim Şahin'in sorusu, mehil süresi dotma-
ımış olduğundan ertelenımi'ştir. 

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

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal 
krediye ilişlkin, Barbakandan sorusu vardır. 

«Sayın Korkmaz?. Burada. 
Sayın Başlbakan veya cevap verecek sayın İbakan?, 

Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkeiin, İstan

bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, istanbul ilindeki vatandaşların su ve 
'su parası sorunlarına 'ilişlkin İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ülker?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — 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) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Isıtan/bul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, istanbul tlindelki 'bazı belediyelerin 
semt ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı id
diasına ilişkin, telisleri Bakanından soru'su vardır. 

Sayın Ülker?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

56. — 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 — 56 nci sırada, Konya Milletvekili 
oalbri Irmak'ın, Londra büyükelçimizin bir ingiliz 
milletvöki'ne Barış Derneği davasıyla ilgili mektup 
yazdığı iddiasına ilişkin, Dışişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Irmak?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezifin, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraa
tın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezifin, 28.2.1986 tarihin-
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de yayınlanan «icraatın İçinden» programındaiki bir 
beyanına ilişkin, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?. Buradalar. 
»Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın (bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Nöbetçi balkan var efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK. BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ede
rim Sayın Bayezit. 

58. — 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 — 58 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Şeyhmus Bahçeei'nin, konut kredilinden fay
dalanan vatandaşların korunması için alınan tedbir
lere ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Bahçeci?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

59. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (61631) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Stoas İli Gemerek İlçesindeki TUĞ-
ıSAN Fabrikasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Özcan?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

FERİT MELEN (Van) — Yazık, nefes tüke-
ifeiyorsunuz, 'ben başkan olsam, oturmam orada. 

BAŞKAN — Sayın Melen, bir usul hatası yok
tur; onu belirteyim. İçtüzük, yaptığımız işlemi amir
dir; 'böyle yapmamızı istemektedir ve böyle de an
laşılmalıdır. 

AYDIN GÜVEN GÜRJKAN (Antalya) — Size 
karşı saygısızlık; o nedenle... 

FERİT MELEN (Van) — Hükümet yok, görü
yorsunuz, olmadığıma göre, tatil edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Melen, burada sayın bakan 
var ve İçtüzük böyle yapılmasını istemektedir. 

AYDIN GÜVEN GÜRJKAN (Antalya) — Size 
karşı büyük saygısızlık. 

BAŞKAN — Değil. 
Sayın Melen, «Bu şartlar altında ben Başkanlık 

yapmam» dediler de, onun için, İçtüzük açışımdan 
bir hata olmadığını belirtmek istedim. 

FERİT MELEN '(Van) — Millete karşı, dinle
yicilere karşı saygısızlık. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 64 üncü maddesiine göre -usul hakkında-
söz istiyorum. 

Gerekçem şudur : Bir konuyu öne almaya veya 
geriye bırakmaya 'ilişkin usule ait konularda, önce
likle konuşma yapılması gerekir. Bu konuda bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, hangi konunun öne 
alınması veya hangi konunun geriye bırakılması söz 
konusu? 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Şu anda gün
demde olan bir konu toptan ertelenmiştir. Bunun, 
İçtüzüğe ve Anayasaya aykırı okluğunu... 

BAŞKAN — Hangi konu ertelenmiştir Sayın 
Tutum? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sözlü sorular 
gündemdedir, hükümet buradadır. Bir tek bakanın 
cevap verip vermemesi konu değil; hükümet ilişik
li, anlaışıklı olarak gündemde olan bu konuyu top
tan erteletmiştir. Bu erteletme İçtüzüğe, Anayasaya 
aykırıdır, usulsüzdür; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, İçtüzükte bunun ak
sine hiçbir hüküm yoktur ve yapılan işlem İçtüzüğe 
uygundur. Bu yönüyle bir usulsüzlük yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Açıklayacağım 
efendim. 

BAŞKAN — 'Bir usulsüzlük yoktur Sayın Tu
tum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sözlü sorular 
toplu olarak ertelenebilir mi? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tutum... 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
bütün mevzuatı, bütün hükümleri İçtüzüğe sığdıra-
bilmeye imkân yoktur. Malumu âliniz olduğu üze
re, bir. hakkın, gayrı ızrar eden suiistimalini kanun 
himaye etmez. Bir hak suiistimal edilmektedıiır; yüce 
parlamentoya ait olan yasama görevi ifsat edilmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Tutum konu
şuyordu; ben sizin çok kısa alarak bir konuyu be-
.iirteceğinizt sanmıştım; amıa görüyorum ki, konu 
çok geniş. 
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Sayın Tutum, buyurun.] 
CAHİT TUTUM (Bahkesir) — Sorular toptan 

ertelenmiştir; bu, usul ihlalıidir dıiyorum. Bunun 'bir 
gerekçesi yok; bunu açıklayacağımı. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, usul hakkında hangi 
konularda söz verileceğine ilişkin 64 üncü (maddeyi 
okuyunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 64 ü»eü mad
deyi okuyorum : 

«... 'bir konuyu öne alıma veya geriye bırakma 
gibi usule ait konular, diğer dişlerden önce konuşu
lur.» 

Geriye bırakma gibi bir karar olmadığı halde, 'bir 
geleneğe dayanarak, yanlış gelenek uygulamasıyla, 
ibir konuyu geriye 'bırakıyorsunuz; usulde 'bu yolktur 
efendim. 

(BAŞKAN —• Sayın Tutum, görüşünüzü belirtti
niz. 

Eğer 'ben Sayın Melen'ıin dediği şekilde sorular 
konusunu erteleseydim, ya da sayın bakanlar yok de
yip bu gündem ımaddesıini ıhemen sonraya alsaydım, 
dediğiniz doğruydu. Ancak, usulle göre, soru sa'hıip-
lerii ve ilgili bakanlar aranıp, yoklarsa soru ertelen-
miiştir denir. 'Şimdi de 'böyle işlem yapılmıştır; bunda 
bir usulsüzlük yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama toptan er-
teleyemezsiniz Sayın Başkan. 

IBAŞKA'N — 'Sizin toptan erteleme 'biçimindeki 
görüşünüz de tutanaklara bu 'biçıimdyle geçmiştir. 

Bir usulsüzlük yoktur, 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

«Adalet Bakanı yok» dediniz, Adalet ©akanı 'burada 
oturuyor, şimdiye kadar yok dediniz, aradan saniye 
geçmedi. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — İçtüzüğe karşı 
hiledir ibu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anllaşılmaıkıtadır. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Mec

lis saygınlığını zedeleyici bu tutumu niçin koruyor
sunuz? Sayın Başkan, 'bininci göreviniz, bu Meclislin 
saygınlığını korumak. Siz 'bizi 'temsil ediyorsunuz, 
korumanız lazım. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, Sayın Başkan, bu 
Başkanlık 'bütün Meclisi temsil ediyor ve bunu ko
rumak görevimizdir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ko
rumuyorsunuz; hükümeti koruyorsunuz. 

BAŞKAN — Başkanlık, 'bu konuda ne denli has
sas olduğunu bütün uyguiaımaiarıyla göstermiştir. 
Hiçbir konuda, saygınlığa gölge düşürmek, düşünce-
rni'iz değildir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bıra
kınız, usulî jıtirazımızı yapalım. 

'BAŞKAN — Usulî itiraz yapılmıştır, usule ait 
bir eksiklik görülmemiştir, usulî eksiklik yoktur. 

Sayın Tutum, «Böyle yapılmak suretiyle gün
dem maddesinin biri geçiştirıilm'iştir» dediniz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Karar almadan 
gündemi değiştiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Gündem değişmemiştir. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gündemin böy

le okunmasını değil, tartışılmasını emırediyoı İçtü
zük. Sorular toptan ertelenemez. Okunup geçilmesi, 
gündem'i uygulamak demek değildir; gündem, ancak, 
tartışılırsa olur. Soru, 'bir denetim aracıdır; denetim 
aracının bu şekilde işlemesine Meclis Başkanı göz 
yumamaz. Hükümet, bu şekilde toplu 'bir kararla 
toplu 'bir tutumla, gündem maddesini erteleteımez. 
Gündem maddesi resen deriştiriliyor; bu mümkün 
değildir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, anlaşılmıştır. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, biz 

anl'ayaımadık. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Avrupa Konseyi 

Genel Sekreteri Marcelino Oreja'ya Başkan tarafın
dan «Hoş geldiniz» denilmesi 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, AVrupa Kon
seyi Genel Sekreteri Sayın Marcelino Oreja, Genel 
Kurulu izlemek üzere gelmişlerdir. 

'Başkanlık adına 'hoş geldiniz diyoruz. (Alkışlar) 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 
Tarih 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; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine 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 Kanu
na Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; 
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Ar
kadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyon
ları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayısı.F413) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Siyasî Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Mil
letvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Telifinin görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerinde. 
Dünkü birleşimde teklifn 23 üncü maddesine ka-

darki bölümü görüşülüp, kabul edilmişti. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Komisyon ekseriyeti 

yok. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, komisyon ek

seriyeti bazı kararlar alınırken aranır; komisyon temsil 
edilmektedir. 

(1) 413 S. Sayılı Basmayazı, 18.3.1986 tarihli 80 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Şimdi 23 üncü maddeyi okutuyorum: 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bir önergemiz vardı efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, hangi konuda? 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Seç

men Kütükleri Hakkında Yasaya geçici bir madde ek
lenmesi hakkında bir önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, önergeniz bu madde 
üzerinde miydi? Henüz elime gelmedi de... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
çici maddeyle ilgili. 

BAŞKAN — 23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 23. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 sayılı Ka
nunla değişik 86 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun 94 üncü maddesinin (II) numaralı 
fıkrasında sayılanların dışında, sandık seçmen liste
sinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin ve
rilmez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 101 

kabul oyu var mıydı acaba? 
FENNİ 1SL1MYEL1 (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Anayasa, kabul oylarında 101 oy bulunmasını amir
dir; 101 kabul oyu var mıdır? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Yoktur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, 101' 
den aşağı olan oylarla kabul edilen madde kabul edil
miş sayılmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, işaretle oylamanın 
bugüne değin Meclisimizde yapılan uygulaması bu idi. 
(SHP sıralarından «Hayır efendim, hayır» sesleri) 
Açık oylamada aranan bir özellikti belirttiğim özellik. 

FENNİ İSLİM YELİ (Balıkesir) — 101'i aramak 
mecburiyetindesiniz Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, zatı 

âlinizin biraz önce söylemek istediğini saygı ile ka
bul ediyoruz, teamül bu şekilde idi diye. Biliyorsunuz, 
uygulanan şey eğer yanlış ise, teamül ittihaz edilme
mesi gerekir. Anayasa çok sarihtir; Meclisin dörtte 
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birinden bir fazla olmayan oy sayısıyla kabul edilen 
madde kabul edilmiş olamaz. Binaenaleyh, Başkanlık 
Divanının resen konuya müdahale etmesi, kesin 101 
oy olmadığı takdirde kabul edilmiş saymaması ge
rekir. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

1. — Karar yetersayısı hakkında 
BAŞKAN — Bu konuda bir usul müzakeresi açı

yorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Açmaya gerek 

yok, lütfen, Sayın Başkan hüküm sarih. (SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İsa Vardal'a usul hakkında söz 
veriyorum, buyurun Sayın Vardal. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; yapılan oylama işarî bir oylama
dır. Kabul oylarının her hal-ükârda Anayasanın 96 
ncı maddesindeki hüküm gereğince 101'den fazla 
olması iktiza eder. Anayasanın 96 ncı maddesini ay
nen okuyorum: «Anayasada, başkaca bir hüküm 
yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yetersayısı 
hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir faz
lasından az olamaz» demektedir. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İs
tanbul) — Karar yetersayısı?.. 

İSA VARDAL (Devamla) — Karar yetersayısı; 
400 milletvekilinin dörtte biri 100, bir fazlası 101 mil
letvekilidir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Daha faz
la, bu sayıya muhalefet - iktidar dahildir. 

İSA VARDAL (Devamla) — Yapılan oylamada, 
karar yetersayısı kadar bir işaret oyu çıkmamıştır, 
onun için maddenin reddedilmiş olması gerekir; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
Başka söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

aleyhte söz istiyorum. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, say

gıdeğer üyeler; Anayasanın açık bir hükmü karşısında 
herhangi bir teamülün himaye görmesi akla gelemez. 

Sayın Meclis başkanvekillerinin, zaman zaman bu 
geleneği uygulama konusunda bazı görüşleri ileri sür-

IBAŞKAN — Anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu belirttiğim madde... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)— Yeni 
Anayasada vardır, eski Anayasada yoktur Sayın 
Başkan. 

düklerine tanık olduk; ancak, değerli üyeler, sayın baş
kanvekillerinin ve başkanvekillerine istişarî mütalaada 
bulunan teknisyenlerin yanıldıkları nokta şudur: 

1961 Anayasasının 86 ncı maddesinde «Her Mec
lis, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 
Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılan
ların salt çoğunluğu ile karar verir» denilmektedir; 
işte, uyguladığınız gelenek doğrudur; buna göre. Tek
rar ediyorum, karar nisabı, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğudur. 

Altını tekrar çiziyorum; yanlış bir uygulama için
desiniz; çünkü, Anayasanın 96 ncı maddesinde eski 
Anayasada olmayan yeni hüküm getirilmiştir. Bu 
yenilik, toplantı nisabı bakımından getirilmiştir; ama 
daha önemlisi karar nisabı açısından dikkate alın
mıştır. 

Burada denilmektedir ki, «...toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı 
hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir faz
lasından az olamaz.» 

Sorun şudur: Ortaya çıkacak olan Meclis iradesi
nin, üye tamsayısının dörtte birinden bir fazla olup 
olmadığını kim tespit edecektir? Bunu sorduk daha 
evvel ve o zaman başkanvekili olan bir arkadaşımız 
bu kürsüden «Canım siz de yoklama istersiniz» dedi
ler. Bakınız hukuk nasıl ifsad edilir? Yani muhalefet 
olarak bize denilmektedir ki, «Madde oylanırken her 
seferinde bakacaksınız eğer 101 oy görülmüyorsa yok
lama isteyeecksiniz.» Hukuk böyle anlaşılamaz ve işte 
bunu önlemek için bu yasa maddesi, bu fıkra getirildi; 
bunu söylüyorum, tersini nasıl söylersiniz? Bu fıkra 
sırf bunu önlemek için hazırlanmıştır, yani karar nisa
bını Meclis Başkanı resen dikkate almak zorundadır. 
Yoksa muhalefet her kuşku duyulduğunda 101 oy ol
madığı kanaatine varır da, işaret oylarıyla ortaya çı
kacak bu sonucu yoklama yoluyla tescil ettirme yolu
nu seçerse, Meclis çalışamaz; her seferinde yoklama 
isteriz biz. Olur mu Öyle şey, olur mu?.. Neden olmaz? 
Daha evvel 1961 Anayasasında öngörülmeyen yeni 
bir müessese getirilmiştir. Bu yeni müesseseyi amacına 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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uygun yorumlamak zorundayız. Aksi halde, eğer baş-
kanvekili sayma yolu ile 101'in altında olduğunu tespit 
ederse, neyi oylamışsa onun reddedilmesi gerekir; ama 
başkanvekilleri bu yola gitmiyorlar; sadece katılan
ların salt çoğunluğuna bakıyorlar; bu mümkün değil
dir, Anayasayı ihlal olur. Resen dikkate almak zo
rundadır. Aksi halde ne olacaktır? 101 oyun olup ol
madığına dikkat etmediği için başkanvekiline güven
sizlik duyarak, Başkanlık Divanını ikaz sadedinde, 
hemen her oylamadan önce yoklama isteyeceğiz*, olur 
mu bu? Bunu ister misiniz? Bunu işletelim mi? 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (İs
tanbul) — Yapın, işletin. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bir hükmü doğ
ru yorumlamak lazım. Elbetteki maddeler konusunda 
süratli karar almak isteyebiliriz; yani hızlı müzakere 
isteyebiliriz, buna hiç kuşkum yok. Sayın başkanvekil
leri diyorlar ki: «İtiraz edin efendim. Biz 101 olup 
olmadığını tespit etmeyiz, Meclis teamülü gereği - da
ha evvel tesis edilmiş teamül gereği - eğer katılanların 
salt çoğunluğunu görmüşsek, bir tane dahi fazla olsa 
kabul edilmiştir veya reddedilmiştir deriz. Aksi halde 
siz uyarın.» Yani yoklama isteyin demek istiyorlar. 
Bu, hukuku ifsat olur, bir hakkın suiistimali olur. 
Her maddede yoklama istemek doğru bir yol değil
dir, bu yola gitmeyelim. Lütfen, eski hukuka göre, 
eski Anayasaya göre tesis edilmiş olan bu teamülü 
kaldıralım ve daha doğrusu, Anayasamn açık olan 
hükmü karşısında o teamülün himaye görmeyeceğini 
tespit edelim. Aksi halde Anayasanın açık hükmünü 
ihlal etmiş oluruz. Bunun dışında bir yorum, zorlama 
olur. 

Binaenaleyh, Sayın Başkan, resen, karar yetersayısı 
tespit edilirken, dörtte birden bir fazla oy olup olma
dığını tespit zorundasınız. Başkanlık Divanının, baş-
kanvekilinin görevi budur. Bunun dışındaki bir usul 
sadece ve sadece Anayasa hükmünü gereksiz yere 
zorlamak ve özellikle Meclisi çalışamaz bir yola sü
rüklemek olur, çünkü her madde ve her oylamadan 
evvel - ister istemez - yoklama istemek mecburiyetin
de kalırız. Yoklama istediğimizde de Başkanlık, «Hak
kınızı kötüye kullanıyorsunuz» dediği zaman, işte ora
da ikilem ortaya çıkar, çözemezsiniz: «Daha demin 
yoklama istemiştiniz, niye tekrar istiyorsunuz» dedi
niz mi, Mecliste kıyamet kopar. Binaenaleyh, bu yola 
gidilmesin, Anayasanın amacına uygun olarak karar 
nisabı aransın efendim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

26 . 3 , 1986 0 : 1 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Anayasamızın 96 ncı maddesi, 
«... ancak karar yetersayısı hiçbir şekilde üye tamsayı
sının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz» diyor. 
Kabul karardır, ret karardır. Rette de 101'i arayacak 
mıyız, aramayacak mıyız? 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Ka
bul olunmayan bir şey reddolunmuş oluyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Karar var. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — «Karar yetersayısı» diyor, «Kabul, ret sayısı» 
demiyor.. Kabul de karardır, ret de karardır. Binaen
aleyh her ikisinde de arayacak mıyız, aramayacak mı
yız? Başkanlık Divanından bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, usul müzakeresi 
açtım; iki lehte, iki aleyhte söz verebileceğim efendim. 

ALI BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz yerimden kısa bir açıklama yapmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALI BOZER (Ankara) — Ret karar değildir; bu 

itibarla Sayın bakanın Anayasanın hükmünü Sayın 
Tutum'un izah ettiği şekilde anladığı sonucuna varı
yorum. Ret karar olamaz; bu itibarla ancak olumlu 
oyların 101 olması gereklidir. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — O zaman «Kabul edenler» diye değil, «redde
denler» diye sormak lazım efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, demin Sayın Tutum 
ve Sayın Vardal «101 oy gerekli» diye konuştular. 
Siz, bizim uygulamamızın aleyhinde mi konuşacak
sınız? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet. 
BAŞKAN — Aleyhinde iki arkadaşa söz verdim; 

ama bu konuda aydınlatıcı bir sorunuz varsa, kısaca, 
yerinizden sorabilirsiniz. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, Başkanlık Divanı, kâtipleri vasıtasıyla oyları 
saydırdı; bunu lütfen zabıtlara geçirin. Esasen bu, 
amir hükümdür, 96 ncı maddede, 101 oyun kabul oyu 
olması amir hükümdür. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (is
tanbul) — Hayır efendim karar nisabıdır. 
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RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — İçtüzüğe 
doğru gidiyorsanız; Anayasanın amir hükümleri kar
şısında, İçtüzüğün Anayasaya aykırı olmayan kısım
ları halen yürürlüktedir, diğer kısımları yürürlükte de
ğildir. O bakımdan, Başkanlık Divanı bu oyları zabıt
lara geçirirse memnun oluruz. 

(Teşekkür ederim. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş

kan, lehte efendim. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Meclisimizin açılmasından 
bu yana iki yıl geçtikten sonra böyle bir iddianın or
taya çıkması... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — En az üç defa 
geçti efendim, Mecliste bulunmadığınız için bilmiyor
sunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Meclise devam et
medikleri için bilmiyorlar. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, sa
taşma var; hem Meclise devam edilmiyor, hem de sa
taşma yapılıyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sataşma konula
rını dikkatle takip etmekteyim, ancak, «Meclise devam 
etmiyor» demek de bir anlamda sataşmadır. Onun için, 
lütfen dinleyiniz efendim. 

Buyurun efendim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, ikazınıza teşekkür ederim. Sataşma yapmayın di
yenler sataşma yapmaktadırlar, ancak, bizim düşünce 
miz burada sataşma yapmak değildir. Eğer, böyle bir 
ikazı ciddî görmüş olsalardı, Mecliste bunun herhaıJe 
incelenebileceği çeşitli komisyonlar bulunmaktaydı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bunları da mı ko
misyonlara gönderelim çıkmasın diye? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Eğer mu
halefetin bir amacı da lehte yapılacak bir konuşmaya 
bile izin vermemek ise, bunu da anlamak isterim. 

Sayın Başkan, daha konuşmama başlayalı iki da
kika olmadı; sözüm beş defa kesildi. Ben de buaj, 
burada vurgulamak isterim, ben de, bu anlayışı zabıt
lara geçirtmek isterim. Bu, bir âdet haline gelmiştir. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Siz de söz kesiyorsunuz. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — ANAP'lılardan öğ

rendik. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Anavatan 

Partisinden, burada konuşmaya kalkan arkadaşların 
sözleri, sürekli olarak kesilmektedir. Bunun analizi za

bıtlarda vardır; yapılan analizi, basına da dağıtmışa
dır. 

Şimdi, eğer muhalefet sözümü kesmeyecekse ve 
dinlemeyi kabul edecekse, esasa dönmek istiyorum. 
Bizimle aynı görüşte olmayabilirsiniz; ancak, si-ın 
görüşlerinizi dinlediğimiz gibi, sizin de bizim görüş'e-
rimizi dinlemeniz gereği vardır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin saygınlığı, ancak bu şekilde tesis edilir. 

TEVFÎK BİLAL (Hatay) — Saygınlığı siz mi öğ
reteceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bizim anla

yışımız ve dünya parlamentolarındaki uygulamalardın 
gördüğümüz, okuduğumuz, bildiğimiz kadarıyla, dört
te bir çoğunluğun, dörtte bir mevcudiyetin var olması 
yeterlidir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yoruma açık oldu sa
yın sözcü. 

FENNİ rSLlMYELl (Balıkesir) — Anayasayı oku
yun; Anayasada var mı öyle bir şey? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, Anayasaya sığınarak, Mecliste yapılacak en ma
sumane konuşmayı bile dinlemeye tahammül edemeyen 
arkadaşlar karsısında, ben sözüme devam etme gere
ğini duymuyorum. 

Yaptığınız uygulamanın doğru olduğuna ve bizim 
de Anavatan Partisi olarak buraya getirdiklerimizin 
çok doğru olduğuna inanıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Lehinde söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

deminki oylamada saptadığınız kabul oyu âdedi kaçtır, 
lütfen açıklar mısınız efendim? 

BAŞKAN — Sayın Oktay, işarî oylamada oy açık
lanmaz biliyorsunuz. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Saydınız efendim. 
BAŞKAN — Öyle bir zorunluluk yok; ancak bu 

konuda itiraz gelmiştir, itiraz değerlendirilecektir. 
Buyurun Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (TraJbzon) — Sayın Başkan, muhte
rem üyeler; Anayasanın 96 ncı maddesi ve biraz evvel 
yapılan oylamayla ilgili görüşme açılmıştır; lehte gö
rüşlerimi beyan etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem üyeler, evvela, bugüne kadar mutat ol
duğu şekilde, kanun teklifinin bu maddesi oylanmış 
ve Sayın Başkan tarafından «Kabul edildiği» ilan edil
miştir; herhalde tutanaklara da geçmiştir. Evvela, bu 

— 540 — 



T. B. M. M. B : 84 

maddeden sonrası için ancak bu hususu tartışabiliriz. 
Tutanaklara itiraz edilir, o ayrı mesele. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Kabul edilmedi 
efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, kabul edil
diği ilan edildi ve tutanaklara geçmiştir; ama tuta
naklara itiraz edecekseniz o ayrı mesele; yalnız o mad
de geçmiştir; bundan sonraki maddeler için bu mev
zuu tartışıyoruz; görüşme açılmıştır. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — 101 oyu bulma
mıştır efendim. 101 oyu bulmamışsa, ilan edilmesine 
rağmen kabul edilmiş sayılmaz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi bir de 96 ncı 
madde için tartışma açılmıştır; görüşlerimizi arz ede
ceğiz. 

96 ncı madde iki rakam veriyor; bir toplanma ye
tersayısı, bir karar yetersayısı. Toplanma yetersayısı, 
tariften anlaşıldığına göre 134, karar yetersayısı 101 
dir. Zatıâlilerinin bahsettiği karar yetersayısına sa
dece kabul oyları dahildir, ret oyları dahil değildir. 
Sayın bakanımızın da biraz evvel söylediği gibi, bi
zim görüşümüze göre, karar yetersayısına, karara iş
tirak eden sayının tümü dahildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, ha
yır. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Misal vereceğim, mü-
.saade buyurun. 

Bir an işin aksini düşünelim; yani, karar yetersa
yısına sadece kabul oylarının veya ret oylarının dahil 
olduğunu düşünelim. Diyelim ki, burada şu anda 90 
•kişi kabul etti, 80 kişi de reddetti. Ne olacak?.. 90 + 
80 = 170, bu durumda 170 kişilik bir çoğunlukla 
Meclis toplantıya devam edemez olur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Edemeyecek tabiî. 
Meclisi çalıştıracaksınız beyefendi. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Kelime oyunları 
yapmayın. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — İzin verin. 
Efendim, Anayasaya yeni bir hüküm koymuş olu

yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, karşılıklı soru sorulmuş 
gibi oluyor, onun için lütfen siz konuşmanıza devam 
ediniz efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — İzin verilirse devam 
edeceğim efendim. 

26 s 3 , 198<5 0 : 1 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
EYÜP AŞIK (Devamla)) — Muhterem üyeler, 

Anayasamızın bir paragrafında iki cümlelik bir hü
küm vazedilmiş ve «134 kişiyle toplanıp, 101 kişiyle 
karar alır» denilmiştir. Eğer, zatıâlilerinin buyurduk
ları gibi, kararda sadece, kabul oylarını ya da ret oy
larını dikkate alacak olursanız, hepsi oy kullansa dahi 
toplantı yetersayısı o zaman otomatikman 203'e çıkar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O, 
sizin hesabınızda çıkar. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Matematik bilmi
yorsunuz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hukuku belki iyi bil
mem; ama matematiği iyi bilirim. 

Şirndi, getirdiğiniz bu yorumla Anayasaya yeni 
bir madde, yeni bir hüküm koymuş oluyorsunuz ve 
Meclisin toplantıya devam etme yetersayısını 203'e 
çıkarıyorsunuz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Aşık, siz çıkarıyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Aşık, 101'i 
açıklayın. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, kanaatimiz
ce 101 sayısının yorumu, verilen karara iştirak eden 
milletvekili sayısıdır; ama bu 101 kişinin 60 kişisi 
«evet» demiştir ve geriye kalan 41 tanesi için «hayır» 
demiştir o zaman bu kabuldür ve geçerlidir. Aksi hal
de bir üçüncü cümle daha ilave ediyorsunuz ve «Her 
hal-ükârda 203 kişiden aşağıya düştüğü zaman* ça
lışmaya devam etmez» diyorsunuz. Böyle bir hüküm 
mümkün mü? 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 101 
kişiyle toplanması kâfi gelir o zaman Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hayır efendim, ancak 
134 kişiyle toplantı açılır, çünkü oyunu kullanmayan
lar, çekimserler olabilir veyahut da oyunu hiç belli 
etmeyenler olabilir. 

Onun için, kanaatimiz odur ki, 101 rakamı kara
ra iştirak eden milletvekili sayısıdır. Aksi halde Ana
yasaya yeni bir hüküm girmiş olur. Konunun bu şe
kilde yorumlanmasını ve bu görüşmenin, bundan son
raki maddelerle ilgili olduğunun kabul edilmesini arz 
öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 
konuşmacı, ifadesinde açık açık bizim konuşmaları
mızı tevil etti; yani sataşma manasında açık ifadesi 

1. — Karar yetersayısı hakkında (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu konu bir
çok oturumlarda da ele alınmış, yer yer üzerinde du
rularak kararlar verilmiştir. 

Bir de, elimde Danışma Kurulunda görüşülme ve 
alınan kararlara ait, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grup 
Başkanlığına yazılan bir yazı örneği vardır; onu bil
gilerinize sunuyorum : 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grup Bîaşkanlığma 
İlgi : 6.5.1985 tarihli ve 238 sayılı yazınız. 
Genel Kurulda yapılan oylamalarda, 'karar yeter

sayısının tespiti usulüne dair ilgili yazınız, Başkanlığı
mızca incelenmiş ve konu hakkında Danışma Kuru
lunun da istişarî görüşü alınmıştır. Danışma Kuru
lunda oluşan görüşleri şöylece özetleyebiliriz : 

1. Anayasanın 96 ncı maddesine göre, Anayasa
nın başkaca bir yetersayı [aradığı haller dışında, her 
türlü oylamada kararın oluşması için üye tamsayısı
nın en az dörtte birinden bir fazla oy şarttır. 

2. İçtüzüğümüzün tespit ettiği oylama şekillerin
den, işaretle yapılan oylamalarda oylar. Başkan ve 
Divan üyeleri tarafından sayılır. Bu sayım sonucunda, 
olumlu veya olumsuz oylardan hangisi fazla ise, Baş-

vardır, söz istiyorum; çünkü biz Anayasayı tefsir et
medik efendim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Kuşhan. 
Sayın milletvekilleri, saat 17.20'de toplanmak üze

re, birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 

kan «Kabul edilmiştir» veya «kabul edilmemiştir» de
mek suretiyle Genel Kurulun kararını ilan eder. 

İşaretli oylamalarda sonucun kesin sayı olarak ila
nı mümkün değildir. İçtüzüğümüz, işaretli oylama so
nucuna göre karar yetersayısı bakımından, Başkana 
resen yoklama veya açık oylama yapma yetkisi ver
memiştir. Bunu isteme yetkisi, milletvekillerine veril
miştir. 

İşaretle oylamada, karar yetersayısında doğacak 
tereddütlerin giderilmesi ve kesin sayıların tespiti için, 
milletvekilleri yoklama veya açık oylama isteyebilir
ler. 

Bu konular, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni 
İçtüzüğünü görüşmekte olan Anayasa Komisyonunda 
da etraflıca görüşülmüş, işaretle oylamanın hukukî 
yapısı ve özelliği gereği olan mevcut İçtüzük hüküm
lerinin aynen muhafazası uygun görülmüştür. 

Ayrıca, yabancı parlamento içtüzüklerinde de, işa
retle oylamanın aynı şekilde düzenlendiği ve uygula
masının aynı şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, usul tartışması açma
dım. Hangi konuda söz istediğinizi belirtin. 

»•» *mt m<m •* 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.25 

BAŞKAN : Başkanvekili özer GÜRBÜZ 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu, (Samsun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — 84 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
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RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Başkan
lık Divanının yazısı ve oylama konusunda efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, zatı âliniz tezekkür babında bir ara vererek çe
kildiniz, Başkanlık Divanı tezekkür etti. Neticede 
Başkanlık Divanının düşüncesi nedir, sarih olarak öğ
renelim efendim? 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, siz hangi konuda söz 
istiyorsunuz? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Başkan
lık Divanının yazısı ve oylama konusunda. 

BAŞKAN — Yani bu yazı konusunda mı? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, bu yazı hangi tarihte yazılmış? O zaman itiraz 
edilmemiş de, şimdi mi bunun üzerinde müzakere 
açıyoruz? 

BAŞKAN — Müzakere açmıyoruz Sayın Ege. 
Sayın kurula bu konuda bilgi veriyoruz, daha önceki 
uygulama konusunda bilgi veriyoruz. Yüce kurula bu 
konuda bilgi verdim. Verilen bilgide mi bir yanlışlık 
var? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Bu bil
gi konusunda maruzatta bulunacağım. İçtüzük konu
sunu... 

BAŞKAN— Ama yeni bir müzakere konusu ola
caktır; öyle değil mi? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Anaya
sanın geçici 6 ncı maddesi muvacehesinde, bugünkü 
İçtüzüğün durumunu izah etmek gerekir. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır, ancak yeni Anayasa
dan sonraydı bu cevap. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Ben de 
onun için arz ediyorum. Başkanlık Divanı ve Danış
ma Kurulunun hatasını ortaya koymak gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, usul müzakeresi bit
miştir. Bu konuda yeni bir müzakere açmanın faydası 
yok. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söylemediğimiz söz

lerin söylenmiş gibi gösterilmesi gerekçesiyle, sataş
ma nedeniyle söz istemiştim. Zatı âliniz ara verdiniz 
ve dolayısıyla şimdi bu hakkı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, onu düşünürüm. 
Sayın Tutum, siz söz istemiştiniz; bir şey mi diye

ceksiniz? 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, za

bıtları incelediniz mi? 
BAŞKAN — Hangi konudaki zabıtları?.. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu konuda efen
dim; yani 96 ncı maddenin Danışma Meclisindeki 
müzakere zabıtlarını incelediniz mi? 

Sayın Başkanım, bu sorumun nedeni şu : Bu mad
de görüşülürken - açıklama yapmıyorum Sayın Baş
kanım; sadece soru tevcih ediyorum - bu madde açık
lanırken, halen aramızda olan Sayın Haznedar'ın bir 
önergesi oldu : «Karar yetersayısı, hiçbir şekilde üye 
tamsayısının dörtte birinden az olamaz ibaresi» ta
hakkuku çok güç bir şarttır, «bu ibareyi maddeden lüt
fen kaldırın» diyen önergesi, reddedildi ve niçin red-
redildiği de o müzakerelerde uzun uzun anlatılmakta
dır. 

Siz bu konuyu tetkik Buyurursanız bu konuda, 
Başkanvekili olarak herhalde bir karara varmış olur
sunuz. 

Bu nedenle, müzakereler de devam edemez. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Başkanlık Divanı
nın kararı var efendim. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Son oylamada, 
75 kabul oyu kullanıldığını belirttiniz; doğru mudur 
Sayın Başkan? 

ADALET BAKANI. M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Kim belirtti? 

Efendim, böyle bir sual sorulabilir mi? Lütfen bi
raz ciddî olalım. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, açıklama için... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, çıkan oyları lütfen söyleyin. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, «tüzük, tüzük» diyorsunuz ve on
dan sonra da tüzüğe aykırı talepleriniz oluyor. (Gü
rültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan söz ve
recek misiniz? 

BAŞKAN — Söz vereceğim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, hangi 

usule istinat ediliyor. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

75 kabul oyu doğru mudur? 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, size söz vereceğim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Başkanlık 

Divanı neden tereddüt ediyor, bilemiyoruz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Daha önce tatbikatı 

yapılmıştır. 
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'M. NURİ ÜZBL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
müzakere tamamlanmış mıdır? Maddenin gerekçesi 
üzerinde Ibir açıklama getiirebilir miyiz acaba? 

BAŞKAN — Müzakere tamamlanmıştır Sayın 
Üzel. 

Sayın milletvekilleri, daha önceki oturum ve •bir
leşimlerde de aynı konu gündeme gelmiş ve tartışıl
mıştır. Anayasanın 96 ncı maddesi bir yenilik ge
tirmiştir; 'toplantı için üçte bir çoğunluk ve karar 
içinde bir nisap getirerek «dörtte birinin bir fazla
sından az olamaz» diyerek 101 rakamını getirmiştir. 
Bu hususun işaret oylanmasında saptanması güç ola
cağı ve müzakerelerin sürüp gidebileceği; ancak açık 
oylamalarda saptanabileceği ciihdble, konu Başkanl'ik 
Divanı ve Danışma Kuruluna da gelmiş ve bu konu
da sayın milletvekillerinin jıtürazları ya da açık oy
lama istemleri dışında, Başkanlığın resen oylamaları 
yenileme hakkı bulunmamaktadır. İçtüzüğümüze gö
re. «Ben bunu gördüm, Ibunu göremedim» biçiminde... 

CAHİT TUTTUM (Balıkesir) — Anayasada açık. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan bunu yenilemeyin. Bundan sonraki oy
lamalarda kararınız nedir? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu konuda 101 
oyun gerekli olup olmadığı aranacak mıdır Sayın 
.Başkan? 

İBAŞKAN — Başkanlıkça aranacaktır Sayın Ok
tay. Peşin itiiraz geldiğine göne ve sayımda da iti
raz geldiği takdirde Başkanlıkça 101 oy aranacak
tır. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yani 101 oy 
aranacaktır,) 

Sayın Başkan, biraz önce sayım yapıldı, işarı 
oyları saydınız ve bu sizce malum; 101 oy var mıy
dı, yok muydu? 

ADALET BAKANI İM. NECAT BLDEM (Mar
din) — Efendim, açıklanmasını nasıl isteyebilirsi
niz? 

M. SEYFİ IOKTAY (Ankara) — Siz biliyorsu
nuz sayının kaç olduğunu. 

M. TURAN BAYEZİT ı(Kahramanmaraş) — As
kerî sır mı efendim, nliçin söylenmiyor? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — İçtüzük açık; Başkanı zorlayamazsınız ki 
efendim. 

BAŞKAN — iSayın Oktay, işaret oylamalarında 
oy miktarlarını açıklamak diye ıbir kural yoktur. Baş
kanlıkça - daha önceki uygulamalarda da belirtildiği 
gibi - ve iki üye tarafından sayılarak... 

I ıM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayının açık-
I lanmasını talep ediyoruz. Çünkü Genel Kuruldan giz-
I li blir şey olalmaz. (Gürültüler) 

I BAŞKAN — ... hangi oyların fazla, hangileri -
I nin ise, daha az olduğu, «Kabul edilmiştir» «Kabul 
I edilmemiştir» biçiminde açıklanmıştır. Ancak, bun-
I dan böyle yapacağımız sayımlar esnasında sayın mil-
I letvekillerince itiraz edildiği takdirde, bu husus işa-
I ret oylamasında da - mutabakat temin edebildiğimiz 
I takdirde - aranacaktır. Bunun güçlüğü... 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
I Eğer, Anayasanın 96 ncı maddesinin son cümlesini 
I böyle anlıyorsanız, o zaman itiraz beklemelisiniz. 
I İtiraz beklemeden 101' oy var mı yok mu, tespit et-
I meniz gerekir./ 

iM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — O zaman siz 
I resen /löl oy aramıyorsunuz, «Bunu milletvekilleri 
I arasın» diyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
I Başkan, bütçe müzakerelerinde mevcut 50 kişiyle ne-
I tice alınmıştır; itiraz edilmediği sürece oylama ge-
I çerlidir. 

BAŞKAN — Mümkündür. 
I iSayın Ege, itiiraz edilmediği için ve de - daha 
I önce Danışma Kurulunda kabul edilip, diğer parti 
I gruplarına da verildiği cihetle - pratik usullerle ça-
I lışma sağlanabilmesi yönünden, bazen daha az sa-
I yılarla da bunun yürütülebildiği olmuştur. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yani şu anda 
I 101 oyu resen aramayacaksınız değil mi? 

IİSKENDIER CENAP EGE (Aydın) — İki senedir 
I tatbikatı yapılıyor; niye arasın? 
I BAŞKAN — Ancak, açık oylama istendiğinde, ve-
I rilen oyların saptanmasıyla durum açıklığa kavuşaca-
I ğı cihetle, burada 101 oy aranacaktır; ama diğer sa-
I yımlarda, salyım esnasında 1Q1 mevcut bulunmadığı 
I biçiminde sizlerden de bir itiraz geldiğinde... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa-
I yın Başkan, biz 101 kişi olup olmadığını nasıl bili-
I riz, onu siz bilirsiniz. 

İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Arayacak mı-
I siniz Sayın Başkan? 

İBAŞKAN — Başkanlıkça aranacaktır Sayın Ok(-
I t aY-

jM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Açıkça 1011 resen arayacak misiniz Sayın Başkan? 

I BAŞKAN — Aranacaktır. 
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İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, ret 
oylarını dikkate alırken, kaibul aylarını dikkate al
mamış ötüyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Kaibul» oylarını mı dikkate alacaksınız sadece? 
(ISHP sıralarından gürültüler) 

M. SE'YFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
bizim oylamaya itiraz edebilmemiz için, sonucunu bil
memiz lazımdır. Nasıl bileceğiz 'bunu? (SHP sırala
rından gürültüler) 

Sayın Oktay, bütün bunlar pratik güçlükleri do
ğurduğu için, demin okuduğum yazıdan, yani Sa
yın .Meclis 'Başkanımız tarafından Danışma Kurulu
nun görüşleri toplayan yazıdan anlaşıldığı gibi, bir 
açık oylama listemi veya bir itiraz aranmıştır. Bu
güne kadar da (bütün uygulamalar böyle olup gel
miştin 

ıM. SİEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
% ncı maddede açık oylama veya işaret oylaması 
diye bir şey söz konusu mu? 

BAŞKAN — Değil; ancalk işaret oylamalarında 
oy ilanı diye bir yetki yoktur; Başkanlık Divanların-
ca böyle bir uygulama da yoktur Sayın Oktay.; Si
lkinti buradan doğmaktadır. 

M. SEYPİ OKTAY (Ankara) — Nasıl itiraz ede
ceğiz Sayın Başkanım; nasıl saptayıp itiraz edece
ğiz? 

BAŞKAN — Açık oylama istenebilir, yazıda be
lirtildiği gibi. (SHP ve ANAP sıralarından gürültü
ler). 

M. TURAN BAYEZİT .(Kahramanmaraş) — Sa
yın ıBaşkan siz resen 101 oyu arayacak mısınız efen
dim? (Gürültüler) 

AHSAN TOİMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
karşılıklı konuşmayı İçtüzüğün hangi maddesine sığ
dırıyorsunuz? Parlamentoda şimdiye kadar böyle 
bir usul takip edildiği görülmüş müdür? Devamlı kar
şılıklı mahalle kahvesinde konuşur gibli konuşmak 
İçtüzüğe uygun mudur? 

BAŞKAN — Sayın Tombuş... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

İHSAN TOİMBUŞ (Çorum) — Müzakere açıldı, 
herkes söyleyeceğini söyledi, siz de kararınızı verdi
niz. Karşılıklı konuşma yaparak ibir yere 'varamayız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

iBAŞKAN — Saym Tombuş, anlaşılmıştır. Sizin
le de karşılıklı konuştuk şimdi. 

İHSAN TOMİBUŞ (Çorum) — /Mecbur oldum 
efendim. 
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M. SEYTt OKTAY (Ankara) — Biz de mecbur 
olduk. 

©AŞKAN '— Maksat doğruyu bulabilme ve tea
mülleri oturbturabilmedir. (ANAP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

ISayın millet vekilleri... (Gürültüler) 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇBRLER 

(istanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Nedir sayın bakan? 
IDBVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Efendim, sayın grup başkanvekilinin 
sorduğu sorunun mukabilini sormak istiyorum. Di
yorlar iki «Kabul oylarının 101 olduğunu sayacak 
mısınız?» ©en de diyorum ki, ret oylarının 101 ol
duğunu sayacak mısınız? 

BAŞKAN — Şimdi, ben de belirtiyorum; karar 
saptamada Başkanlıkça 101 aranacaktır. 

DEVLET BAKAİNI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Sayın Başkanım, eğer Anayasanın açık 
hükmü, kaibul oylarının 101 olması şeklinde olsaydı, 
şu anda müzakere oüalblilirdi; ama eğer 101 arayacak-
sanız, ret oylarını da arayıp aramayacağınızı belirtme
niz lazım ̂  

'BAŞKAN —' Sayın 'Bakan, değerli arkadaşlarım; 
101 oy, bütün açık oylamalarda aranmaktadır. Açık 
oylama yaptığımızda 101 oy yoksa, karar çıkmamış 
sayılmaktadır. 

IBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Öy
le olur, tamam. 

BAŞKAN — Şimdi, bu niye açık oylamada ara
nıyor da işaret oylamasında aranmıyor? işaret oyla
masında, «saptaması güçtür» diye aranmıyor, «101 
aranmayacak» <liye değil. Açık oylamada saptaması 
kolay, tutanaklarda var; ama işaret oylamasında, 
«Acaba 99 mu 100 mü?» diye, saptaması mümkün 
değil; bu nedenle aranmıyor, yoksa, «101 aranma
yacak» diye, değil. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, 'İçtüzükte bu şekilde itiraz mekanizması 
yok efendim. «İçtüzükte 101 bulunmadı» dliye itiraz 
hakkı doğmaz. Sayıma müessir bir nedenle itiraz 
var. Siz resen 101'i işarî oylamada arayacak mı
sınız, aramayacak mısınız? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — İti
raz olursa... 

BAŞKAN — Sayın milletlvekilleri, sayın milletve
killerince yapüan itiraz Anayasanın 96 ncı madde
sindeki 1011 Tin açık oylamada değil, işaret oylama
sında da aranması biçimindedir ve Başkanlığımız ara-
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yacaktır. Başkanlığımızın vereceği rakama güveni-
liyorsa, Başkanlığımız 101'i arayacaktır; değilse, açık 
'Oylama, isteyebi'lirsiöiz.' 

ıM, TURAN BAYEZİT ı(Kahramanmaraş) — Re
sen arayacak mısınız;? 

BAŞKAN — Resen aranacaktır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
kararınız Başkanlığın usul ve kararına aykırı; açıkla
manız o karara aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın, Komisyon Başkanı, aykırı 
değil, demin de 'belirttiğim gilbi, açık oylamalarda 
101 oyun kullanılıp kullanılmadığı resen araştırıl
maktadır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Oyların kullanılıp 
kullanılmadığı; lehte olur, aleyhte olur, çekimser 
olur... 

BAŞKAN — Karar oluşması için... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bunun toplamı uy
gun olur. 

(BAŞKAN •— Değil, toplam değil. Karar için 
101. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Başkan, kendi felsefenize göre meseleyi 
değerlendiriyorsunuz. Şimdi açık »oylamada 101 ara
nır, işarî oylamada saptamak mümkün olmadığı için 
aranmaz; ama... 

BAŞKAN — Aranmaz değil Sayın-Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Bugüne kadar aranmıyor, bu sebeple saptamak 
zor oluyor; ama ıben arayacağım diyorsunuz. O za
man açık oylamada aranan- bir şeyi işarî oylamada 
arayacaksınız ve siz her defasında açık oylama ya
pacaksınız; ibu işarî oylamayı dolaylı surette ortadan 
kaldıracaksınız demektir. Kendi felsefenize göre, 
bunun neticesi budur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değil Sayın Sungurlu, değil. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
Hayır, başka türlü tefsiri mümkün değil. Bakın ken
di sözlerinizle yanlış bir uygulamaya giderisiniz, işarî 
oylamayı kaldırmış olursunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan 
Danışma Meclisi zabıtlarında var, çok açık; işarî oy
lamada arayacaksınız diyor komisyon başkanı. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Eryurt. 
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iSABAHATTIN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi mevzubahis olan 
ve ihtilaf konusu olan konu üzerinde şansî görüşümü 
açıklamak i&tüyorum. 

Anayasanın 96 ncı maddesinin esprisi şöyle: Bu 
Anayasa hazırlanırken, Danışma Meclisinde bahis 
konusu olmuş bu (ihtilaf, hatta bir arkadaşımız «Bu
radaki nisap ne Olacaktır» diye sormuş ve demişler 
ki; illâ 101 Olacaktır; ama bu ibir 'görüşten ibaret
tir, bizi bağlayıcı nitelikte değildir. Anayasaya da 
geçmemiştir. 

Anayasanın kabul ettiği iki husus var. Bir tane
si, toplanma nisabıyla alakalıdır. Başkanlık vazifesi
ni gören bütün arkadaşlarımın da uyguladığı gibi, 
Meclisi açtığımız zaman, Meclis Heyeti Umumiye-
sine bakıyoruz, eğer Anayasanın 96 ncı maddesinde 
gösterilen üçte bir nisabı görürsek, zaten yoklama
ya lüzum ıgörmeden toplanma nisabımız vardır de
yip açıyoruz. Toplanma nisabı teşekkül ettikten son
ra, artık ikide bir toplanma nisabı aranmaz ve bu 
devam eder. Parlamentonun çalışma süresi içerisinde 
bu devam eder. 

Gelelim ikinci şıkka, karar mevzuuna. Karar alı
nacağı zaman 101 oyun, yani dörtte bir oyun çık
ması zaruretini yine kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Anayasa hükmü karşısında. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Lehte ve aleyhte ol
mak üzere. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Bir da
kika, rica edeyim müdahale etmeyin, izah edeceğim, 
telaş etmeyelim lütfen, rahat olalım.] 

101 oyun çıkması iktiza eder; ister işarî oylama
da olsun, isterse açık oylamada olsun. Açık oylama 
olduğu zaman zaten kâğıtlar sunulacaktır, tespit ede
ceğiz Başkanlık Divanında, onu tespit ettiğimiz za
man, nisap hâsıl olmamışsa, zaten ara vereceğiz, 
bekleyeceğiz, bir kere dalha davet edeceğiz, olmazsa 
kapatacağız. Bu, içtüzük hükmü. 

İkinci husus, işaret oyuna gelinde: Zaten parla
mentonun mevcudunu devamlı surette arkadaşlarım 
murakabe etmekteyiz; hatta arkadaşlarım dikkat bu
yururlar, ben ikide bir hem muhalefetteki arkadaş
larımı sayarım, hem iktidar partisindeki arkadaşla
rımı sayarım ve adetlerini oraya not ederim. Geçen 
gün bir espri yaptım ve ANAP'lı arkadaşlarıma «sey
yar oylardan vazgeçin» dedim. Tabiî seyyar oylar 
da inzimam ediyor ve 101 oyu zaten müşahede et
tiğimiz zaman biz bunu kâfi görüyoruz. 

Çok istirham ederim, kendi oylarınızla Meclis 
Başkanlığına, Başkanıvekiliğine getirdiğiniz ve ken-
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dilerine itimat ettiğiniz arkadaşlara lütfen güveniniz. 
Meclis Başkanlık Divanında görev yapan başkanve-
kili arkadaşlarım da, Divanda görev alan arkadaşla
rım da her zaman dikkatlidirler, tarafsızdırlar; itimat 
'buyurursanız mesele kalmaz. 

Arkadaşımın beyanı üzerinde tekrar, illâ 100 ta
neyi sayın demeyi ben üzücü buluyorum. Mesele 
(bundan ibarettir. 

V. — KANUN, TASARI VE TEKÜFLERtYLE Ki 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 
Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.J961 
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; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Millet
vekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili. Ha
san Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da 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 Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
2/312, 2/313) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi ; 
14.3.1986) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24. — 26.4.19611 'tartı ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 'Kütleleri Hak
kındaki Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 sayılı Ka
nunla değişik 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir ,r 

Saygılarımı sunanım* (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ÖMER KUSMAN (İKars) — Sayın Başkan, be
nim istirhamımı kabul edecek misiniz efendim? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, oturumun sonuna 
kadar mümkündür. 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

«Kurul görevlilerinin ve yabancı ülkedeki vatan
daşların oy vermesi 

Madde 94. — I. İlçe seçim kurulu 'başkanı, se
çimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip ol
duğu halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen liste
sinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve 
üyelerinin her Ibiriine seçmen olduğunu ve hangi se
çimde oy kullana'bileceğini 'belirleyen ve sandık seç
men listesindeki (bilgileri kapsayan bir belge verir, ay
rıca, esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meş
ruhat verilmek üzere kayıtlı ıbulunduğu sandık kuru
lu (başkanlığına duruma yazı ile 'bildirir. 

'Başkan ve üyeler, bu belgeyi sandık kuruluna tes
lim ederek görevli oldukları sandıkta oy verirler. 

'Bunların adları ve hüviyetleri o sandık seçmen lis
tesinin sonuna yazılarak adları hizasına imzaları alı
nır. 

IBu fıkraya göre yapılan işlemler tutanağa ge
çirilir. 

II. a) Seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurtdı
şında 6 aydan fazla ikamet eden seçmenler, milletve
kili genel seçimlerinin yapılacağı günün 70 gün ev
velinden ibaşlaımak üzere seçim günü akşam saat 17.00' 
ye kadar yurda giriş veya çıkış yaptıkları gümrük 
kapısında kurulacak seçim sandıklarında oylarını 
kullanabilirler./ 

Bu seçmenler yalnızca seçiime katılan Siyasî Par
tilere oy verebilirler. 

(b) Yüksek Seçim Kurulu seçime katılan Siyasî 
Partilerin yer aldığı birleşik- oy pusulaları ile özel 
renkte bastırılmış oy zarflarını Yüksek Seçim Ku
rulu rnülhrü ile mühürleyerek ilgili İlçe Seçim kurul
larına seçimlerin başlangıç tarihinden en geç üç gün 
önce İlçe Seçim Kurullarında bulunan şekilde gön
derir, 
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Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal 
edilmiş 'kâğıtlara basılı 'birleşik oy pusulalarında; yal
nızca seçime katılan siyasî partilerin özel işaretleri, 
kısaltılmış adları ve tam yazı halinde adları ile her 
partiye ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre 
olan ıbir boş daire 'bulunur, 

c) Gümrük kapılarında, oy verme .gününden ön
ceki yetmiş gün önce saat 08'den oy verme günü olan 
Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilir. Oy 
kullanma ta'til günleri dahil olmak üzere 24 saat de
vam eder.. 

d) Gümrük kapılarında yapılacak oy verme iş
leminde görev alacak seçim kurulu ile sandık kurul
larının adedi, üyelerinin ve yedeklerinin sayısı ile 
hangi 'görevlilerden teşkil edileceği Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından önceden (beliklenir. 

İSandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini 
sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy verme ye
ri hazırlarlar. İlgili idarî makamlar sandık kurulla
rına 'gerekti her türlü kolaylığı gösterirler. 

e) Gümrük kapılarında oy 'verme süresince söz
lü ve yazılı seçim propagandası yapılamaz. 

f) Gümrük (kapılarında seçmen oy vermek için 
geldiğinde pasaportunu sandık kurulu başkanına 
tevdi eder.| 

Sandık Kurulu Başkanı seçmenin pasaportundan 
adını soyadını, baba adını, yaşını ve pasaport nu
marasını tespit eder. Seçmen sandık kurulu mührü 
ile mühürlenmiş olan 'birleşik oy pusulası ile oy zar
fını alarak oyunu kulanmak üzere kapalı oy yerine 
girer. 

Oyunu ıgenel esaslara göre kullanan seçmenin pa
saportunun Yüksek Seçim Kurulunca •belli edilen 
yerine oyunu kullanmıştır diye bir ifade yazılır ve 
sandık kurulu mührü ile mühürlenerek başkanca im
zalanır. Oyunu veren seçmene çizelgede isminin bu
lunduğu yer imzalatılarak oy verme işlemi tamam
lanır. 

g) Oy verme süresince Sandık Kurullarının de
ğişikliği sırasında Kanunda gösterilen usulde sandık 
açılır, çıkan oy zarflarının adedi ile oy kullanan 
seçmen miktarı ve bunların 'birbirine uygunluğu bir 
'tutanakla tespit edilir. 

Oy zarfları ve tutanağın bir sureti Ur torbaya 
konularak ağzı mühürlenir ve ilgili seçim kuruluna 

muhafaza altına alınmak üzere Sandık Kurulu Baş
kanınca teslim edilk. 

Genel seçimin yapıldığı gün saat 17.00'den itiba
ren sandık ve torbalar genel esaslara uygun bir şe
kilde açılarak sayım ve dökümü yapılır ve sonucu 
Yüksek Seçim Kuruluna en seri vasıta ile (bildirilir. 

h) Gümrük kapılarındaki seçim kurulları ndan ge
len sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunca birleştirilir. 
Kullanılan toplam geçerli oy sayısı Türkiye gene
linde kullanılan toplam geçerli oy sayısına ilave edi
lir. Partilerin aldıkları oylar aynı şekilde diğer se
çim kurullarından gelen oylara ilave edilerek her 
partinin ülke genelinde aldığı geçerli oy miktarı (bu
lunur., 

Bu şekilde 28İ39 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 313 üncü maddesine esas toplam oylar bu
lunmuş olur. 

Her seçim çevresinde geçerli toplam oyu, güm
rük seçim kurullarından gelen toplam oyun diğer se
çim kurullarından gelen oylara bölünmesiyle elde 
edilen oranda artırılır. O seçim çevresinde kullanı
lan 'toplam oylarla bu şekilde hesaplanan, toplam oy 
arasındaki fark partilere; gümrük kapıları seçim ku
rullarından gelen toplam aydaki hisseleri oranında 
taksim edilir ve elde edilen rakamlar o seçim çev
resinde aldıkları geçerli oylara ilave edilir. Böylece 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü 
maddesine esas seçim çevresinde kullanılan geçerli 
toplam oy miktarı ve partilerin aldıkları toplam ge
çerli oy miktarı bulunur.» 

^BAŞKAN — Bizdeki kayıtlara göre, madde üze
rinde söz isteyenler: Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına Sayın Namık Kemal Şentürk, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Feridun 
Şakir Öğünç, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Eyüp Aşık; şahısları adına Sayın Ertuğrul Gökgün 
ve Sayın Reşit Ülker. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu a'dına Sayın 
Namık Kemal 'Şentürk, buyurun. 

MDP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 'milletvekil
leri; müzakeresine başlanan teklifin bu maddesi; ya
ni 298 sayılı Kanunun 94 üncü maddesini değiştiren 
ve yurt dışında çalışmakta olan vatandaşlarımıza oy 
kullanma imkânını sağlamaya matuf değişiklik, bun-
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dan evvel kabul edilen maddelerle seçim sistemine, 
demokratik geleneklere, Anayasanın belirli amir 'hü
kümlerine tamamen aykırılık taşıyan muhtevasına bir 
yenisini eklemekten başka yarar sağlamayacağı ka
nısındayım. , • ' 

Hemen şunu söyleyeyim ki, biz Milliyetçi De
mokrasi Partisi olarak, yurt dışında çalışan vatandaş
larımızın seçme •haklarını kullanmalarından yanayız; 
yalnız biz değil, sanıyorum ki hiçbir siyasî parti bu
nun aksini zaten düşünmez. O halde, neye karşıyız? 
'Bunu şekillendiren usule ve getirilen şartlara karşıyız. 
Neden?.. Çünkü, getirilen şekil seçim hukukunu ta
mamen zedeler, seçim sistemine ters düşer de ondan 
karşıyız; Anayasanın 67 nci maddesine aykırıdır da 
ondan karşıyız; vatandaşın seçme ve seçilme hakkı
na kayıtlar getirdiği dçin karşıyız; 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun ana esprisine aykırı olduğu için kar
şıyız. 

Değerli arkadaşlarımın da soğukkanlılıkla bu mad
deyi okuduklarında esasen fark etmiş olacaklarını dü
şündüğüm aykırılıkları, bir kere de ben huzurunuza 
getirmek istiyorum. Bakınız, maddeyi okuduğumuz 
zaman, (II) numaralı 'bendinin (a) fıkrasında -ki, bi
raz evvel kabul edilen 86 ncı maddeyle bir hüküm 
getirildi- kütük sistemine tamamen aykırı bir durum 
mevcuttur. Onun ötesinde, «Bu seçmenler yalnızca 
seçime katılan siyasî partilere oy verebilirler» den
mektedir. 'Başka türlü zaten mümkün değil; çünkü 
seçimlerin 70 gün evvelinden oy verme işlemi baş
lıyor. 

Değerli arkadaşlarım, hal böyle olunca, vatandaş, 
sadece seçime katılan siyasî partilere oy verebilecek
tir; ama Anayasamızın 67 nci maddesi muvacehe
sinde bağımsız aday olma hakkına haiz vatandaşa oy 
verme imkânı yoktur. Kaldıki, yurt dışında çalışan 
vatandaşımız bir partiye oy verirken, o partinin aday
ları arasında tercih yapma imkânına da malik değil
dir. 

Bu sebeple, bu maddenin bu fıkrası evvela Ana
yasamızın 67 nci maddesindeki genellik ilkesine, eşit
lik ilkesine aykırıdır ve vatandaşın seçme ve seçilme 
hakkı gibi siyasî bir hakkına da 'kayıt getirmekte
dir. 

Bu yetmiyormuş gibi yine aceleye gelmiş olacak 
ki, 298 sayılı Kanunun seçim kurullarıyla ilgili ana 
ilkesine ters düşen bir husus belirmiş. Sevgili Aşık 
kardeşimizin bir başka deyimle, bu teklifin âdeta ta
şeronluğunu yüklenmiş olan değerli kardeşimizin he-
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men kaleme sarılmasını da tavsiye ediyorum; çünkü, 
bir önerge gerekecek. 

Efendim, bakınız (d) fıkrasında ne söyleniyor : 
«Gümrük kapılarında yapılacak: oy verme işlemin
de görev alacak seçim kurulu ile sandık kurullarının 
adedi, üyelerinin, ve yedeklerinin sayısı ile 'hangi gö
revlilerden tenkil edileceği Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından önceden belirlenir.» 

Değerli arkadaşlarımı, 298 sayılı ana Kanunun 
18 ve müteakip maddeleri, yani .ana prensipleri belir
lenen bölümünün seçim kurullarıyla ilgili 18, 19, 20, 
23 ve 24 üncü maddeleri seçim kurullarının bir baş
kan ve *6 asil 6 yedek üyeden teşekkül edeceğini; ke
za, «andık 'kurullarının da bir başkan ve 6 yedek, 6 
asil üyeden iteşekkül edeceğini ve kimlerden, ne şe
kilde seçileceğinin esaslarını tespit etmiş bulunmak
tadır. 

Şimdi biz bunu terkediyoruz ve yepyeni bir du
rum meydana getiriyoruz. Böylece ana espriye aykırı 
hareket ederek, sadece 3 tane 'kamu görevlisini vazi
felendirmek suretiyle, çok ters bir durumla karşı 
karşıya kalınabilecektir. Bu sebeple de, bu madde
nin bu şekilde bulunması, genel espriye kesinlikle 
aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızın seçme hakkını kullanmaları düşünülmüş. 
Nitekim, 1979 yılında 298 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesinde yapılan bir değişiklikle (bir adım atılmış; 
yurt dışındaki vatandaşlanmızın da zamanında seç
men kütüklerine ve dolayısıyla seçmen listelerine ya
zılmasını imkân dahiline sokan hüküm getirilmiş. Bu 
madde halen meridir, öyle ise, yurt dışında çalışan 
bir vatandaşımıza, bu madde kabul ed'ildiğü takdirde, 
mükerrer oy kullanma imkânını sağlamış olacağız. 
'Bir vatandaşımız, hudut kapısında pasaportuyla oy 
'kullanabileceği gibi, kendi seçim bölgesinde de, eğer 
iyi niyetli değilse veya bilmiyor İse, -bilmek de şart 
değil- nüfus cüzdanı ile yeniden oy kullanabilecektir. 
Hiç yoktan bir ikileme, bir usulsüz harekete imkân 
vermiş olacağız. 

Dahası var : 298 sayılı Kanunun 8 linoi maddesi, 
kimlerin * seçmen olabileceğini, kimlerin olamayaca
ğını göstermiştir. Şimdi bu maddede, kamu hizmet
lerinden yasaklı olanların seçmen olamayacağı hu
susu hükme bağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, kamu hizmetlinden yasaklı 
olanların büyük bir kısmı yurt dışına giıdöbilir; bun
ların pasaport almalarına ımani 'bir hüküm yoktur. 
Hal böyle olunca, aslında, kamu hizmetinden ya-
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saklı 'bir vatandaş, yurt dışında 6 aydan fazla (ikâ
met ©tenis ise, Türkiye'ye girişinde veya Türküye' 
den çıkışında, elbette hudut kapısında oy kullana
caktır., Böylelikle, seçmen olmayan vatandaşa da oy 
kullanma gibi 'bir vasatı tmaallesef hazırlamış, .ala
cağız. Bu hallerin, dilemde, seçimin selaımetıi bakımın
dan ne derece mahzurlar doğuracağını yüksek tak-
lirileriınize sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, hudut kapı
larımda uygulanılacak olan oy kullanma sistemi, se
çim çevresi ilkesini haleldar eder; 'burada kullanı
lan oyların yurt sathında dağılımı eşitliği ihlal eder. 
'Bilhassa çok kritik rakamlarla kazanılan veya kay
bedilen milletvekilliği konusunda, mutlaka rahatsız
lıklar doğurur ve böylece seçimin ertesi günü, seçi
min meşruiyeti üzerinde geniş tartışmalaıra zemin ha
zırlamış oluruz. 

IBiz, !bir taraftan, iki partili sisteme gitmekte 'bu 
teklifin yararlı olacağımı savunurken, diğer tarafta 
parlamento dışı muhalefeti de büyük çapta artıra
cağı ve tabirimi mazur görün, belki de azdıracağı
nı hiç düşünmedik mi? 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bağlamak 
istiyorum : Millî iradenin 'tecdlıisinıln, usul ve şekil 
şartlarını düzenleyen mevzuatta, ne kadar 'hata edeır 
isek, yarın o mevzuata göre teşekkül edecek olan 
Meclislerin meşruiyetini de o derece tartışır hale ge
tiririz, saygınlığını muhafaza etmekte müşkülat çe
keriz. Yüce heyetinizin 'böyle bir tutum ve anlayış 
içerisinde olmayacağını ve böyle 'bir vesileye imkân 
sağlamayacağına inancım tamdır. Bu sebeple bu 
maddenin eski şekliyle kalmasında yarar görmek
teyiz. Zira, kabul edilebilecek, olan bu teklifle 'bek
lenen faydadan çok, saydığum, belki de hatırıma gel
meyen, değerli arkadaşlarımızın 'bulabilecekleri bü
yük mahzurlar vardır. Fayda ve mahzuru tarttığımız 
zaman, mahzur çak ağır basıyorsa, o davranıştan, o 
tekliften vazgeçmek aklın gereğidir. Başka türlü dü
şünmek mümkün olmaz. 

'Binaenaleyh, Sayın Aşık kardeşimizin gerek ko
misyonlarda, gerek grup adına yaptığı konuşmalar
da, esasen bu ve 'belki birkaç maddede iddialı ol
madıklarına dair ifadesine dayanarak, ben de bu 
teklifin geri çekilmesi suretiyle, bu beyanın sami
miyetinin tarafınızdan, bilhassa iktidar kanadı tara
fından tescilini talep etme hakkını kendimde bulu
yorum. 

'Hepinizi saygıyla selamlıyorum. ı(MDP sıralarm-
dan alkışlar) 

j 'BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Şentürk. 
SHP Grubu adına Sayın Feridun Şakir Öğünç, 

| buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA FERİDUN ŞAKIR 

ÖĞÜNÇ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; yurt dışındaki Türk vatandaşlarına seçim
lerde oy hakkını öngören maddenin üzerinde par
timin ve şahsımın görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuzu birkaç dakika işgal etmek istiyorum. 

Benim bu konuşmamın ayrı bir özelliği olacaktır; 
çünkü yüce parlamentoya bu Kanun teklifini ilk de
fa ben getirdim. Hepinizin hatırlayacağı gibi, kanun 
teklifimiz altı yedi ay evvel burada Anayasaya ay
kırılık nedeniyle reddedknişti, Ben huzur içindeyim; 
bugün hükümetimiz .de bu Kanun teklifini benimse
miştir. Bu teklif getirilmeden herhalde birtakım tet
kikler yapılmıştır, ki, getirdiğimiz kanun tekliflinin 
hakilılığıda böylece ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Kanunun bir geçmişi 
vardır. Bu Kanun teklifi Danışma Meclisi dönemin
de, ben ve birkaç arkadaşım tarafından hazırlanmış
tı. Hatta, o dönemde bir değerli büyükelçimizi Da
nışma Mealisıi Anayasa Komisyonuna davet ettik; 
bu Kanunun vatandaşlarımızın bulunduğu memleket
lerde nasıl uygulanabileceğini, uygulama imkânı olup 
olmadığını 'bizzat istihbar etmeye çalıştık. Elçilikten 
gelen arkadaşımız, konsolosluklarda ve büyükelçilik
lerde oy kullanmak suretiyle bu Kanun teklifinin 
mükemmel bir şekilde uygulanacağını ifade ettiler; 
ancak, bunun elçiliklere, konsolosluklara birtakım 

'* hizmet külfeti getireceğini söylediler, .gerekçeleri bu 
idi ve bu Kanun o dönemde gerçekleşemedi, 

Değerli arkadaşlarını, Anayasamızın 67 nci mad-. 
desi gayet açık, «Vatandaşlar, kanunda gösterilen 
şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız 
olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette 
bulunma ve hallkoylamasına katılma hakkına sahip
tir» diyoır. Son resmî rakamlıara göre; yurt dışında 

I çeşitli memleketlerde yalklaşık iki milyon Türk va
tandaşı vardır. Sanıyoırum 1988 yıllında 'bu rakam 
biraz daha yükselecektir. Yurt dışındaki bu vatan
daşlarımızın dövizlerini alıyoruz; zaman zaman hü-

j kümet üyesi arkadaşlarımız, ekonomimiz büyük öl-
j çüde yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın gönderdik

leri dövizlere dayalı olduğunu ifade ediyor; asker
lik görevi için, yurt dışındaki bu vatandaşlarımızı 
çağırıyoruz ve askerlik hizmetini yaptırıyoruz. Al
lah muhafaza, 'bir savaş hali olsa, yine yurt dışın
daki vatandaşlarımızı, memleketimizin savunmasında, 
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gayet tabiî göreve davet edeceğiz ve onlar da koşa 
koşa gelecekleridir. Bu arkadaşlardan bu hıizrnetle-
ri 'bekleyeceğiz; fakat genel seçimlerde, Anayasamı
zın öngördüğü seçme hakkını, oy kullanıma hakkını 
;bu vatandaşlarımıza tanımamak, 'bence sosyal hukuk 
devleti ve hukuk devletli ilkeleriyle bağdaşabilir bir 
ölay olarak mütalaa olunamaz. 

Geçmişte, yurt dışındaki 'bu vatandaşlarımıza oy 
hakikinin tanınmaması için birtakım gerekçeleri ileri 
sürdüler; efendim yabancı ideolojiler, yurt dışında
ki vatandaşlarımızın oradaki siyasî partileri etkile
mesi gibi görüşlerin, -ben de çok yurt dışında bu
lundum- kanaatimce hiçbir tutarlı tarafı yoktur ar
kadaşlar. 

Ayrıca, Anayasamızın çok açık ve seçik hükmü 
(karşısında, oy kullanabilmek için, Türkiye'de bulun
mak, şartı yoktur arkadaşlar. Bunun için, Anayasa
mızın 67 nci maddesiniin kemaliyle uygulamaya gir-
mesıi gerekmektedir. 

Ben herhangi bir polemik açmak niyetinde de
ğilim. Benim kanun töfcli'fim, o zaman Anayasaya ay
kırı görülmüştü. Sayın Anayasa Komisyonu Başlka-
nımız, görüşlerini burada ifade etmişlerdi; bilrnıiyo-
rum şu anda ne düşünüyorlar... 

CÜNEYT CANVBR /(Adana) — Şu anda uy
gun görüyorlar. 

FERİDUN SAKİR ÖÖÜNÇ (Devamla) — O 
zaman öyle dediler, 'bir şey demiyorum; ama bugün 
hükümetin de, muhalöfet partilerinin de 'bu teklifi 
benimsemiş olması, hakikaten memnuniyet verici bir 
olaydır. Ancak, yanlış 'bir uygulamaya gidiliyor ar
kadaşlar. 

Size çok samimiyetle ifade edeyim : Sabah 09.00' 
da Meclise geldim, 30 yıldır 'Belçika'nın Brüksel ken
tinde ikamet eden bir arlkadaşıım geldi, «Gümrük ka
pılarında oy kullanmak mümkün değildir» dedi ve 
'bana birtakım misaller verdi. Mesela, şu anda Avus
tralya'da işçi olan vatandaşlarımız vardır; bu vatan
daşlarımız, yüzlbinilerce liralık uçak parası verecekler 
ve gelecekler, gümrük kapısında oy kufenacaikllar; bu 
hayaldir arkadaşlar, olacak iş değil. 

KENAN NURİ N E H R O Z O O L U {Mardin) — işçi 
ıkulianmayacak ki zaten, gümrük memurları kulla
nacak, 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — O za
man biz, vatandaşlarımızı gümrük kapısında oy kul
lanabilen ve kullanamayan kişiler olarak yine bölmüş 
olacağız. Eğer, 'bu uygulamaya gidersek, Anayasamı
zın 67 nci maddesi hükümleri hedefini bulmayacak

tır. Sanıyorum, hükümet de yeni bir sistem getir
mektedir; ama 'bu sistemi getirirken, çok ince düşü
nelim. Bu hakiki, hizmeti ayrıcalıksız olarak, bütün 
vatandaşlarımıza ve hatta onların ayağına kadar gö
türerek yaparsak, daha hayırlı bir iş yapmış olaca
ğız. 

Bizim görüşümüz, -vatandaşlarımızın -sayıları ikıi 
milyonu aşıyor veyahut yakl'aşıyor- oy kullanma 
hakkını, seçim sktemâmizi de zedelememek suretiyle, 
en kolay usullerle ayaklarına kadar götürmektir. Bu
nu yaptığımız zaman, bu yeni maddeden umulanı is
tihraç etmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bazı önerilerde ileri sürül
düğü gibi, gümrük kapılarında 24 saat süreyle ve 70 
gün süren oy kullanma yöntemini benimsemek müm
kün değildir. Gene takdir milletvekili arkadaşlarımı
za düşecektir; ama, bu mümkün değildir. Belki de 
bazı partiler, seçmenleri otobüslerle gümrük kapıla
rına taşıyacaktır. Bu haksızlık olur; seçimlere gölge 
düşürür. 

Ayrıca, onbinlerce işçi (ki, yurt dışındaki vatan
daşlarımızın mutlak çoğunluğu oraya sayfiyeye git
memişlerdir, hepsi de çalışmaya gitmişlerdir) belli 
bir dönemde bir süre için işlerinden ayrılmak duru
munda kalacaklardır. Bu da, yabancı ülkelerdeki işçi
lerimizle işverenleri arasındaki ilişkileri -. sanıyorum-
bir ölçüde zedeleyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için ben diyorum ki, 
gene lütfediniz, yurt dışındaki bu işçilerimize konso
losluklarda ve büyükelçiliklerde oy kullandırtalım. 
Belki ufak tefek külfetler getirecektir; ama, en sela-
metli, en gerçekçi yol budur. Bunun dışındaki yol, 
yani gümrük kapılarında oy kullanmak mahzurlu ola
caktır. Bu sistemi getirdiğimiz zaman, parası olan 
veyahut da partisine büyük bağlılığı olan gelip oyunu 
kullanacaktır; ama durumu müsait olmayan vatan
daşlarımız oylarını kullanamayacaktır. Böylelikle, Ana
yasada getirilmıiş bulunan eşitlik hakkı zedelenecektir. 

Bu nedenle hazırladığınız bu teklif hedef ve ama
cına ulaşmayacaktır. Bunu söylemek istiyorum ve 
sözlerimi bitirmeden evvel; her halde oylarınızla ka
bul edilecek olan bu yeni sistemin, ülke ve Ulusu
muza hayırlı olmasını yürekten diliyorum. Ayrıca, 
haklılığımızın baki, görüşlerimizin de sağlam olduğu
nu vurgulayarak huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Eyüp Aşık, buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu ka
nun teklifi vesilesiyle huzurlarınızı sık sık işgal edi
yorum. Taşeronluğumuzdan, sanıklığımızdan ve aşık
lığımızdan sonra, durun bakalım daha ne isimler ta
kılacak. Yalnız, kızmamaya ve hatta teknik konular 
haricinde cevap da vermemeye kararlıyım. 

Muhterem üyeler, teklifin bu maddesi yeni bir 
maddedir. Yani, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunda var olan eski bir 
hak kaldırılıp veyahut da değiştirilip, yerine ikame 
edilen bir madde değil, yeni ihdas edilen bir mad
dedir. 

Buraya nereden geldik, bu maddeyi nasıl ve ni
çin hazırladık, kısaca hafızalarınızı tazelemek istiyo
rum. 

Muhterem üyeler, yurt dışındaki vatandaşlara oy 
kullandırma meselesi, ilk defa 1964 yılında bu çatı 
altında tartışılmaya başlamıştır, önceleri bunu teklif 
eden siyasî partiler, tek taraflı ve kendi menfaatları 
için getirdikleri şeklinde yorumlanmış olup, bu tek
lifleri kabul görmemiştir. Ancak, 1976 yılından sonra 
ise, siyasî partiler bu çatı altında yurt dışındaki seç
men vatandaşlara oy kullandırma hususunda ittifak 
etmişlerdir. Bugün, bu madde de, ittifakla ortaya ge
tirilen bir ihtiyaç neticesi hazırlanmıştır. 

Getirdiğimiz bu teklif, bugüne kadar getirilen 
onikinci, 1983 seçimlerinden sonra getirilen dördün
cü tekliftir. Şu anda görüşmekte olduğumuz kanun 
teklifleri içerisinde, Sayın Reşit Ülker ve sayın SHP 
yetkililerinin de bu konudaki teklifleri vardır. Evve
la, yurt dışındaki vatandaşların oy kullanması konu
sunda, bu çatı altında ittifak vardır; birinci tespiti
miz. budur. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Ama göstermelik 
bir teklif istemiyoruz. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (istanbul) — Bizim
kini niye reddettiniz? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, göstermelik 
mi, değil mi, sizinkiler niçin reddedildi ve niçin ye
nisi geldi, onu arz edeceğim : Yalnız, ittifak olduğu
nu herhalde kabul ediyoruz?.. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma is
tekleri, yurt içinden çok daha ileri boyuttadır; âdeta 
vatan hasreti gibi bir duruma gelmiştir. Bu ihtiyacı 
ve arzuyu karşılamak üzere başladığımız çalışmalar
da karşılaştığımız engeller şunlardır : | 
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Muhterem üyeler, gerek Yüksek Seçim Kurulu, 
gerek yabancı ülkelerdeki muhtelif parti yetkilileri ve 
gerekse dışişleri ve yabancı ülkeler nezdinde yaptığı
mız temaslar, araştırmalar neticesinde şu neticeye 
vardık ; Anayasanın, seçimlerin hâkim teminatı al
tında ve gizli oy açık tasnif şeklinde yapılması hük
mü sebebiyle, yurt dışındaki vatandaşlarımızın mek
tupla oy kullanması mümkün olmamaktadır; bu Ana
yasa hükmüdür. 

ikincisi, burada yapılan tekliflerde olduğu gibi, 
konsolosluklarda oy kullandırma işinde ise... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Elçi
liklerde. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Elçiliklerde ve kon
solosluklarda oy kullandırma işinde ise, şu mahzur
larla karşılaştık : Araştırma yaptığımız ülkelerin bir 
kısmında, topraklarında... 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Han
gi ülkeler? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bir dakika, isim ve
receğim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz, 
kendi adamınıza söyletiyorsunuz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bir saniye isim ve
receğim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Zim-
merman, Almanya. Siz kendi adamınıza söyletiyor
sunuz... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, merak etme
yin resmî belge de getirdim; Almanya'dan da vere
ceğim. 

Araştırma yaptığımız ülkelerin bir kısmından al
dığımız cevaplar şu olmuştur : «Topraklarımızda se
çim yaptırmayız.» 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ame
rika Birleşik Devletleri ve Almanya, burada kullanı
yor. Bu cevabı kabul etmek bile ayıp; onlar bizim 
ülkemizde kullanıyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Gürkan, mü

saade buyurun; onların ülkemizde nasıl oy kullandık
larını ve bize de hangi şartlarda izin verildiğini söy
leyeceğim. 

Sayın Gürkan, karşılıklı görüşmeyi âdet etmedik; 
ama bir hususa cevap vermeden geçemeyeceğim. Efen
dim, yurdumuzdaki bazı yabancılar oy kullanmakta
dırlar. Mesela : Amerika Birleşik Devletleri vatan
daşları mektupla oy kullanmaktadırlar; ancak bizde 
- başlangıçta izah ettim - Anayasadaki bazı hüküm-
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ler sebebiyle, seçimlerin gizli oy, açık tasnif, hâkim te
minatı, propaganda yasakları vesaik sebepler nede
niyle mektupla oy kullanılması şu anda mümkün de
ğildir, fiilen mümkün değildir; bu bizden gelen bir 
husustur. Büyükelçiliklerde oy kullandırmamız husu
sunda yetki ve imkânımız vardır; çünkü, büyükelçi
likler egemenlik haklarımız bakımından, statüleri ge
reği bizim toprağımız sayılmaktadır; ama takdir bu
yurunuz ki, Almanya'da 1 milyon civarında vatanda
şımız bulunmaktadır. Bunların büyükelçiliğimizde, 
tek sandıkta oy kullandıklarını düşününüz ve hiçbir 
güvenlik önlemi de bulunmamaktadır, dolayısıyla bu 
mümkün değildir. Kaldıki... 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Edirne'ye 
getireceğinize orada kullansınlar. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, anlataca
ğım. 

Kaldıki, Suudi Arabistan, belki Libya, Irak gibi 
devletler, zaten kendi vatandaşlarına dahi seçim yap
tırmayan ülkelerdir. Bu ülkelerde yüzbinlerce vatan
daşımız bulunmaktadır ve oralarda vatandaşlarımıza 
oy kullandırmak da mümkün değildir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Niye?.. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Bü
yükelçiliğimiz orada muhtar değil herhalde. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, büyükelçi
lik haricinde seçim propagandası, hâkim teminatı 
mümkün değildir. Yaptığımız araştırmaların neticesini 
arz ediyorum. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Cevap vermeye 
mecbur değilsin. 

aEYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem üyeler, 
Avrupa Konseyi bizim bu araştırmalarımız doğrul
tusunda 2 - 6 Aralık 1985 tarihleri arasında yapılan 
44 üncü toplantısında bir tavsiye kararı almıştır. Av
rupa Konseyi bu tavsiye kararında, bilhassa İsviçre* 
nin de isteği ile üye ülkelere mektupla, vekaletnamey
le veyahut da kendi topraklarında konsolosluklarda 
ve büyükelçiliklerde oy kullandırılması yönünde tav
siyede bulunmuştur. 

Şimdi... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Hudutlarda de

ğil... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Yani, Avrupa Kon

seyi, üç madde altında üye ülkelere bir tavsiyede bu
lunmuş, «Topraklarınızdaki yabancılara oy kullanma-
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sı hususunda uygun ortamı hazırlayın, yardımcı olun.» 
dermiştir. Ben bunları uzun uzun anlatmayacağım; me
sela, «Eğer mektupla oy kullanacaklarda zamanında 
ulaşmasını temin edin. Kendi topraklarında oy kulla
nacaklara onlara ücretsiz izin verin. Yol paralarını 
verin veya ücretli izin verin. Kendi topraklarınızda 
oy kullanmak istiyorlarsa konsolosluklarda veya bü
yükelçiliklerde oy kullanmalarına yardımcı olun» di
yor. Bunlar Avrupa Konseyinin tavsiye kararında ge
çen hususlar. 

Şimdi, bu karara ne zaman cevap verilir, bilemi
yorum; çünkü bu karar, yakın bir tarihte, 1985'in so
nunda alınmıştır. Bu karara olumlu mu, olumsuz mu 
cevap verilir ve hangi ülkeler cevap verir bilemiyoruz., 
O bakımdan, ümit ederiz ki, belki ileride bütün ül
keler, bu konuda, kendi topraklarında kendi seçimle
ri gibi, bizim seçimlerimizi de yaptırabilirler. Bu, şa
yanı arzumuzdur. Yalnız, daha karar çıkmadan buna 
muhalefet şierhleri konmuştur. 

Şimdi, Sayın Gürkan'ın dediğine cevap vermek is
tiyorum : Avrupa Konseyinden daha bu karar çık
madan, konunun görüşülmesi sırasında Federal Al
manya, konsolosluk ve elçiliklerde kullanılacak oy ko
nusunda, yani bu şıkkın, kamu düzenini ihlal ede
ceği düşüncesiyle muhalefet şerhi koymuştur. Yani, 
Federal Almanya'nın Konseydeki üyesi reddetmiştir. 
Bu tavsiye kararı alındığına göre, bilmiyorum, Fe
deral Almanya Devleti ne cevap verecek; ama onla
rın temsilcisi, bu kararı, kamu düzenini ihlal edeceği 
gerekçesiyle reddetmiştir. Keza, Norveç temsilcisi iç 
mevzuat hükümleri dolayısıyla bazı konularda muha
lefet şerhi koymuştur. Yani, söylemek istediğim, Ba-
tı'da bile bazı devletler buna muhalefet şerhi koymuş
tur; ama, buna rağmen, girişimlerimiz sonucu alınan 
bu karardan ötürü şükran duyuyoruz, teşekkür ediyo
ruz. Bu daha ziyade, Türk işçileri için alınmış bir ka
rardır; gerek mektupla, gerek konsolosluklarda, ge
rek izinli olarak -bizim teklifimizde/ki gibi- gümrük 
kapılarında verilecek oylar için yardımcı olunulması 
konusunda tavsiye kararı alınmıştır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tahaccüm 
olmayacak mı? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şüphesiz, üç senede, 
beş senede bu uygulamanın sonucu ortaya çıktığı za
man, bu madde yeniden gözden geçirilebilir. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütahya) 
— Mektupla oya karşı çıkan var mı? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem üyeler, her 
iki komisyonda da tekrarladığım bir mevzuu dile getir-
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mek istiyorum. Bu madde üzerinde, «Bu madde çok 
mükemmeldir, bu meseleyi çözmüştür» şeklinde iddialı 
değiliz; tam çözüm değildir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Değilse ni
ye getiriyorsunuz? 

EYÜP AŞ EK (Devamla) — Bu madde ile biz, Av-
rupa'daki veya yurt dışındaki vatandaşlarımızın ya
rısından fazlasının ıojy kullanacağını ümit ediyoruz. ,Bu 
madde ile yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamı
nın, çok rahat bir şekilde, çok ucuz bir şekilde, be
dava, sıkıntıya katlanmadan oy kullanma imkânı ge
tirilmemektedir; bu konuda iddialı değiliz; ancak, bir 
konuda çok iddialıyız; 11 defa bu Meclise gelen ve 
şu anda da Sayın SHP yetkilileri ve Sayın Reşit Ül
ker tarafından verilmiş tekliflerle birlikte önümüze ge
len bu hususta, ilk olumlu, müspet, uygulanabilir çö
zümü biz getirdik; bu balkımdan da son derece iddia
lıyız. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
tşçileri, otobüs tutup getirecek misiniz? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bedava getirecek
siniz taibiî!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, madde üzerin
deki bazı tenkitlere cevap vermek istiyorum. 

Sayın Şentürk, «Mükerrer oy kullanır» buyurdu
lar; yani, «yurt dışındaki vatandaşlar zaten seçmen 
kütüklerine kayıt oluyorlar, bu yüzden mükerrer oy 
kullanırlar» dediler, ki bu mümkün değildir. Şimdi 
sizlere maddenin II nci fıkrasının birinci cümlesini 
okuyorum : «Seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurt 
dışında 6 aydan fazla ikamet eden...» Yani, bahsedi
len maddeden istif aide ederek, bu şekilde oy kullana
cak vatandaşlar seçmen kütüğüne yazılmamış olacak
tır. Dolayısıyla mükerrer oy kullanmaları mevzuba
his değildir. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Kim 
inceleyecek? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, bir başka 
maddede, mükerrer oy kullanmanın cezası üç yıla ka
dar hapis olarak düzenlenmiştir. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (istanbul) — Bu 
mümkün... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Yurt dışındaki suçlu 
ve kanun kaçağı vatandaşların, bu maddeden istifade 
ederek oy kullanmaları mümkün değildir. Çünkü, bu 
maddeye göre oy kullanacak olan seçmen vatandaşlar, 
evvela seçme hakkına sahip vatandaşlar ancak yurda 

giriş yapmaları halinde oy kullanacaklar. Eğer, ka
nun kaçaklarını arıyorsanız, zaten yurda girişlerinde 
onları yakalama imkânınız vardır. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (istanbul) _ Yan
lış anladınız, «Kanun kaçağı» demedim, «Kamu hiz
metlerinden yasaklı» dedim. 

EYÜP AŞTK (Devamla) — Sizin konuşmanızı 
kastetmiyorum efendim. 

Sayın öğünç'ün getirdiği ilk teklif, Anayasaya ay
kırı olduğu için reddedilmişti; reddedilme gerekçesi 
doğrudur; aksi halde hâkim teminatı mümkün değil
dir. Kendi topraklarınızda yapmadığınız bir seçim 
için, gizli oy, açık tasnif ve hâkim teminatı mümkün 
değildir. Bu bakımdan, o teklif haklı olarak reddedil-
mişıüi; biz onun yerine bunu ikame ettirdik; yani, da
ha pratik, daha uygulanabilir bir çözüm getirdik. 

Yurt dışımda 2 milyon vatandaşımız vardır; ama, 
bunlardan ancak 1 milyon 200 bin civarındaki kısmı 
seçmendir; bunlardan da en az 600 bin seçmenin oy 
kullanması beklenmektedir. 

Sayın üyeler, burada «giriş ve çıkış kapıları» şek
linde zikredilmiştir. Dolayısıyla seçimlerden 70 gün 

ı evvel oy kullanılacak, ama belki seçimden 3 ay evvel 
yurda izne gelen vatandaşımız çıkarken oyunu kul
lanabilmiş olacaktır. Bu şekilde -tahmin ediyörum-
bir yılda sırf seçim için gelmeseler dahi, yaz ayla
rında (ki, Anayasanın amir hükmü, genel seçimlerin 
ekim ayının ilk haftasında yapılmasıdır) yurda izinli 
olarak gelen vatandaşlarımız oy kullanma imkânını 
temin edeceklerdir, istatistiklere göre bunların sayısı 
600 bin civarındadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımı
zın tamamı olmasa bile, sırf bu iş için para verip gel
meseler bile, en az 600 b'in vatandaşımız oy kullanma 
imkânını temin etmiş olacaktır. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — O 
da size yeter. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, yurt dışın
daki vatandaşlarımızın özel durumları vardır. Bu, ilk 
defa düzenlenmiş bir husus değildir. Mesela; yurt dı
şındaki vatandaşlarımızın özel durumlarını göz önü
ne larak, onlara, askerlikte de değişik bir uygulama 
getirmişiz. 

Bu bakımdan, Anayasaya aykırılık mevzubahis de
ğildir. Anayasada ve kanunlarımızda, askerlik de- her
kese vazife olmasına ve herkes eşit olmasına rağmen, 
yurt dışındaki vatandaşlarımız iki ay süreyle askerlik 
yapmaktadırlar. Bu, onların içinde bulunduğu deği-
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şik şartlardan ötürüdür. (MDP sıralarından «para, 
para» sesleri) 

iBiraz önce arz ettim, yurt dışındaki vatandaşları
mız heves edip oy kullanmak için gelrneseler dahi, za
ten 600 bin kişi o sıralarda normal halde, izinli ola
rak Türkiye'ye gelmektedir; para verip gelrneseler bile, 
en azından 600 bin kişi oy kullanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, toparlayın lütfen. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem üyeler, 21 

yıldır çözüm bulunamayan bu meselede (yine tekrar 
ediyorum, tam çözüm değildir; ama iyi bir adımdır) 
bundan daha iyisi şu ana kadar getirilememiştir, uy
gulanabilir bir adım dahi atılamamıştır. Yani yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın bir tekine dahi, şu ana 
kadar -Türkiye'de hariç- yurt dışında oy kullanma im
kânı temin edilememiştir. 

Bu bakımdan, -tam çözüm olmasa bile- ilk defa 
bu soruna bizim çözüm bulduğumuzu kıskanmadan, 
bu teklifi Meclise mal etmek su-?tiyle kabul edelim. 
Yine de, gerek Avrupa Konseyinin tavsiye kararı mu
vacehesinde, gerekse başka şartlar yoluyla temin ede
bileceğimiz imkânlarla, bunu tekamül ettirip, ileride 
daha mükemmel bir hale getirebiliriz. 

iBu teklifin üzerinde, bütün araştırmalar yapıl
mıştır. Bugün için bundan daha makul bir teklif, yani 
bir kişiye dahi oy kullandırma imkânı bulunan bir 
teklif getirilirse, o teklifi de kabul etmeye hazırız. 

Saygılarımızla arz ederiz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Senin 
neyini kıskanacağız. Telif hakkı, telif... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Şahsı adına Sayın Ertuğrul Göfcgün, buyurun efen

dim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; iki haftadan beri parlamen
ter rejimi ve demokrasiyi yaralamaya yarayacak, mil
lî iradeyi ve Anayasayı hiçe sayan, talihsiz bir kanun 
teklifini müzakereye devam ediyoruz. 

Bu talihsiz teklifin, çök iğneli ve başta otomatik 
oylarla kalbul eden iktidarın ayağına dolaşacak zinci- -
rinin, garip bir halkasına daha gelmiş bulunuyoruz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Yurt 
dışındaki işçilere oy kullanma hakkıyla ilgili maddeyi 
konuşuyoruz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
demokrasinin tabutunu hazırlıyorsunuz; onu sizin, sır

tınıza saracak bu millet. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O tabu
tun içine sen gireceksin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Siz siyasî 
tarihi hiç okumuyor musunuz? Siyasî tarihi bir oku
yun. Bu tabutu siz taşımak zorunda kalacaksınız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, Genel Kurula ko
nuşun. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Laf atma
sınlar, ben de cevap vermeyeyim. 

Laf atarsanız, size beş mislini söyleyeceğim. 
NİHAT AKJPAK ^Sakarya) — Cevap vermeye de

ğil, konuşmaya çıktınız; demagoji yapmayın. 

ERTUĞRUL.GÖKGÜN (Devamla) — Cevap da 
veririm; siz laf atarsanız burada konuşur cevap da 
veririm. Siz de önce dinlemesini öğrenin. 

Efendim, lütuf buyurmuşlar; iki parti bile çök
müş memlekete. .Bunu millî irade tayin eder; siz kim 
oluyorsunuz da «İki parti çok bile» diyorsunuz? 
(MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Daha dün, «Birlesiniz, bu memlekette çok parti 
olmaz, gitmez» dendiği halde, Sayın özal, «Bizi an-
cak millet birleştirir» dediği halde, burada milleti na
sıl unutuyor da, böyle garip maddeli bir kanunun mü
zakeresi için buraya geliyor? Milletin gözünün içine 
kalemini böyle hatıra hatıra çeşmeden kana kana sü 
içercesıine faydalandığı televizyonu, partilerden ve mil
letten kıskanıyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLLI (Ankara) — Madde 
üzerinde konuşsun Sayın Başkan. Nasıl konuşuyor? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Madde 
üzerindeki konuşmama geliyorum; zincirin halkaları
nı takip ede ede ancak öyle geleceğim. 

Aile partilerinin doğmasına yarayacak maddelerin 
dışında, lütuf buyurmuşlar; yurt dışındaki gurbetçi 
kardeşlerimiz canla ve başla çalışırken oy vermek is
tiyorlarmış da lütfetmişler bunu getirmişler, bununla 
övünüyorlar. Koskoca demokrasiyi tahrip et, virane
ye çevir; bahçesine güzel bir sanat eseri heykel dik ve 
övün... Bu kaibul olunacak bir şey değildir. (MDP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Seçimin temel prensiplerine göre, seçmen kütükleri 
önceden ilan edilir. Buna, partilerin itiraz hakkı var
dır. Oy kullanacak kişiler oraya yanlış mı yazılmıştır, 
oy kullanma hakkı var mıdır, yok mudur diye inceler 
ve gerekirse itiraz yapılır.. Dişarıdan gelecek vatan
daşlarımızın seçmen kütüklerine kaydı yapılmayaca-
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ğma göre, şimdi bu itiraz hakkı, partilerin ve vatan- I 
daşların elinden alınmakta ve eşitsizlik temin edilmiş 
bulunmaktadır. I 

Gümrük kapılarında oy kullandırarak, vatandaşın I 
oyunu gümrük malına çevirmeyelim lütfen. Biz, size, 
Vicdanınıza danışın, vicdanınıza sorun, dinleyin, dü- I 
şünün gelin diyoruz; isiz Vicdan yerine cüzdan getiri
yorsunuz önümüze. <1Gülüşimeler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Madde 
ile ne alakası var bunların? Seviyeli konuş. Cüzdanla 
ne alakası var? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Seviyeli 
konuşuyorum, sen de seviyeli dinle arkadaşım. Sevi
yeli dinlemen lazım; burada demokrasiyi dejenere et
tiğini söylüyorum. I 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Aklınız 
fikriniz cüzdanda. 

BRTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Evet sizin 
cüzdanlarınızla millet de ilgileniyor efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sizi 
kim alkışlıyor bak, Cüneyt alkışlıyor. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bizimkiler
le ilgilenmiyorlar, sizinkilerle ilgileniyorlar Sayın Ta
şar. 

Bu madde, seçim sistemini yok edecek, dejenere 
edecek bir maddedir. Seçim sistemimizin sağlamlığı 
ile övünüyoruz. Çünkü, bu Meclise sağlam seçim sis
temiyle geldik. Bu madde kabul olunduğu takdirde, 
seçim sistemi dejenere olacaktır. Seçimlere gölge dü
şecek ve sonuçları lekelenecektir. 

İktidar olarak sizlere şunu hatırlatıyorum ki, bu 
sistemle seçim yapıldığı günün sabahında güneş doğar
ken, gayri meşru ilan edileceksiniz, memlekette rejim 
münakaşası başlayacak ve bunun sonucunun da na- I 
sil ve nerede biteceğini tahmin etmek mümkün olma- I 
yacaktır. (MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sizin «kontenjan» dediğiniz milletvekillerinin adı
na millet, kamuoyu «Piyango milletvekilleri» diyorlar. 
Buna ne dersiniz?.. 

Beyefendi, hesap vermek zorunda bulunduğunuz 
milletvekiline «küçük» diyen, küçüktür. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Biz bir şey demedik. I 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ha
yır, hayır. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ, DİNÇERLER 
(İstanbul) — öyle bir şey denilmedi. | 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ben «kü
çük» diye anladım; özür dilerim. Küçük diyen küçük 
olsun. Neymiş küçük olan? 

ATİLLA SIN (Muş) — Meclise konuş, oraya de
ğil. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz efendim. (ANAP sıralarından 
«Ne oldu, horoz ötmüyor mu yoksa?» sesleri) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Horozun 
ötüg ötmemesi sizi alakadar etmez, Türk Milletini ala
kadar eder. Bakalım sizin arılar ne olacak, Varoa has
talığına mı tutulacak? 

ALPASLAN, PEHLİVANLI (Ankara) — Gocun
duğunuz bir şey mi var, gocunmayın; bal yapacak 
bal... 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü 
kesmeyiniz lütfen." 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Siz yanlış 
hesap içindesiniz. Gümrük malına çevirdiğiniz vatan
daşın oyları yerine, sandıktan yılan ve çıyanların çık
mayacağını hesaplıyorsunuz da, onun için buraya, bu 
maddeyi getiriyorsunuz. Memleketin dışından gelen 
veyahut da içeriden dışarıya çıkan vatandaşlarımızın 
oy kullanmaları onların tabiî hakkıdır ama, böyle sa
kat bir sistemle oy kullanmalarını ortaya koymak ve 
buna ait madde çıkarmak, demokrasiyi dejenere et
mekten başka işe yaramayacaktır. 

Sayın Aşık gençsiniz; teklif çilerle birlikte bu tabu
tu sizin sırtınıza saracaklar. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Meclise hitap et
mesini sağlayınız Sayın Başkan. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Size şunu 
hatırlatayım ki, inctlemelerinizi yarım bırakmışsınız. 
«(Sağlam bir sistem değil» diyorsunuz; o hailde neden 
getiriyorsunuz? İyi inceleyin, iyi tetkik edin, sağlam 
bir sistem getirin, size teşekkür edelim. 

EYÜP AŞUK (Trabzon) — Tamamına çözüm ge
tirmiyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu usulü tasvip ediyor musunuz? 

ATİLLA SIN (Muş) — Bu nasıl konuşma Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri müdahale ediyor, 
hatip de buna cevap veriyor. Onun için müdahale et
miyorum. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, usulümüzde Başkanlığa hitap yok mudur? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bu çaba
nızın, bu çırpınışınızın bataklık içinde çırpınanlardan 



T. B. M. M. B : 84 

farkı ydk. Bir bataklık içine düşmüşsünüz, hesapları
nız yanlış; seçim kanunlarının gölgesine sığınmak is
tiyorsunuz. İşte bu, acıklı sonun başlangıcıdır; hatır
latıyorum. 

Siyasî tarihi tetkik ediniz. 178 yıllık demokrasi mü
cadelesinin en hareketli geçen 40 yılını, burada birlik
te olduğumuz yaşlı kişiler gayet iyi bilirler. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

BRTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın Baş
kanım bağlıyorum. 

Hangi iktidarlar seçim sisteminin gölgesine, seçim 
kanununun gölgesine sığınmak istediyse, sonlarını he
pimiz gözlerimizle gördük. Temenni edelim ki, sizin 
hesaplarınız yanlış çıkmasın; milletin huzurunda peri
şan olmayasınız. Siz istediğiniz kadar televizyondaki 
konuşmaları kısıtlayınız, istediğiniz kadar «2 parti çok 
bile, artar 'bile» diyerek millî iradeyi 'aştığınızı, âdeta 
meydan okuyarak söyleyiniz, ama kamuoyu var. Türk 
Milleti yarın sandığın başında bunun hesabını sizden 
soracaktır. 

Demokrasiyi kurtarmak, millî iradeye saygılı ol
mak için, bu maddenin geri çekilmesini teklif ediyo
rum. 

Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 

hatip söylemediğim «sağlam bir sistem değildir» sö
zünü bana atfetti ve «sağlam bir sistem değildir diye 
kendiniz söylediniz» dedi. Bunu tutanaklarda düzelt
mek için söz istiyorum Sayın Başkan. Söylemediğim 
bir sözü bana atfettiği için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız bu konuda olmak üzere bu
yurun Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
konuşmacı zaten başından beri muhatap olduğumuz 
sataşmalardan bir tanesini daha yaptı, tabutu sırtı
mıza verdi; ama, bundan önemlisi, bana atfen, «Bu 
sistem sağlam bir sistem değildir, kendiniz dediniz» 
diye bir söz sarfetti. Ben, «Getirdiğimiz bu çözüm, 
sağlam bir çözüm değildir» demedim. Ben, «Bu ge
tirdiğimiz çözüm, yurt dışındaki bütün işçilere oy 
kullandırma imkânı tamamen getiremiyor, tam de
ğildir, kabul ediyoruz; ama, buncTan daha iyi bir çö
züm yoktur» dedim. 

Muhterem milletvekilleri, bundan daha önemli 
bir husus; bu kanunun kime yaradığı, hangi partiye 
yaradığı bizim için hiç önemli değil. Bir kere daha 
tekrar etmek istiyorum. Getirilen bu kanunun, mil-
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lete ve memlekete yarayıp yaramadığı önemlidir. 
Getirdiğimiz bu teklifin, bilhassa bu maddenin, 
yurt dışındaki vatandaşlarımıza yarayıp yaramadığı, 
onların hasretini giderip gideremediği önemlidir. 
Yoksa, sandıktan çıkacak olan oyların hangi partiye 
ait olacağı, bizim için hiç önemli değildir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Onların 

haklarını koruyunuz. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, şahsı adına söz 

istemişlerdi. 
Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milıletvekilliera; biraz evvel ifade edildiği gibi, 
19641ten beri bu yüce Meclise, yurt dışındaki vaıtan-
daşlarnnızin oy kullanması için kanıun teklMerd ge
tirildi. 1954'te birinci dönemde getirildi, ikinci dö
nemde getirildi, üçüncü dönemde getirildi, siyasî par
tiler o tarihlerde bu koruyu tam olarak tutmuyor
lardı. Bunun üzerinde polemikler vardrç ancak bu 
kanun tekliflerinin 1964'tie getirileni Dışişleri Komıis-
yonunda kabul edildi. 1976'da, dördüncü dönemde 
getirileni ise, İçişleri Komisyonunda kaibul edildi, 
Meclisin gündemine girdi, Meclis seçime gittiği sırada 
gündemin üçüncü sırasında idi. 

Bununla şunu arz etmek istiyorum: Yüce Meclisin 
komisyonları ve kamuoyu bu konuyu bir hayli ince
ledi. 1976'da komisyonun kalbul ettiği bir metin var. 
Teklif sahibinin metnini değiştirdi, uzmanları da din
leyerek başka bir şekil verdi. Şimdi ilk defa olarak 
'bir iktidar partisi ve ona mensup milletvekili arka
daşlarımız mutlaka - kendi gruplarının da muvafa
kati ile - bu kanun teklifini getirmişler ve çıkarmak 
istiyorlar. Bu hareketi, temelinde, yerinde, doğru ve 
ileri bir hareket olarak - şahsî ve siyasî düşünceleri
miz ne olursa olsun - görmek zorundayız; ancak bu 
arada getirilen metin, benden evvel konuşan arkadaş
larımın, özellikle MDP sözcüsü değerli arkadaşım 
Sayın Şentürk'ün söyledikleri tehlikeleri taşımakta
dır. 

Feridun Şakir öğünç arkadaşımızın da söylediği 
şekilde, bir kanun teklifi kendileri tarafından getiril
miştir; ancak, yargı denetimi eksikliği ifade edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada bu getirilen, 
özüne katıldığımız ve mutlaka çıkmasını istediğimiz 
bu teklifteki tehlikeli noktalardan birisi, seçmen 
kütükleri meselesidir. «Seçmen kütüklerinde yazılı 
olmayan» deniyor, Halbuki, halen yürürlükteki ka-
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nunun «Yurt dışında oturan vatandaşların yazımı» 
başlıklı bir 35 inci maddesi var. Bu maddenin, vak
tin dar 'olması nedeniyle bazı yerlerini okuyayım; 
«... Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğünce yapılır» diyor, nasıl yapılacağını da 
ayrıntılı olarak yazıyor. Öyle ise, bu madde burada 
durdukça, bütün yurt dışındaki seçmenler, seçmen 
kütüğüne yazılmak mecburiyetinde; yani yasa hük
mü olduğu için, 35 inci maddeye göre yazılacaklar. 

Şimdi biz, seçmen kütüğüne yazılı olmayan va
tandaş sınır kapısından girerken taşıdığı pasaportu 
gösterecek diyoruz. Peki, bu vatandaşın Türkiye'de 
seçmen kütüğüne yazılı olup olmadığı nereden anla
şılacak; anlaşılmasına imkân yoktur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Neden?... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İmkân yoktur de
ğerli arkadaşlarım. Biz burada bu kanun çıksın diye 
konuşuyoruz, engellensin diye konuşmuyoruz; onu 
'başta tespit ettik. Onun içlin bunda büyük hileler ola
caktır. 'Bütün dünyada enbüyük hilleitar seçmen kütük
leri üzerinde olmuştur ve 'bdilebiıldiğimiz kadarıyla dün
yada ilk siyasî partiler seçmen kütüklerini denetleme 
dermeklerinden oluşmuştur. Siyasî partilerden önce seç
men 'kütüklerini denetleme derndderti İngiltere'de ku
rulmuş olup, siyasî partilerin ilk kökü 'olmuşlardır. 
Son yıllara kadar siyasî tarihimizde en büyük hi
leler seçmen kütüklerinde olmuştur. Evvela bu nok
tayı arz ederim; yani, çift oy kullanılması, hatta iki, 
üç, dört oy kullanılması mümkündür. Bu, ancak 
elektronik beyinle önlenebilir. Bu mekanizma bir 
türlü işletilmedi. Eğer, o zamana kadar bu mekaniz
ma işletilirse, iki, üç yerde oy kullanma önlenebilir 
veyahut orada tekrar basıp, «reprint» dedikleri şekil
de gümrüğe verirlerse, öyle kontrol edilebilir. Yoksa, 
en büyük tehlike buradadır. 

İkinci tehlike: Diğer ülkelerde olduğu gibi, se
çim sistemimizin de aksayan yönleri var. Dünyanın 
pek çok ülkesinde değişik uygulamalar var; ama, 
bilhassa Akdeniz ülkesi milletleri haraketli insan
lardır. Burada, seçimin aralıksız sürmesi meselesi var. 
Bu maddeye göre seçim gümrük kapılarında 70 gün 
sürecek. Tabiî, o bölgede propaganda yapılmayacak 
deniyor; ama propagandanın da kendine göre, o 
bölgede sınırları olacaktır; Yasaya göre yüz metre 
ötesinde yapılabilecek. Zamanın az olması nedeniyle 
kısa geçiyorum. 

26 a 3 t 1986 Ö ; 2 

En önemli diğer bir nokta, yurt içinde ve dışın
da bulunan bütün vatandaşlar, aday listelerindeki 
isimleri önceden görerek, «Bu listeye şu adam girmiş 
oy vereyim» diyecek. Bu maddeye göre böyle bir 
imkân olmadığı için, isimleri görmeden, oy kullan
ma gibi bir usulle oy verecek; yani, partiye oy veri
lecek. 

Bunun da ötesinde, bu yasaya göre sadece Alman
ya'da bulunan vatandaşlarımız değil, yurt dışında 
bulunan bütün yurttaşlarımız bahis mevzuudur. 1983 
rakamları elimizde; yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
sayısının 3 milyona yakın olduğu hesaplanabiliyor. 
1983'ten sonra yurt dışına gidenleri de eklersek, bu 
rakam 3 milyonu buluyor. Bu rakamın yüzde 45'ini 
seçmen kabul edersek, demek ki 1 milyon 300 bin 
civarında yurt dışında seçmen var. Bu seçmen vatan
daşlarımızın büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye gelip 
oy kullanamayacak. Yurt dışında yalnız işçiler değil, 
aynı zamanda memurlar da var. 

Halbuki, bu mesele bütün dünyada çözülmüş. 
Değerli arkadaşımızın biraz önce okudukları gibi, 
Avrupa Konseyinin kararında var; vekâletle oy kul
lanma, mektupla oy kullanma şekliyle bütün dünya
da uygulanmakta. 

«iBunun formülü ne?» diyeceksiniz. Senelerden 
(beri üzerinde durulan bu konuda ilk teklifi ben 
1964'te vermiştim. Ondan sonra da Mecliste bulun
duğum sürece bu teklifi yeniledim. Değerli arka
daşım, «Bu 15 inci teklif» diyorlar. 15 inci teklife 
katkıda bulunmaktan bugün mutluluk duyuyor ve bu 
şerefi taşıyorum; eğer katkıda bulunabilirsem. 

Görüşülen metne göre seçim konsolosluklarda 
olacak, buraya «büyükelçiliklerde» kelimesi de ilave 
edilebilir. Seçim gününden belli bir süre evvel (ki 
bunu Yüksek Seçim Kurulu tayin ediyor) oy pusu
laları gidiyor, oy pusulalarının üzerinde her il belli. 
Bu metinde ise, her il belli değil, ikametgâh esası da 
kaybedilmiş oluyor. Ayrıca, bu metinde seçmen nite
likleri de belli değil; ama, benim metnimde belli. 
Zaten kanunda, yabancı ülkede bulunanların seç
men kütüğüne nasıl yazılacakları belli. 

Mecliste 5 dakikalık bir sürede bunu anlatmak 
mümkün değil; eğer lütuf buyurur da bu metni 
yarına kadar komisyona geri alırsanız komisyonda 
bu metni uygun bir şekilde getirmemizin mümkün 
olabileceğini düşünüyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüş

meler tamamlanmışftır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. Da

ha önce yüce kurulun aldığı uzatma karan uya
rınca, görüştüğümüz madde... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
soru sorabilir miyiz? 

BAŞKAN — Soru sorabilirsiniz, ancak o da 
zaman alacaktır. 

Görüştüğümüz madde ve görüştüğümüz teklif 
üzerindeki görüşmeleri sürdürmek üzere birleşime 
20.05'e kadar, bir saat ara veriyorum. 

Kapanıma Saati : 19.05 

ı ^ > - » - < — •••» 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saı:ti : 20,05 

BAŞKAN : Başkaiiivekiili özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcı oğlu (Samsun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

IBAŞKAN — 84 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 
Tarih 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; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Millet
vekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Ha
san Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da 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 Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları {2/302, 2/308, 2/311, 
2/312, 2/313) (S. Sayısı : 413) (Devam) 

iBAŞKAN — Görüşmeleri 
sürdürüyoruz. 

kaldığımız yerden 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; önce 
veriliş, sonra aykırılık derecesine göre okutup, işleme 
koyacağım. 

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

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 413 sıra sa
yılı kanun teklifinin, 24 üncü maddesiyle, 298 sayılı 
Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 94 üncü mad-
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desinde yapılması öngörülen değişikliğin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Doğan Kasaroğlu 
İsanbul 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Kadri Altay 
Antalya 

Musa öğün 
Kars 

Veci'hi Akın 
Konya 

Ferit Melen 
Van 

Gerekçe : Yurt dışında çalışmakta olan vatan
daşlarımızın seçimlerde oy kullanmalarını temin 
etmek elbette faydalıdır ve gereklidir. Ancak, geti
rilmek istenen sistem beklenen yarardan çok zarar 
tevlit edecektir. 

Evvela Seçmen Kütüklerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki Kanunun genel esprisine aykırıdır. Anayasa
nın eşitlik ilkesine ters düşmektedir. Zira sadece par
tilere oy verilmesi istenmektedir, bağımsız adaylar 
söz konusu olmamaktadır. Tercih mümkün değildir. 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı Kanuft Teklifinin 24 üncü mad

desiyle değiştirilen 298 sayılı Kanunun 2234 sayılı 
Kanunla değişik 94 üncü maddesinin (II) numaralı 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Turan Bayezİ 
Kahramanmaraş 

Edip Özgenç 
tçel 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Coşkun Bayram 
Adana 

Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İsa Vardal 
Zonguldak 

II. Yurt dışında bulunan ve oy kullanma ye
terliliği olan Türk vatandaşları, milletvekili seçimle
rinde oy kullanabilirler. 

En az altı aydan beri yurt dışında olan, Tür
kiye'de seçmen kütüklerinde kayıtlı bulunmayan, 21 
yaşını bitirmiş seçmen, pasaportunu göstermek sure
tiyle oy kullanır. 

Milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl içinde 
Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışındaki seçmenlerin oy
larını kullanabilmeleri ve sandık başı çalışmalarının 
düzenlenip yürütülebilmesi için yeteri sayıda hâkimi 

görevlendirir. Yurt dışı seçim çalışmalarını seçim 
takvimine uygun biçimde ayrıntılı olarak düzenler ve 
denetler. 

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanacakları san
dıklar, Türk elçilik veya konsolosluklarında, hangi 
yabancı ülkeler için sandık veya sandıklar bulundu
rulacağını Yüksek Seçim Kurulu oy yoğunluğunu ve 
seçim çevresinin genişliğini gözeterek saptar. Ayrıca 
hangi tarihler arasında, hangi saatlerde yurt dışında
ki seçmenlerin oylarını kullanabilecekleri TRT ve ba
sın aracılığı ile dış temsilciliklerimize duyurulur. 

Sandık kurulları, elçilik ve konsolosluklardaki gö
revlilerden de yararlanılmak suretiyle oluşturulur. Si
yasal partiler oy verme gün ve saatlerinde sandık baş
larında ancak müşahit bulundurabilirler. 

Seçmen, pasaportunu seçmen kartı gibi kullanır. 
Pasaporttaki kimliği sandık kurulunca evvelce hazır
lanmış seçmen listesine yazılır, işyeri, Türkiye'deki 
ikametgâhı, ikametgâhı yoksa doğum yeri veya nü
fusta kayıtlı olduğu yer ayrıca listeye kaydedilir. Seç
mene, Yüksek Seçim Kurulu ve sandık mühürlü oy 
zarfı ve birleşik oy pusulası verilir. Seçmen kapalı 
oy verme yerinde oyunu kullanır. Kapalı zarfı alan 
sandık kurulu başkanı zarfın üzerine seçmenin ika
metgâhını, yoksa doğum yerine göre ilini yazar, imza 
eder. Daha sonra seçmen sandığa kapalı zarfı atar ve 
seçmen listesini imzalar. 

Yurt dışında kullanılan birleşik oy pusulalarında, se
çime katılan siyasal partiler yer alır. Oy pusulaların
da siyasal partilerin özel işaretleri, kısaltılmış adları, 
tam yazı halinde adları, «Evet» mühürü basılacak boş 
daire bulunur. Bağımsız adaya oy kullanabilmesi için 
de bir sütun açılır. Seçmen isterse, kendisine illerine 
göre sıralanmış bağımsız milletvekilleri aday listesinde 
gösterilir. Seçmen, kendi ilinden bir bağımsız adaya 
oy verecekse adını, bağımsız aday sütununa yazmak 
suretiyle oyunu kullanır. 

Yurt dışında oy kullanma yeterliği olan her seç
men, istediği herhangi bir sandıkta oyunu kullanabi
lir. 

Seçmen oyunu kullandıktan sonra, sandık kurulu 
başkanı bunu seçmenin pasaportuna yazar; mühürler 
ve imza eder. 

Sandıklar, görevli hâkim gözetiminde açılır. Kapalı 
oy zarfları üzerlerinde yazılı illere göre tasnif edilir, 
torbaya konur. Durum bir tutanağa yazılır, oy zarf
larının sayısını ve illerini de belirten tutanak imza 
olunur ve bir nüshası torbaya konur. Torba mühür-
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lenir. Görevli hâkim bu torbaları Yüksek Seçim Ku
ruluna gönderir. 

Oy kullanılan elçiliklerde ve konsolosluklarda se
çim propagandası yapılamaz. 

Yüksek Seçim Kurulu; kendisine gelen oy zarf
larını, ilgili illerin il seçim kurulu başkanlıklarına se
çim günü akşamı saat 17.00'de açılmak üzere ve se
çim gününden önce illerde bulunacak şekilde sevk 
eder. 

Yurt dışındaki oylamalarla ilgili seçim suçu işle
yenlere, 298 sayılı Yasada yazılı cezalar yarı oranın
da artırılarak verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra numaralı Kanun Tek

lifinin Anayasa Komisyonu metninin 24 üncü mad
desiyle getirilmek istenilen düzenleme Anayasaya ay
kırı bulunmaktadır. 

Yüksek malumları olduğu gibi Anayasamızın 67 
nci maddesi, seçimlerde «eşitlik ve genellik» ilkeleri
ni vazgeçilmez ve ihmal edilmez kaide olarak vazet
miştir. • 

Oysaki, teklifte, oy verme işleminin seçimden 70 
gün önce başlayacağı ve seçmenin yalnız siyasî par
tiler arasında tercih yapacağı hükmü getirilmiştir. 

Seçim, sistemimiz, parti adayları arasında tercihli 
oy kullanılmasını benimsemiş, bu sebeple de aday 
isimlerinin karşılarına tercih boşluğu bırakılmıştır. 

Parti listelerinde aday isimlerinin bulunmaması 
genellik prensibine aykırı düştüğü gibi, vatandaşın 
tercihini de tam yansıtmayacaktır. 

Ayrıca, Anayasanın, belirli şartları haiz her Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşının aday olarak seçilme 
hakkının bulunduğunu hükme bağlamıştır. Madde 
metninde teklif edilen bir seçim düzenlemesinde ise 
bağımsız adayların isimlerinin bulunması söz konusu 
olamayacaktır. Bu ise seçme ve seçilme eşitliğini or
tadan kaldıracaktır. 

Bu sebeplerle Anayasaya aykırı olan bu madde
nin, İçtüzüğün 85 inci maddesine göre Anayasa Ko
misyonuna iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarla. 

Namık Kemal Şentürk Doğan Kasaroğlu 
İstanbul İstanbul 

Musa öğün Ferit Melen 
Kars Van 

Osman Bahadır Ahmet Süter 
Trabzon İzmir 

Sayın Başkanlığa 
413 sıra sayılı Kanun Teklifinde 24 üncü madde

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 24. — 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Yasanın 
94 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Yabancı ülkelerde bulunan ve bu yasanın 35 inci 
maddesi gereğince seçmen kütüğüne yazılmış olan seç
menlerin listeltri, oy pusulaları, zarflan ve diğer araç
ları, bu yasa ve değişiklikleri esasları içerisinde oy 
verme gününden önceki uygun zamanda ilgili konso
losluklara Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla gönderi
lir, 

Oy verme gününden bir süre önce Yüksek Seçim 
Kurulunun belli edeceği bir günde ve süre içinde yurt 
dışındaki seçmenler konsolosluklarda ve o bölgedeki 
devlete bağlı temsilciliklerimizde oluşturulacak sandık 
kurullarında oylarını kullanırlar. Oy kullanma günü 
ve süresi uygun araçlarla yurt dışındaki seçmenlere 
duyurulur. 

Konsolosluklarda ve temsilciliklerde ve diğer uy
gun görülen yerlerde yapılacak oy verme işlemlerin
de görev alacak seçim kurulu ile sandık kurullarının 
sayısı, üyelerinin ve yedeklerinin sayıları ve hangi gö
revlilerden oluşacakları, Yüksek Seçim Kurulunca ön
ceden belirlenir. 

Seçime katılan siyasî partiler, her sandıkta bir 
gözlemci bulundurabilirler. Gözlemcilerin isimleri, yurt 
dışındaki oylama gününden en az 15 gün önce Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Seçmenler, bu yasada yazılı esaslar içinde, kapalı 
oy verme yerinde, oylarını, Türkiye'de ikametgâhla
rının bulunduğu ilin adı yazılı zarfa koymak ve açıl
mayacak biçimde yapıştırmak yoluyla kullanırlar. 

Oy verme işleminin ve süresinin bitiminde konso
losluk çevresinde oy sandıkları kapalı ve mühürlü 
olarak konsoloslukta toplanarak seçim kurulu, sandık 
kurulları başkanları ve parti gözlemcileri önünde açı
larak zarflar illere göre ayrılıp sayıları belirlenir. Bir 
tutanak tutularak torbalara konup bu işlemleri içeren 
seçim kurulu yazısıyla Türkiye'deki ilgili il seçim kuru
lu başkanlıklarına kurşunlu mühürlü kıymetli evrak 
olarak postalanır. 

Yurt dışındaki oy verme günü başlangıcından ön
ce yurda girişlerini kanıtlayanlar, bağlı oldukları se
çim kuruluna başvurarak kendilerine ayrılan sandıkta 
Türkiye'deki seçim günü oylarını kullanabilirler. 

11 seçim kurulları, seçim çevresindeki ilçe seçim 
kurulları sayım döküm tutanaklarının birleştirilmesin-
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den sonra yurt dışından gelen oyların sayım dökümü
nü yapar, son tutanağa işleyerek seçim sonuçları
nı belirlerler. 

Reşit Ülker 
istanbul 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Hayrullah Olca 
izmir 

Yılmaz ihsan Hastürk 
istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 24 üncü maddesindeki 26.4.1961 tarih ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanunun, 17.5.1979 tarih ve 2234 
sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinin II nci 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Cemal özdemir 
Tokat 

Fikret Ertan 
izmir 

II. - Yabancı ülkelerde bulunan ve bu yasanın 35 
inci maddesi gereğince seçmen kütüğüne yazılmış olan 
seçmenlerin listeleri, oy pusulaları, zarflar ve diğer 
araçlar, bu yasa ve değişikliklerindeki esaslar içerisin
de, oy verme gününden önceki uygun zamanda ilgili 
konsolosluklara Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla gön
derilir. 

Oy verme gününden bir süre önce Yüksek Seçim 
Kurulunun belli edeceği bir günde ve süre içinde yurt 
dışındaki seçmenler konsolosluklarda ve o bölgedeki 
devlete bağlı temsilciliklerimizde oluşturulacak sandık 
kurullarında oylarını kullanırlar. Oy kullanma günü ve 
süresi uygun araçlarla yurt dışındaki seçmenlere du
yurulur. 

Konsolosluklarda ve temsilciliklerde ve diğer uy
gun görülen yerlerde yapılacak oy verme işlemlerinde 
görev alacak seçim kurulu ile sandık kurullarının sa
yısı, üyelerinin ve yedeklerinin sayıları ve hangi gö

revlilerden oluşacakları Yüksek Seçim Kurulunca ön
ceden belirlenir. 

Seçime katılan siyasî partiler her sandıkta bir göz
lemci bulundurabilirler. Gözlemcilerin isimleri yurt 
dışındaki oylama gününden en az 15 gün önce Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Seçmenler bu yasada yazılı esaslar içinde kapalı 
oy verme yerinde oylarını Türkiye'deki ikametgâhla
rının bulunduğu ilin adı yazılı zarfa koymak ve açıl
mayacak biçimde yapıştırmak yoluyla kullanır. 

Oy verme işleminin ve süresinin bitiminde konso
losluk çevresinde oy sandıkları kapalı ve mühürlü 
olarak konsoloslukta toplanarak seçim kurulu, san
dık kurulları başkanları ve parti gözlemcileri önünde 
açılarak zarflar illere göre ayrılıp sayıları belirle
nir. Bir tutanak tutularak torbalara konup, bu işlem
leri içeren seçim kurulu yazısıyla Türkiye'deki ilgili il 
seçim kurulu başkanlıklarına kurşunlu, mühürlü kıy
metli evrak olarak postalanır. 

Yurt dışındaki oy verme gününün başlangıcından 
önce yurda girişlerini kanıtlayanlar, bağlı oldukları 
seçim kuruluna başvurarak kendilerine ayrılan san
dıkta Türkiye'deki seçim günü oylarını kullanabilir
ler. 

II seçim kurulları seçim çevresindeki ilçe seçim ku
rulları sayım döküm tutanaklarının birleştirilmesinden 
sonra yurt dışından gelen oyların sayım dökümünü 
yapar, son tutanağa işleyerek seçim sonuçlarını belir
lerler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 24 üncü mad

desiyle değiştirilen 298 sayılı Kanunun 94 üncü mad
desinin I numaralı fıkrasının son cümlesinin; «Bu fık
raya göre yapılan işlemler tutanağa geçirilir.» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Alâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayıh Kanun Teklifi

nin 24 üncü maddesinin başlığının aşağıdaki şekilde 
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değiştirilmesini ve ikinci fıkrasından sonra aşağıdaki 
fıikranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Isa Vardal Coşkun Bayram 
Zonguldak Adana, 

M. Turan Bayezit Cahit Tutum 
Kahramanmaraş Balıkesir 

Vehbi Batuman 
Adana 

Madde başlığı: Kurul görevlileri, milletvekilleri 
ile milletvekili adayları ve yabancı ülkedeki vatandaş
ların oy vermesi 

Eklenen fıkra: 
Milletvekilleri ile milletvekili adayları seçmen kar

tını göstermek suretiyle kayıtlı oldukları seçim çev
resi dışında da oylarını kullanabilirler. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup işleme koyacağım. 

İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve ar
kadaşlarının önergesi: 

94 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişik
liğin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
önerge sahibi konuşacak mı efendim? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet Sa

yın Başkan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

oylamadan evvel bir talebimiz var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT. TUTUM (Balıkesir) — Çoğunluğumuz 

yoktur, yoklama yapılmasını talep ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, usule göre, oylamaya 

geçmeden önce şayet böyle bir talep olursa dikkate 
alacağım efendim. 

Buyurun Sayın Rıfat Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok kıymetli .milletvekilleri; seçim hukuku 
seçmenin ancak kütükte, sandık seçmen listesinde ka
yıtlı olması halinde oy kullanabilmesi esasını getir
miştir. Seçim hukuku, kütükte kayıtlı olmayan şahıs
ların oy kullanmasını kesinlikle menetmiştir. Şimdi, biz 
yeni düzenleme ile kütükte kayıtlı olmayan ve yaban
cı memleketlerde altı aydan fazla oturan seçmenlere 
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gümrük kapılarında pasaportla oy kullanmaları esa
sını getiriyoruz. Birinci esas budur. 

Kimler oy verecek? Bunlar 70 gün evvel gelecek, si
yasî partilerden seçime girenlerin müşterek listeleri 
yapılacak, oy pusulalarında yalnız partinin amblemi, 
ismi yazılı olacak, seçilecek milletvekili adayları ol
mayacak ve bağımsız adaylar olmayacak. Kime vere
cek oyu? Partilere verecek, Şimdi biz, yabancı mem
leketlerdeki seçmenleri ne yapıyoruz? Zorla partilere 
iteliyoruz, politize ediyoruz, «Sen mutlak surette bir 
partiye oy vereceksin» diyoruz. Bağımsız milletvekili 
adayını da saf dışı yapıyoruz. 

İkincisi; seçmen kendisi görecek, «Bu partilerin 
içinde aday olanlar kimlerdir» diyecek. Adayları gö
recek, ona göre oyunu kullanacak. Bu da seçmenin 
iradesine bir baltadır; Anayasanın 67 nci maddesine 
taban tabana zıttır. 

Ne yapıyoruz? 70 gün müddetle, sabahın saat 07.00* 
sinden, akşamın 17.00'sine kadar, hatta gecenin 22.00' 
sine kadar burada oy kullandırıyoruz; oyları zarflı
yoruz, torbalara koyuyoruz, tutanak düzenliyoruz, bi
riktiriyoruz, en sonunda açıyoruz. Bu da, seçimin em
niyetini ihlaldir. 

Muhterem arkadaşlar, seçmen kütükleri mühim 
bir konudur. 1979'a kadar seçmen kütükleri üzerinde 
çok inceleme yapıldı. Hele 1961'den önce, kütük na
mında bir şey yoktu; seçimler hâkim teminatına veril
dikten sonra kütükler tanzim edildi. 

Kütüklere kimler giremez: Seçmen Kütükleri Ka
nununun 8 inci maddesine göre, kısıtlılar giremez, ka
mu hizmetlerinden yasaklı olanlar giremez. Yani, bun
lar hiçbir surette oyunu kullanamaz. Yabancı mem
leketlerde seçim nasıl olacak; kısıtlı olan da gelip oyu
nu kullanıyor, kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar 
da gelip oylarını kullanıyor, işte burada eşitliği ihlal 
ediyorsunuz. Bu getirdiğiniz hüküm, Anayasanın 10 
uncu maddesine taban tabana zıttır. 

Muhterem arkadaşlar, seçmenin tercih hakkını or
tadan kaldırıyorsunuz. Yabancı memleketlerden gelip 
oy kullanacak vatandaşlarımızın da tercih hakkı var
dır; bu tercih hakkını bertaraf ediyorsunuz. Bu da 
Seçim Kanunundaki bir ilkedir. 

Esasen, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 35 inci mad
desinde, yabancı memleketlerdeki vatandaşların kütü
ğe nasıl kaydedileceği ilkesi getirilmiştir. 1979'da bu 
tedvin edilmiştir. 

Konsolosluklara, dış ülkelerdeki resmî müessese
lere Yüksek Seçim Kurulu tarafından formlar gön-
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derilir. Bütün yabancı memleketlerdeki resmî mües
seseler bu formları doldurur ve memlekete gönderir
ler. Bunlar da mahallinde kütüklere kaydedilir; ma-
hallelerdeki seçmen listelerinde ilan edilir; bunlara 
itirazlar vaki olursa çıkartılır veya ilave edilir; seç
men sandık listelerinde ilan edilir; bu ilanlar da mu
ayyen sürelerde incelenir ve kesinleşir. Siz bu ilkeler
den tamamıyla uzaklaşıyorsunuz; kupkuru, hayalî bir 
hesapla diyorsunuz ki, bu vatandaşlar gelsinler, oy
larını pasaportla kullansınlar. Dünyanın hiçbir yerin
de bu şekilde bir seçim sistemi görülmemiştir. Mutlak 
surette seçmenin kütüğe kaydedilmesi, seçme niteliğini 
haiz olmasının kontrol edilmesi, seçmen olduğunun 
kesinleşmesi gerekir. Bunların hiçbirini yapmıyorsu
nuz, bu seçmenleri bunlardan muaf- tutuyorsunuz. 

Biz dış memleketlerdeki vatandaşların kütüklere 
kaydedilmesine taraftarız. Bunun için bir öneri geti
rin; bunlar seçim günü veya iki gün. evvel memleke
te gelsinler; hatta kaydedilmemişlerse itiraz ederek kü
tüklere kaydolsunlar, bu husus Yüksek Seçim Kurulu
nun yetkisi içindedir. Bunlar mevzuatta mevcuttur; 
yalnız, bunları getirme imkânını sağlayın, bunlara izin 
alıp vasıta gönderin, getirttirin. Yoksa bu şekilde, 70 
gün müddetle akın halinde gelecek olurlarsa; yarın 
parası olan, otobüs ve kamyon tutacaktır ve hudut
lar tıklım tıklım dolacaktır, böylelikle de seçimdeki 
iyiniyet de ihlal edilmiş olacaktır. Yarın bu arkadaş
ların kimlere oy vereceği belli değildir. 

Geçmişteki bir hadiseyi sizlere arz etmeden geçe
meyeceğim : 1957 seçimleriydi; o zaman hâkim temi
natı hemen hemen yoktu ve kütükler seçim günü sa
bahına kadar tanzim edilirdi. O zamanki Adalet Ba
kanlığında bir seçim bürosu vardı, bakanlık emir ve-

m. — i 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

yoklama talebimiz vardır. 
(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Ayağa kalkarak yoklama talep eden 
10 üyenin isimlerini tespit ediyorum. 

r 

Sayın Tutum, Sayın Bayezit, Sayın Bilal, Sayın Ka
ra, Sayın öğünç, Sayın Vardal, Sayın Alcan, Sayın 
Yıldırım, Sayın Erel, Sayın Güler. 

Yoklama yapılacaktır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, çoğun

luk olduğu açık bir şekilde görünüyor. 

rir ve «Nüfus kâğıtlarına göre kütüklere kaydedin» 
derlerdi. Ben o tarihlerde Adana'da bulunuyordum. 
1957 seçimlerinde, çeltik ve pamuk tarlalarında, torba
larla, çuvallarla seçmen kartları düzenlendi, kütükler 
tanzim edildi ve oylamalar ancak oldu; sonuç, akıbet 
ise ne oldu.?. O günün iktidarı, bu şekilde kütük tan
zim edilen yerlerin hepsinde seçimi kaybetti. Güney
de durum böyleydi... Bu şekilde düşünenlerin, yarı
nın kendilerinin aleyhine olacağını bilmeleri gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, bu memleket, bu devlet he
pimizindir. Seçim hukuku, kamu hukuku içine dahil
dir. özel bir gaye ile bu şekilde bir kanun teklifi ge
tirilmesi çok sakıncalıdır. Nitekim, kanun yapmak bir 
sanattır ve bu sanattan uzak durmayın. Komisyon bu
nu geri alsın yeniden incelesin ve görüşsün. Hele bil
hassa bu madde çok tehlikelidir. Bunun için, hassa
ten rica ediyorum, bu maddeyi metinden çıkarın. Ace
le etmeyin; zaten Birleşmiş Milletlerde bu iş incelen
mektedir, yarın buna muvafakat etmeyen memleket 
anayasalarında bazı imkânlar sağlanır, orada da «oy 
kullanma imkânları verilir. Aceleye ne lüzum var? 

Bugün elimizdeki mevzuat da, yabancı memleket
lerde bulunan vatandaşlarımıza, kendi memleketlerin
de oy kullanma imkânını vermiştir; nitekim, bu dö
nem milletvekili seçiminde de vatandaşlar gelmiş, oy
larını burada kullanmışlardır; bundan evvelki seçim
lerde de oylarını kullanmışlardır. Bu usulden vazgeç
meyin, ileride kendinizi Anayasa karşısında sorumlu 
görmeyin. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, da
ha önceki yoklama talebimizi tekrarlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, usulüne göre 
yoklama istenmiştir; ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen sayın mil
letvekilleri, birer tezkereyle salonda bulunduklarını 
bildirsinler. 

Yeterli sayı vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOI 

/. — 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; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine ilişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Millet
vekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Ha
san Altay'm 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Si
yasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
2/312, 2/313) (S. Sayısı : 413) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin müzakeresine de
vam ediyoruz. 

Maddenin metinden çıkarılmasını isteyen önerge
yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 

arkadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasaya aykırı olan bu maddenin, İçtüzüğün 

85 inci maddesine göre Anayasa Komisyonuna iade
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarla. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz: 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

— 565 

lİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, meselenin Anayasaya aykırı olduğu o kadar açık 
ki, konuşmaya lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşla

rının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
24 üncü maddenin başlığının aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini ve ikinci fıkrasından sonra aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde başlığı : 
Kurul görevlileri, milletvekilleri ile milletvekili 

adayları ve yabancı ülkedeki vatandaşların oy ver
mesi, 

Eklenen fıkra : 
Milletvekilleri ile milletvekili adayları seçmen kar

tını göstermek suretiyle kayıtlı oldukları seçim çev
resi dışında da oylarını kullanabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, milletve
killerinin oy kullanmasına taalluk eden bir madde
dir, katılıyoruz. 

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

din) — önergeye katılıyoruz. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Komis

yonda çoğunluk yok. 
BAŞKAN — Yeterli çoğunluğunuz... 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Var efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun önergeye katılmak için 
yeterli çoğunluğu yoktur. Katılmamış olarak... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Var efendim, geli
yorlar. 

BAŞKAN — Şimdi yeterli sayı sağlanmıştır. 
Bu çoğunlukla katılıyorsunuz... 
ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşları

nın önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I numaralı fıkrasının son cümlesinin; «Bu fıkra

ya göre yapılan işlemler tutanağa geçirilir.» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. \ 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Anlayamadık 

efendim, neyin 1 numaralı fıkrasının? 
KÂTİP ÜYE SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Sam

sun) — Niye dinlemiyorsunuz ki?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Divan üyesinin 

bu şekilde söz söylemeye hakkı var mı? 
BAŞKAN — Demin okuyup bilgilerinize sunmuş

tuk, şimdi de tekrar okuduk, anlaşılmadıysa... 
SALİM EREL (Konya) — Divan üyesinin laf at

maya hakkı var mı? 
BAŞKAN — önemli olan anlaşılması ve anlaşıl

dıktan sonra oylanmasıdır; tekrar okutuyorum : 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Baş

kanlık Divanından laf atılmasını önleyin. 
BAŞKAN — Laf atmıyorlar efendim. 
Evet, devam edin. 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşları

nın önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I numaralı fıkrasının son cümlesinin; «Bu fıkra

ya göre yapılan işlemler tutanağa geçirilir.» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Anlaşılmadığı 
belli değil mi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergede bu kadar yazılı; konuşu
lan maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesini isti
yor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan?* 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Redak
siyonla ilgili. 

BAŞKAN — Sadece redaksiyonla ilgilidir. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Efendim bu sade

ce redaksiyonla ilgili. «Bu maddeye göre» diyor. Biz 
madde kelimesini fıkraya çeviriyoruz. Sebebi şu; 
madde deyince, tutanağın tamamına şamil oluyor; 
halbuki fıkra olduğu zaman yukarıdaki fıkraya şa
mil oluyor. Bu itibarla redaksiyonla ilgilidir. 

BAŞKAN — Bu şekilde bir redaksiyon düzelt
mesi; anlaşıldı. 

Sayın komisyon ve hükümet önergeye katılıyor 
mu? 

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

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit 

ve arkadaşlarının önergesi : 
II numaralı bendin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
II. Yurt dışında bulunan ve oy kullanma yeter

liği olan Türk vatandaşları, milletvekili seçimlerinde 
oy kullanabilirler. 

En az 6 aydan beri yurt dışında olan, Türkiye' 
de seçmen kütüklerine kayıtlı bulunmayan, 21 yaşı
nı bitirmiş seçmen, pasaportunu göstermek suretiyle 
oy kullanır. 

Milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl içinde 
Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışındaki seçmenlerin oy
larını kullanabilmeleri ve sandık başı çalışmalarının 
düzenlenip yürütülebilmesi için yeteri sayıda hâkimi 
görevlendirir. Yurt dışı seçim çalışmalarını seçim 
takvimine uygun biçimde ayrıntılı olarak düzenler ve 
denetler. 

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanacakları san
dıklar, Türk elçilik veya konsolosluklarda hangi ya
bancı ülkeler için sandık veya sandıklar bulunduru
lacağını Yüksek Seçim Kurulu oy yoğunluğunu ve 
seçim çevresinin genişliğini gözeterek saptar. Ayrıca 
hangi tarihler arasında, hangi saatlerde yurt dışın
daki seçmenlerin oylarını kullanabilecekleri TRT ve 
basın aracılığı ile ve dış temsilciliklerimizce duyuru
lur. 

. Sandık kurulları, elçilik ve konsolosluklardaki gö
revlilerden de yararlanılmak suretiyle oluşturulur. 
Siyasî partiler, oy verme gün ve saatlerinde sandık 
başlarında ancak müşahit bulundurabilirler. Seçmen, 
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pasaportunu seçmen kartı gibi kullanır, pasaportta
ki kimliği, sandık kurulunca evvelce hazırlanmış seç
men listesine yazılır, işyeri, Türkiye'deki ikametgâ
hı, ikametgâhı yoksa doğum yeri veya nüfusta ka
yıtlı olduğu yer, ayrıca listeye kaydedilir. Seçmene, 
Yüksek Seçim Kurulu ve sandık mühürlü oy zarfı 
ve birleşik oy pusulası verilir. Seçmen kapalı oy ver
me yerinde oyunu kullanır. Kapalı zarfı olan sandık 
kurulu başkanı, zarfm üzerine, seçmenin ikametgâ
hına, yoksa doğum yerine göre ilini yazar; imza eder. 
Daha sonra seçmen, sandığa kapalı zarfı atar ve seç
men listesini imzalar. 

Yurt dışında kullanılan birleşik oy pusulalarında, 
seçime katılan siyasal partiler yer alır. Oy pusulala
rında siyasal partilerin özel işaretleri, kısaltılmış ad
ları, tam yazı halinde adları, «Evet» mühürü basıla
cak boş daire bulunur. Bağımsız adaya oy kullana
bilmesi için de bir sütun açılır. 'Seçmen isterse, ken
disine illerine göre sıralanmış bağımsız milletvekille
rinin aday listesi de gösterilir. Seçmen, kendi ilinden 
bir bağımsız adaya oy verecekse, adını bağımsız aday 
sütununa yazmak suretiyle oyunu kullanır. 

Yurt dışında oy kullanma yeterliği olan her seç
men, istediği herhangi bir sandıkta oyunu kullanabi
lir. 

Seçmen oyunu kullandıktan sonra, sandık kurulu 
başkanı bunu seçmenin pasaportuna yazar; mühür 
ve imza eder. 

Sandıklar, görevli hâkim gözetiminde açılır. Ka
palı oy zarfları üzerlerinde yazılı illere göre tasnif 
edilir. Torbaya konur. Durum bir tutanağa yazılır, 
oy zarflarının sayısını ve illerini de belirten tutanak 
imza olunur ve bir nüshası torbaya konur. Torba 
mühürlenir. Görevli hâkim bu torbaları Yüksek Se
çim Kuruluna gönderir. 

Oy kullanılan elçiliklerde ve konsolosluklarda se
çim propagandası yapılamaz. 

Yüksek Seçim Kurulu; kendisine gelen oy zarf
larını, ilgili illerin il seçim kurulu başkanlıklarına, 
seçim günü akşamı saat 17.00'de açılmak üzere ve 
seçim gününden önce illerde bulunacak biçimde sevk 
eder. 

Yurt dışındaki oylamalarla ilgili seçim suçu işle
yenlere, 298 sayılı Yasada yazılı cezalar yarı oranın
da artırılarak verilir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
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. ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
j din) — Katılmıyoruz. 
I önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 

Önerge sahibi Sayın Bayezit söz istiyor. 
I Buyurun Sayın Bayezit 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa-
I yın Başkan, sayın milletvekilleri; kanunlaştıktan son

ra Sayın Eyüp Aşık'ın, bu teklif bizim teklifimiz 
I miydi diye hayretle inceleyeceği, yüzde 90'ı montaj-
j la oluşturulan bir teklifin önemli bir maddesine gel

dik. 
I Yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanması, 
I Anayasanın onlara tanıdığı tabiî bir haktır. Bu ne

denle, hepimiz bunun yanındayız demeyi zait bulu
yorum, vatandaşın hakkini teslim etmek bize düşmez, 
Anayasa bunu teslim etmiştir. 

Komisyonda iki önemli teklif vardı. Biri, Anava
tan Grubunca hazırlanmış ve gümrük kapılarında oy 
kullanmayı öngören bir teklif, ikincisi de, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti ve bir bağımsız milletvekili ar-

I kadaşımız tarafından hazırlanan, yurt dışında kon
solosluklar veya elçilikleıde oy kullanmayı öngören 
bir teklif. 

Biz, teklifimizi hazırlarken seçimin en önemli iki 
noktası üzerinde durduk, onu gerçekleştirmeye ça
lıştık. Birisi, seçim emniyetiydi, ikincisi de, demok
rasinin vazgeçilmez ana koşulu olan katılımcılığı, aza
mî ölçüde iştiraki sağlamaktı. Acaba, biraz sonra 
yüksek oylarınıza sunulacak olan madde, teklif edil
diği şekliyle seçim emniyetini sağlayabilecek midir? 
Bu şüphelidir diyemeyeceğim, çünkü şüphelidir de
mek çok hafif kalır, seçim emniyetini sağlayamamak
tadır ve kasten seçim emniyeti ihlal edilmektedir. 

Arkadaşlarım, düşünün, 70 gün süre ile hudut 
I 'kapılarında günün 24 saatinde oy kullanmaya imkân 

verilecek şekilde sandıkları 'bulunduracaksınız, yani 
sandık çevresini, sandık 'bölgesini bir tür sabahçı 
kahvesine çevirmiş olacaksınız; 24 saat açık 'buluna
cak ve oy kullanılacak; ama 70 gün süre içinde, her 
sandık kurulunun günde 8 saat görev yaptığını düşü
nürsek, (3 X 7 = 21) 2 100 defa sandığı açacaksı
nız. Oy zarfını açmayacaksınız; aıma 2 100 defa 
sandığı açacaksınız. Seçim emniyeti kaybolmuştur 
artık orada arkadaşlar. 

AYHAN UYSAL '(Çanakkale) — 210 defa; 2 100 
defa değil. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Seçtim em-
I niyeti 'bu sistemle kasten Mal edilmektedir. Siz san-
j dığı 'bir defa açtınız mı, seçim fareleri o sandığın 
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başına üşüseceklerdlir. (ANAP sıralarından gürüM-
ler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hâkkn-
üere güvenmiyor unusunuz? 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Eğer siz 
onu, 'bir tarafından su koyup, altından bardak bar
dak çekilen 'bidon haline getkmeseydiniz, bu emni
yet bir ölçüde sağlanmış olabilirdi. 

Şu an, bütün Türk Ulusuna Man ediyoruz. Bu 
mıadde kabuil edildiği takdirde, şu şekilde oy kulla
nılırsa, gürnırük kapılarında kullanılan oylar, hiçbir 
zaman oü kullanan vatandaşlarımızın iradesini akset-
tıinmeyecektir. O oylar şaibeli oylardır, bunu ilan 
ediyoruz ve zabi'lâara geçiıniyoıruz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Hesabı doğru 
yap, sandık 2 100 defa değil, 210 defa açılacak.' 

M.. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, seçim 'emniyetimi ihlal eden ikinci konu ola
rak, sikildi itimatsızlığa geliyorum : Teklifin (d) fık
rasıyla, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Ya
sanın 19 uncu maddesini karşılaştırdığımızda, yine 
kasten bir çelişkimin yaratıldığını görüyoruz. Seçimle
rim Temel Hükümleri Hakkında Yasa, 19 uncu mad
desiyle ilçe seçim kurullarının nasıl teşkil edilece
ğimi öngörmüştür ve ilçe seçim kurullarına, siyasî 
parti temsilcilerimi iştirak ettirmiştir. 

Getirilen teklifte, (id) fıkrasıyla ilçe seçim ku
rullarının nasıl oluşturulacağı, Yüksek Seçim Kuru
lumun takdirine bırakAmaktadır. Yargı merciine say
gımız büyüktür, güvenimiz de vardır; ancak Yüksek 
Seçim Kurulu, kanun koyucu, '19 uncu madde mev
cutken, 'bana bir takdir hakkı tanımıştır dıiyebilerek, 
siyasî parti temsMlerini sandık kurullarında görev-
lendirmeyelbilir. 

Bundan daha önemlisi, Yüksek Seçim Kurulu 
kemdi kararını verirken, televizyonla propaganda da 
getirdiğimiz sisteme atıf yaparak, «Kanun koyucu, 
Meclis içindeki partiler arasında ayrıcalık yapmıştır; 
kanun koyucu, Meclis içi - Meclis dışı parti ayırımı 
yapmıştır» diyerek, isandık kurullarının teşekkülünde 
'bir ayrıcalık getirebilir. 

Arkadaşlarımı, işte 'bu nedenledir ki, kabul edil
diği takdirde yurt dışındaki işçilerin oy kullanımasına 
imkân verebilecek bu madde, seçim 'emniyetini, bı
rakın temin etmeyi, tesis etmeyi, ihlal edecektir ve 
kasten ihlal etmektedir. 

İkinci konu : Teklifteki bu fıkra, geniş ölçüde 
iştiraki önlemektedir. Sayın sözcü, «600 'bin kadar 
kişi, 'bu 70 günlük sürede Türkiye'de gelip gidecek, 

oy kullanacak» demiştir. Amaç o değildir arkadaş
lar; amaç, yakın Avrupa memleketler indeki yandaş
ları otobüslere bindirerek getirip oy ku'llandırtmıak 
değildir; amaç, yurt dışındaki 'bir vatandaşımızın da
hi oy kullanmakta maddî ve manevî 'bir zorunluluk
la karşılaşmamasını sağlamaktır. İşte bu teklif, 'bu 
iştiraki de temin etmemesi nedeniyle, seçim huku
kunun ve seçim demokrasisinin anailkelerine terstir, 

Bu teklif, kendi içinde de çelişkilidir. Bir taraf
tan, seçimde oy Ikulllammak 'hir hak olduğu, bir gö
rev olmadığı hailde, Türkiye'de oy kullanmayan seç
mene ceza getiriyorsunuz, niçin getiriyorsunuz? Ge
niş ölçüde iştirak olsun diye. öbür taraftan, yurt 
dışındaki1 işçilerin geniş ölçüde iştirakine imkân ve
ren bizim' tekliflerimizi göz 'ardı ediyorsunuz, dışlı
yorsunuz. Bu nedenle, teklif kendi içinde de tutar
sızdır ve arkadaşımızın söylediği gibi, muhakkak ki 
her şeyin en mükemmeli oıloıaz, mükemmel bir tek
lif değildir; ama ne yazık ki, mükemmeli aramıyor
sunuz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Öner-
genizdeki görüşleri uygulamak mümkün mü? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Teklifinizin sahibi 
çıksın savunsun. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Sayın 
Başkan, yine bu fıkra, Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 4 üncü maddesiyle çelişikiliıiır. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
8 dakika oldu; saat tuttum. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Dakika 
bittiyse ineyim kardeşim; bu kadar dakikseniz ine
yim. 

ÎSMAÎL SARUHAN (Ankara) — İyi olur, 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bana göre 

iyi olmaz. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, siz devam edin. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Milletveki

li Seçimi Kanununun 4 üncü maddesiyle çelişkilidir. 
Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü maddesi, ku
ral olarak illeri seçim çevresi olarak kabul etmiştir 
ve madde içinde büyük iller için tali seçim çevreleri 
öngörmüştür; ama gene mülkî birliği, rnülkî hududu 
ön plana almıştır. Bu tali seçim çevrelerinin meyda
na getirilmesinde, ilçelerin mülkî hududuna itibar edi
leceğini söylemiştir. Siz ne yapıyorsunuz? Bu sistemin 
dışında bir seçim çevresi yaratıyorsunuz ve sonuçta 
koskoca Türkiye seçim çevresi oluyor. 

Bu nedenle, bu iki kanun maddesi arasında da bir 
çelişki vardır... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, tümü 
üzerinde konuşuyorlar efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — önerge 
üzerinde konuşsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, toparlayınız efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, bu teklif kabul edildiği takdirde 
bağımsız adaylar lehine oy kullanılamayacaktır. Yine 
bu nedenledir ki, bu sistem seçimlere gölge düşüre
cektir. Türkiye'de bağımsız adayların seçildiği iller 
vardır, seçildiği dönemler vardır, birkaç yüz oyla se
çilen bağımsız aday vardır. Siz bağımsız adaya oy 
kullandırmamak suretiyle Türkiye'deki bu vakıayı, 
bu gerçeği de göz ardı etmiş oluyorsunuz. 

Sayın Başkanım, sözlerim bitti toparlıyorum; ama 
en önemli noktasına geldim; egemenlik kavramı. «Yurt 
dışındaki vatandaşlarımıza oy kullandırmak için biz 
de elçiliklerde veya konsolosluklarda oy kullanma 
sistemi getirmek isterdik, ancak, bu bazı devletlerce 
(İsmi de verildi Suudî Arabistan ve Kuveyt gibi) ka
bul edilmedi, «Topraklarımın üzerinde oy kullandırt-
mam» dedi» denildi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Almanya da dahil. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Arkadaş
lar, devletler hakukunun anailkesine göre elçilik Tür
kiye Cumhuriyetinin toprağıdır; hiçbir devletin topra
ğı değildir. Orada benim devletimin egemenliği var
dır. Biz hiçbir suretle, teklif sahiplerinin ve bu teklif 
sahiplerine katkıda bulunan ve bunu kabul eden hü
kümetin, devletin egemenlik hakkını üç beş kuruşluk 
çıkar için göz ardı ettiğini söylemeyi bırakın, düşün
meyi bile siyasî nezakete uygun görmeyiz; ama acı 
bir gerçektir. Ben vatandaşıma elçiliğimin hudutları 
içerisinde her şeyi yaparım. Buna ne Suudî Arabistan 
karışır, ne Kuveyt karışır. Türkiye'nin devlet olarak 
egemenliğine el atan, bunu engelleyen devlet vardır; 
lütfen bu devletin sayısını artırmayın arkadaşlar. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan izin ve

rir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, gene 

söylemediğimiz şeyleri söylemişiz gibi ifade ettiler. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 80 bin 
kişiyi elçiliğe nasıl sokacağız? 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : . 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve arkadaşları

nın önergesi: 
94 üncü maddenin ikinci bendinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
II. Yabancı ülkelerde bulunan ve bu yasanın 35 

inci maddesi gereğince seçmen kütüğüne yazılmış olan 
seçmenlerin listeleri, oy pusulaları, zarflar ve diğer 
araçlar, bu yasa ve değişikliklerindeki esaslar içerisin
de, oy verme gününden önceki uygun zamanda ilgili 
konsolosluklara Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla gön
derilir. 

Oy verme gününden bir süre önce, Yüksek Seçim 
Kurulunun belli edeceği bir günde ve süre içinde yurt 
dışındaki seçmenler, konsolosluklarda ve o bölgedeki 
devlete bağlı temsilciliklerimizde oluşturulacak sandık 
kurullarında oylarını kullanırlar. Oy kullanma günü 
ve süresi, uygun araçlarla yurt dışındaki seçmenlere 
duyurulur. 

Konsolosluklarda ve ıtemsMciikılerde ve düğer uy
gun görülen yerlerde yapılacak oy verime işlemlerin
de görev alacak seçim ıkurulu ite sandık kuruları
nın sayısı, üyelerinin ve yedeklerinin sayıları ve han
gi görevlilerden oluşacakları Yüksek Seçim Kuru
lunca önceden belirlenir., 

Seçime katılan siyasî partiler her sandıkta 'bir göz
lemci bulunduraMirier. Gözlemcilerim isimleri yurt 
dışındaki oylama gününden en az 15 gün önce Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Seçmenler bu Yasada yazılı esaslar içinde kapalı 
oy verime yeninde oylarını Türkiye'de ikametgâhlarir 
nm bulunduğu Hin adı yazın zarfa koymak ve açıl
mayacak biçimde yapıştırmak yoluyla kullanır. 

Oy verme işleminin ve süresinin 'bitimlinde kon
solosluk çevresinde oy sandıkları kapalı ve mühürlü 
olarak konsoloslukta toplanarak, seçim kurulu, san
dık kurulları 'başkanları ve parti gözlemcileri önün
de açılarak zarflar illere göre ayrılıp sayıları belir-
lenıir. Bir tutanak tutularak torbalara konup bu iş
lemleri içeren seçim kurulu yazısı ile Türkiye'deki 
ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına, kurşunlu, mü
hürlü, kıymetli evrak olarak postalanır. 

Yurt dışındaki oy verme gününün başlangıcın
dan önce yurda girişlerini kanıtlayanlar, 'bağlı ol
dukları seçim kuruluna 'başvurarak kendilerine ay
rılan sandikıta Türkiye'deki seçim günü oylarını 
kullanabilirler. 
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İl seçim kurulları, seçim çevresindeki içe seçim 
kurulları sayım döküm tutamaklarının 'birleştirilme
sinden sonra yurt dışından gelen oyların sayım dö
kümünü yapar, spn tutanağa imleyerek seçim sonuç
larını bdirierler. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

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

•BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NfîCAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Kork

maz, 'buyurun efendim. 

NURİ KORKMAZ '(Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; parti olarak yaptığımız araş-
tıırmalarda, yurt dışında oy kullanacak olan vatan
daşlarımızın ilki yola oy kullaNabileceklerini, -sıayın 
arkadaşımızın, bunu tek seçenek gibi Meclise sun
duğunun dışında- konsolosluklarda da oy kuHanıla-
'biieceğini, bunun mektpla ida yapılabileceğimi tespit 
ettik ve bu maddede değişikliği öngören tekliflimizi 
de ona göre hazırladık. 

(Değerli arkadaşlarım, tekliflin geneli üzerinde 
yapmış olduğumuz konuşmalarda da çok açık bir 
'biçimde oırba yere koyduğumuz gibi, sayın arkadaşı
mız, detaylı bir araştırma yapmadan 'bu teklifi yük
sek Ihıuzurilarınıza getirdiği için, bu kadar tartı şimali 
ve muhataralı oturumların yapıtaasına vesile olmuş
tur. Oysa Milletvekili Seçimi Kanununun 2 noi mad
desini arıkadaş'iarımız lütfen 'bir defa daha açsınlar, 
okusunlar. Madde, seçimin gizli, eşit, genel oy ille ve 
-aynı zamanda, aynı anda yapılacağını amirdir. Yine 
Anayasanın 67 noi maddesinde de bunun genel bir 
seçim olduğu açık 'bir biçimde vurgulanmıştır. Bu 
tür jbir oy kullanma işlemi, özel biır seçim sistemi
nin ihdası demektir. Yani bizim yasalarımızda yer. 
almayan, ne Anayasada, ne Seçim Kanununda yeri 
olmayan 'bir yöntem getirilmiştir. Biz, başından beri 
'bunların aykırılığını öne sürdük. Kaldıkıi... 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Sizin mektuplar ne 
zaman geldi? 

(BAŞKAN — Sayın Korkmaz siz devam ©din. 
iSayın Aşık lütfen... 
NURİ 'KORKMAZ (Devamla) — Bukm Sayın 

Aşık, isterseniz bir başka maddeden daha 'bahsede
yim. 

ıŞimdi, orta yerde aday yok. Bizim seçim sistemi
mizde, yalnız parti adayları değil, bağımsız aday da 

vardır. Şimdi siz bu seçim sistemi i e bağımsız ada
yın hakkını da gasp ediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Gelsin aday olsun. 

BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, lütfen... 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın ©akan, 

yerinizden laf atacağınıza, buraya gelseniz de söyle
seniz. «Gelsin aday olsun» diyorsunuz; seçmen oy 
kullanamıyor adaya. 

Sayın Bakan, okumuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, siz devam edin. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Okumuyorsu

nuz, konuyu bilmiyorsunuz, hep laf atıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın Korkmaz, siz Genel Kurula hitap ediniz, 

konuşmanızı sürdürünüz. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Tabiî, Sayın 
Başkan, arz edeceğim efendim. 

Şimdi, adayların ilanı seçim gününden 55 gün ev
veldir, bu da Seçim Kanununun amir hükmüdür. Se
çim sistemimize göre, yalnız partilerin adayları değil, 
partilerin dışında bağımsız adaylar da vardır. Ge
tirdiğiniz bu sistemde, 600 bin, 700 bin, 1 milyon 200 
bin kişi, bu bağımsız adaylara nasıl oy verecekler? 
(ANAP sıralarından «Vermeyecekler» sesleri) Yani, 
siz bağımsız bir adayın hakkını bu yolla da gasp edi
yorsunuz, elinden alıyorsunuz, 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sen 
okumamışsın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen efendim... 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Müsaade bu

yurun Sayın Taşar, siz bunları dinleyin, her yerde 
laf atıyorsunuz; dinleyin bakın ben orta yere çelişkili 
maddeleri getiriyorum, gayet sabırla anlatıyorum, siz 
laf attıkça ben bunları burada anlatacağım. Hep, «oku
mamışsın» diyorsun, biz de hep okuduğumuzu söy
lüyoruz, siz şartlısınız, makine bağlı size. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ar
kadaki sayfaları da oku. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, siz konuşmanızı 
sürdürün. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bakın bir yo
lunu daha söyleyeyim : Şimdi, sınır kapılarında oy 
kullandıracaksınız; vatandaş oy vermek için 70 gün 
gelip gidecek. Gerçi, Sayın Başbakan bir zaman bunu 
turizm ile karıştırarak, «Hem turizm geliri de olur» 
dediler. Sütle pulun ne kadar illiyet rabıtası varsa, 
seçimle turizmin de o kadar illiyet rabıtası vardır. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — önergenizi açıklar mı
sınız» 

NURÎ KORKMAZ (Devamla) — Müsaade bu
yurun, açıklıyorum efendim; laf atıyorsunuz, yani ko
nuşturmuyorsunuz, ondan sonra da «.önergeni açık
la» diyorsunuz. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
bunlar şov yapıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz... 
NURt KORKMAZ (Devamla) — Şimdi, tele

vizyonda yapılacak paralı propaganda sisteminin bir 
örneğini buraya getiriyorsunuz. Aklınız sıra, otobüs
leri tutacaksınız, vatandaşlarımızı oy kullandırmak 
için sınıra getireceksiniz; devlet sizin elinizde. Bakın 
televizyonda propaganda konusunda dedik ki, seçim 
hükümetleri kuruluyor, bu, Anayasa hükmüdür, ba
kanlar değişiyor; İçişleri Bakanını, Adalet Bakanını, 
Ulaştırma Bakanını görevden alıyoruz. Devletin tele
vizyonunda paralı propaganda sistemi getirdiniz. Şim
di, yeni bir paralı sistem daha getiriyorsunuz diyo
rum. Bununla da, yüz ikiyüz otobüs tutacaksınız, sı
nır kapısına yığıp, sözüm ona kendinize oy attıracak
sınız. 

Bakın bir şey daha söyleyeyim : Kamuoyu araş
tırmaları yapılıyor. Bundan altı ay evvel Sayın Baş
bakan diyordu ki, «Biz en büyük partiyiz, yüzde 41 -
42 oy alıyoruz» Şimdi aynı şeye SHP de sevmiyor, 
«Biz en büyük partiyiz» diyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hiç öyle görünmüyor 
ama. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Yalnız, 6 Kasım 
şartları içerisinde oluşan bir ortamda, grup imkânla
rını kullanarak, seçimden ikibuçuk yıl evvel, vatan
daşın oylarını da cebinizde sanarak, iki - üçbin kişi
lik kamuoyu anketleriyle en büyük parti havasına gi
riyorsunuz... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — SHP' 
yi mi söylüyor? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bu son derece 
büyük bir yanılgıdır. Bakın bir örnek vereyim. İs
panya'nın NATO'da kalıp kalmayacağı konusunda 
beş gün evvel yapılan kamuoyu araştırmalarında, ka
tılacakların ancak yüzde 25'inin «evet» diyeceği gö
rülmüştür; fakat beş gün sonra açılan sandıklarda, 
yüzde 55 oranında «evet» çıkmıştır. 

Seçim, sizin sandığınız gibi, burada ikibuçuk yıl 
evvelden kazanılmaz. Seçim son on günde kazanılır; 
hatta sizin iktidar olduğunuz gibi, son iki gün içinde 
kazanılır. Televizyonda, iki gün içinde kazandığınız 

bir seçimle geldiniz buraya, öyle iktidar oldunuz siz. 
(ANAP sıralarından «SHP'ye söyle, oraya bak» ses
leri) Öyle iktidar oldunuz. Onun için, şimdiden bu 
havalara girip de, bu vatandaş, cebinizde bir eşyay-
mış nazarıyla seçime bakmayın. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — SHP'ye söy
le, oraya bak, oraya bak. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Farketmez, 
oraya da bakıyoruz, size de bakıyoruz; onlar sakin 
dinliyorlar, siz telaşlısınız. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Madde 24. — 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Yasanın 

94 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Yabancı ülkelerde bulunan ve bu yasanın 35 inci 
maddesi gereğince seçmen kütüğüne yazılmış olan seç
menlerin listeleri, oy pusulaları, zarfları ve diğer araç
ları, bu yasa ve değişiklikleri esasları içerisinde oy 
verme gününden önceki uygun zamanda ilgili kon
solosluklara, Yüksek Seçim Kurulu aracılığı üe gön
derilir. 

Oy verme gününden bir süre önce, Yüksek Seçim 
Kurulunun belli edeceği bir günde ve süre içinde, 
yurt dışındaki seçmenler konsolosluklarda ve o böl
gedeki devlete bağlı temsilciliklerimizde oluşturulacak 
sandık kurullarında oylarını kullanırlar. Oy kullan
ma günü ve süresi uygun araçlarla yurt dışındaki seç
menlere duyurulur. 

Konsolosluklarda ve temsilciliklerde ve diğer uy
gun görülen yerlerde yapılacak oy verme işlemlerin
de görev alacak seçim kurulu ile sandık kurullarının 
sayısı, üyelerinin ve yedeklerinin sayılan ve hangi 
görevlilerden oluşacakları, Yüksek Seçim Kurulunca 
önceden belirlenir. 

Seçime katılan siyasî partiler, her sandıkta bir 
gözlemci bulundurabilirler. Gözlemcilerin isimleri, 
yurt dışındaki oylama gününden en az 15 gün önce 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Seçmenler bu yasada yazık esaslar içinde, kapak 
oy verme yerinde, oylarını, Türkiye'de ikametgâhla
rının bulunduğu ilin adı yazılı zarfa koymak ve açıl
mayacak biçimde yapıştırmak yoluyla kullanırlar. 
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Oy verme işleminin ve süresinin bitiminde, kon
solosluk çevresinde oy sandıkları kapalı ve mühürlü 
olarak konsoloslukta toplanarak seçim kurulu, san
dık kurulları başkanları ve parti gözlemcileri önünde 
açılarak zarflar illere göre ayrılıp sayıları belirlenir. 
Bir tutanak tutularak torbalara konup, bu işlemleri 
içeren seçim kurulu yazısı ile Türkiye'deki ilgili il se
çim kurulu başkanlıklarına kurşunlu, mühürlü kıymet
li evrak olarak postalanır. 

Yurt dışındaki oy verme günü başlangıcından ön
ce yurda girişlerini kanıtlayanlar bağlı oldukları se
çim kuruluna başvurarak kendilerine ayrılan sandık
ta Türkiye'deki seçim günü oylarını kullanabilirler. 

11 seçim kurulları, seçim çevresindeki ilçe seçim 
kurulları sayım döküm tutanaklarının birleştirilme
sinden sonra yurt dışından gelen oyların sayım dö
kümünü yapar, son tutanağa işleyerek seçim sonuçla
rını belirlerler. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

din) -•— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önerge sahiplerinden açıklama yapmak isteyen 

var mı efendim? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde üzerinde 
özellikle birkaç konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Her şeyden önce, gümrük kapılarında 70 gün 
müddetle oy verme işlemi sürecektir. Seçim propa
gandaları, seçimlerden 21 gün önce başlayacağına ve 
oy verme hakkı da 70 gün önceden bu yurttaşları
mıza verildiğine göre; propaganda başlamadan ön
ce, bu yurttaşlarımıza seçim yapma imkânını tanımış 
oluyoruz. Oysa, seçimlerde ve oy kullanmada propa
gandanın önemli bir yeri vardır. Böylece propaganda 
yapmadan oy kullanma hakkı ortaya çıkmış oluyor. 

İkinci olarak, biraz önce Sayın Bayezit'in de açık
ladıkları gibi, bu sandıklar 24 saat açık kalacaktır. 
Yani, üç posta, memur çalıştırmak mecburiyetinde 
kalacaksınız. Sayın Bayezit'in ortaya koyduğu birta
kım sakıncalar burada ortaya çıkabilecektir. Kaldı ki, 
maddede ihtiyarî bir oy kullanma hakkı getiriliyor. 
Halbuki, ülkemizdeki vatandaşlarımız zorunlu olarak 
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oy kullanacaklar. Acaba ülkemize gelen bu yurttaş
larımız oy kullanamazlarsa, giriş veya çıkışlarında 10 
bin lira ceza ödeyecekler mi, ödemeyecekler mi? Bu 
konuda ben bir açıklık göremedim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, hiç 
kimse önergesini açıklamıyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Önergemizi açıklıyoruz ve önergemizi de onun için 
getiriyoruz. 

Diğer bir konu ise, Kanada'da, Amerika'da, Avus
tralya'da, Suudi Arabistan'da, Libya ve İngiltere ve 
İsveç'te; dünyanın çeşitli yerlerinde vatandaşlarımız 
vardır, bunların bir kısmı da öğrencidir. Bu imkân 
sadece Almanya'daki vatandaşlarımız için mi düşü
nülüyor? Kanada veya Avustralya'daki bir vatanda
şımız nasıl gelip oy kullanacak? Maddî imkânını na
sıl karşılayacaksınız? Büyük bir eşitsizlik ortaya çıkı
yor. 

Ben bir hesap yaptım, yurt dışından izinli olarak 
ülkemize gelecek yurttaşlarımız, yaklaşık olarak 22 
veya 25 Temmuzdan önce yurdumuzu terk ettikleri 
takdirde, oylarını kullanamayacaklar; yine de bir hak
sızlık ortaya çıkıyor. 

«Daha sonra gelsinler, oylarını versinler» derse
niz, burada da bazı problemler ortaya çıkıyor; bu 
problemler şunlardır : 

1. Maddî imkân sorunu; sınır kapısına gelecek 
ve tekrar dönecek, 

2. Belki, o anda aile durumu müsait olmayabi
lir, 

3. Çalıştığı müessese izin vermeyebilir. Bunları 
nasıl sağlayacaksınız? 

Vatandaşımız oy kullanmak isteyecek; ama bu 
imkânlar elinde olmadığı için oyunu kullanamaya
cak, belki psikolojik bir üzüntü içine girecek. Yani, 
bir taraftan vatandaşımıza bir hak verirken, bazıla
rına bu hakkı belirli nedenler yüzünden vermemiş ola
caksınız. (ANAP sıralarından «önerge üzerinde ko
nuş» sesleri, gülüşmeler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 600 bin 
vatandaş gelecektir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, bazı fikirleri gülmeden dinler
seniz, belki size çok daha yararlı olabilir; dinlemesini 
öğrenmezseniz, ilerlemeniz mümkün değil. 

Şimdi, yine bir hesap yaptım, 70 gün içinde 600 
bin işçiyi getirdiğinizi farzedelim; her gün için 170 
otobüs ile ortalama 8 600 kişiyi getirmek zorundası
nız. Bunlar büyük ölçüde Kapıkule'ye gelecekler, bü-
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yük bir birikim olacak; yani vatandaşlarımızı sıkın
tıya sokmuş olacaksınız. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Teklifiniz nedir? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Getirilen teklifte, bir kere, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 35 inci 
maddesinde, seçmen kütüklerine kayıtlı olan yurt dı
şındaki vatandaşlarımıza oy kullanma hakkı tanın
maktadır. 

önergeyi ben vermedim, çok açık söylüyorum, 
Sezar'm hakkını Sezar'a vermekten şeref duyarım; 
bu önergeyi, 1960 yıllarından itibaren Sayın Reşit Ül
ker hazu-lamış, çeşitli komisyonlarda tartışılmış ve 
olgunlaşmış, bu önerge olgunlaşmış. Bu önergeyi ka
bul ederseniz, yurt dışındaki yurttaşlarımıza, kendi
lerini fazla sıkıntıya sokmadan konsolosluklarımızda 
oy kullanma imkânı vermiş olursunuz. Yani, öneri 
benden geldiği için de reddetmiş olmazsınız. 

Kaldı ki, konsolosluklarımız ve temsilciliklerimiz
de birtakım imkânları elde edebilirsiniz. Diyorsunuz 
ki, «Bizim, İslam ülkeleri ve Batı ülkeleriyle ilişki
lerimiz iyidir» Bu iyi ilişkilere dayanarak, ikili an
laşmalar yapmak suretiyle bu sorunları da çözebilir
siniz. 

Sanıyorum Reşit Ülker'in hazırladığı, olgunlaşmış 
olan bu önerge - ki, imza atmaktan ben de şeref duy
dum - bütün sorunları çözecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, MDP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
24 üncü maddeyi kabul edilen 2 önerge doğrultu

sunda oylarınıza sunuyorum. Değişik şekliyle 24 üncü 
maddeyi kabul edenler... 

GÜNSEUI ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sorum vardı. 

BALKAN — Sayın özkaya, sorular daha önce 
sorulalbIMyordu; oylamadan sonra izah ederim size. 

24 üncü maddeyi kabul etmeyenler... 24 üncü 
madide kabul edilmiştir. 

Sayın özkaya, o konuda bir açıklama getirmek 
istiyorum. Tam önergenin okunmasına başlandığın
da siz el kaldırmıştınız. Oturumu kapatmadan önce 
bir sayın üye «Soru için başvurdum» demişti, sayın 
üye d© salonda yoktu, onun için, o konuya gireme
miştik; şimdi de mümkün değildir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel 'Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanuna aşağıdaki Ek Madde ilave edilmiş
tir. 

EK MADDE 5. — Anayasa değişikliklerine iliş
kin kanunların halk oyuna sunulmasında kullanıla
cak olan oy pusulalarının şekli; oy verme, oyların 
sayım ve dökümü, geçersiz oyların tespiti, sonuçların 
tutanağa geçirilmesi, ilçe, il ve Yüksek Seçim Kuru
lunca yapılacak birleştirme işlemleri; halkoyuna su
nulan kanunla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki çoğunluk ve azınlık görüşleri ile Cumhurbaşka
nının görüşünün ve halkoyu sonuçlarının Türkiye 
Radyo ve Televizyonları aracılığı ile seçmenlere açık
lanması ilkeleri bu kanunda yer alan benzer hüküm
ler dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit 
ve ilan edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 

Grubunuz adına konuşmak üzere, buyurun Sayın 
Bayezit. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bu madde, birkaç satırdan ibaret olsa dahi, 
çok önemli bir maddedir: Anayasa değişikliklerinin 
halkoyuna sunulmasında uygulanacak yöntemi gös
teriyor. iki cümlesini dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çoğunluk 
ve azınlık görüşleri televizyon aracılığı ile seçmenlere 
açıklanır» diyor. Çoğunluk ve azınlık ne demektir? 
Düşündüm, ne İçtüzükte ne Anayasada ne herhangi 
bir yerde çoğunluk ve azınlık diye, bir görüşü temsil 
eden bir gruplaşma yoktur. Yüksek Meclisin içinde 
çoğunluk ve azınlık yoktur; yüksek Meclisin içinde 
siyasî parti grupları vardır. Madde bu haliyle kal
dığı takdirde, siyasî parti gruplarının görüşleri halka 
intikal ettirilemeyecektir, yansıtılamayacaktır. 

Yine, madde bu şekliyle kaldığı takdirde, özel
likle bir partinin, bir siyasî parti grubunun görüşle
rini, TRT Kurumu kendi bildiği gibi özetleyecek ve 
(halka sunacaktır. Bu iki husus da son derece tehli
kelidir arkadaşlar. 

Biz, bugünkü TRT'ye ve biz bugün hükümet iş
başında kaldıkça, onun yönlendirdiği TRT'ye asla 
güvenmiyoruz ve demokrasiyi yozlaştıran nedenlerin 
içinde ve başında geldiğini her zaman vurguluyoruz. 

Bu itibarla, birinci olarak, İçtüzükteki ve Anaya
sadaki sisteme dönmek bakımından, çoğunluk ve 

573 — 



T. B. M. M. B : 84 2 6 , 3 , 1986 O : 3 

•azınlık görüşü diye 'bir 'görüşün 'bahis konusu olama
yacağını nazara alarak, hukuk mantığına dönmek 
'bakımından ve -ikinci »bir önemli husus- TRT Ku
rumunun, herhangi bir grubun 'görüşünü, bu konuda 
özetleme hakkına sahip olmamasının gerekmesi ba
kımından, bu maddenin takdim ettiğimiz önerge doğ
rultusunda değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Takdir yüce heyetindir, saygılar sunarız. (SıHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

TÜİRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) ,— Şah
sım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli (milletvekilleri; 'ben de Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki Çoğunluk ve azınlık gö
rüşleri, kavramı üzerinde kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

Bu madde ile, sadece Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bulunan partilere Anayasa değişiklikleri ko
nusunda konuşma hakkı 'tanınmaktadır; Meclis dı
şındaki partilerden ise bu imkân esirgenmektedir. 
Kanımca bu, demokrasi açısından, Anayasanın bü
tünlüğü açısından sakıncalı bir durumdur. Bu duru
mu yüce Meclisin dikkatlerine sunmak istedim. 

Saygılar sunarım. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Madde üzerinde 

sorum var Sayın Başkan. 
•BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyuran Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
görebildiğim kadarıyla bu maddede, Yüksek Seçim 
Kuruluna yasama organı gibi, birtakım kararlar al
ma yetkisi veriliyor. Maddenin son cümlesinde, «.. hu 
kanunda yer alan benzer hükümler dikkate alına
rak» dertiyör; yani, bu benzer hükümler dikkate alı
narak 'bir nevi tedvin işini yapacak; bu olur şey de
ğil. -Böyle garip 'bir düzenlemeyi 'bir başka yerde de 
'görmüştüm. Sanıyorum ki, 'burada hatalı ve önemli 
olan husus, Yüksek Seçim Kuruluna, halkoyuna su
nulan kanunu düzenleme yetkisi verilmesidir; yani, 
«•Halkoyuna sunulacak kanunda düzenlenecek birçok 
konular, 'benzer hükümler de dikkate alınarak Yük
sek 'Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilir» deniyor; 
'bu nasıl 'bir hukuk tedvin sistemidir? Bir kurula, 
«Benzer hükümler dikkate alınarak, tespit ve ilan edi
lir» denilerek yasal unsurlar, nasıl teşmil edilebilir? 
Çünkü, Yüksek Seçim Kurulu, yasama organının 

tedvin ettiği bir, aslî unsura bakanak, ona benzeterek, 
birtakım genişletmder, 'birtakım tespitler ve ilanlar 
yapacak? O tespit ve ilan, tamamen bir hukuk ted
vini niteliğine bürünebilir. Böyle bir düzenleme ola
maz Sayın Başkan. Bu konuda komisyon ve hükü
met ne düşünüyorlar-öğrenmek istiyorum? 

Teşekkürler. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA 'KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu madde, yalnız 
ilkderi tespit ediyor. Yüksek Seçim Kuruluna geniş 
yetkiler veriliyor. Kurul, Meclisin temayülünü de na
zarı itibara alarak ilan edecek. Burada sayın arka
daşların ısöylediği gibi mahzurlu bir durum yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ek maddenin 
birinci cümlesi?.. 

ANAYASA KlOMfSYÜTlU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, ek geçici 
madde seçim kurularına ait. 

Teşekkür ederim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Soru sormak is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Vârdal, soru sorma işlemi 

bitmiştir. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı raporun 25 inci maddesiyle ekle

nen ek 5 inci maddede yer alan «çoğunluk ve azın
lık görüşleri» ibaresi yerine «siyasî parti gruplarınca 
hazırlanacak görüşler» ibaresinin eklenmesini arz 
ederiz. 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

flsa Varda! 
Zonguldak 

üseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Edip özgenç 
İçel 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. 'NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge üzerinde açıklama yapmak 

isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Açıkladık Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul1 

edilmemiştir. 
•25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiş
tir. 

İSA VARJDAL {Zonguldak) — Sayın Başkan, 
101 kabul oyu var mı? 

BAŞKAN — Evet, dikkat ediliyor Sayın Vardal. 

Sayın miletvekiieri, alınan karar 'gereğince, çalış
ma süremizin sonuna çok az bir zaman kaldı; yeni 
bir maddenin incelenmesi bu süre içinde yetişmeye
cektir. 

Bu nedenle, gündemdeki konuları sırasıyla görüş
mek için, 27 Mart 1986 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.50 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR ı(Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Uj— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu konutları için ödenen laylık kira ve taz
minat bedeline ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçn'in yazılı cevabı 
(7/915) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca 
1.10.1984 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuru-
luşilıanndaıı aylık kira bedeli ile konut kiralananlar 
veya 'kira tazminatı ödenenlerden İçişleri Bakanlığı
nın (Emniyet Genel 'Müdürlüğü Personeline) Bingöl, 
Kırklareli ve çeşitli il ve ilçelerden 500 konut için ne 
kadar aylık kira bedeli veya aylık kira tazminatı 
Ödenmiştir? 

Soru 2. Yine aynı tarih itibari ile Dışişleri Ba
kanlığı yurtdışı temsilciliklerinden 28 yerdeki muh
telif personele hem aylık kira bedeli hem de aylık 
kira tazminatı olarak çift ödeme ıteden yapılmıştır? 

Soru 3. 16.7.1984 tarih ve 84/8345 karar sayılı 
Yönetmelik igereğince 30 Ocak 1986 tarihi itibari ile 
kamu kurum ve kuruluşlardan aylık kira bedeli veya 
aylık kira tazminatı verilenlerin Bakanlık ve kurum
ları itibariyle miktarları ne kadardır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 26.3.1986 

Millî Emlak 'Genel 'Müdürlüğü 
'Sayı : Mile 4/4 5b. Md. 

3121 -'24384-11224 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLÖl : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 6.3.1986 tarih 
ve 7/915-'5352/20609 sayılı yazısı. 

Tara'frmdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu tara
fından sorulan sorular hakkında, Devlet Bakanlığı ile 
tüm Bakanlıklardan gerekli bilgi ve belgeler istenil
miş olup, yazılarımızın karşılığı alındığında cevapla
rımız ayrıca sunulacaktır. 

Bilgilerini arz ederim. 

A. Kurtcebe Alp'temoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ülkemizde mevcut noterliklere ve gelirlerine 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in 
yazılı cevabı (7/965) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
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Soru 1. 1985 yılı itibariyle Türkiyelde bulunan, 
noterliklerin adları, sınıfları, gayri safi gelirleri, mas
rafları ve de safi gelirleri nedir? (Toplam olarak) 

Soru 2. Mümkünse Erzurum ve İstanbul'daki 
noterliklerin ayrı, ayrı ve il toplamı olarak fciMiril-
mesi mercûdur... 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

'Bakan 360 
26.3.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

İDGİt : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 7 Mart 
1986 tarih ve 7/965-5539/21394 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun ilgi
de gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alınan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soruların ceva'bı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İM. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Sayın (Hilmi Nalbantoğlu Erzurum Milletvekili 

'Şahsıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istettiğiniz somlara konu teşkil eden, 1985 
yılı itibariyle Ülkemizde bulunan noterlikler ile is
tanbul ve Erzurum Noterlikleri hakkında bilgileri 
ihtiva eden cetveller elete takdim kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Türkiyelde Kurulu Bulunan Noterliklerin 1985 Yılı İtibariyle Gayrisafi, Gider ve Safi Gelirlerini Gösterir 
liste 

Noterlikler 

Birinci sınıf noterlikler 
İkinci sınıf noterlikler 
Üçüncü sınıf noterlikler 
Dördüncü sınıf noterlikler 

TOPLAM 

Gayrisafi 
Geliri 

7 216 411 016 
2 377 496 112 
1 193 953 494 

141 273 720 

10 959 134 342 

Gideri 

3 614 864 937 
1 125 437 041' 

580 569 482 
20 686 983 

5 341 558 443 

Safi Geliri 

3 601 546 079 
1 252 059 071 

613 384 012 
1120 586 737 

5 587 575 899 
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1985 Yılı İçinde istanbul 11 ve İlçelerinde Faaliyet Gösteren 91 Adtet Noterliğin 1985 Yılı Gayrisafi Gelir, Gider 
ve Safi Gelir Durumlarını Gösterir Liste 

Gayrisafi 
Noterlikler Gelir Gider, Safi Gelir, 

Adalar (1) 
Bakırköy (8) 
Beşiktöaş. (8) 
Beykoz (2) 
Beyoğlu (22) 
Eyüp (4) 
Gaziosmanpaşa (2) 
İstanbul (26) 
Kadıköy (8) 
Kartal (5) 
Sarıyer (1) 
Üsküdar (3) 
Zeytinburnu (1) 

9 733 037 
282 226 632 
238 878 017 
30 223 634 

801 276 609 
111 400 007 
70 148 112 

868 283 589 
268 292 922 
151 695 989 
22 069 279 
91 317 261 
39 028 161 

TOPLAM 2 984 573 249 

3 570 422 
120 499 354 
110 905 126 
10 787 606 

391 768 947 
50 005 626 
33 129 972 

437 114 437 
134 43R 871 
64 551 328 
12 355 336 
44 576 758 
21 321 565 

1 404 925 348 

6 162 615 
161 727 278 
127 972 891 
19 436 028 

409 507 661 
61 394 381 
37 318 140 

431 Ü69 152 
133 «54 051 
87 '144 661 
9 713 943 

46 740 503 
17 706 596 

1 549 847 900 

Not: İstanbul'da muhdes 4 adet noterlik henüz faaliyete geçmemiştir.. 
(..) noterlik sayısı. 

Erzurum Noterliklerinin 1985 Yılı Gelir - Gider ve Safi Gelir Durumlarını Gösterir Cetveldir 

Noterliğin Adı 

Erzurum 1. 
Erzurum 2. (1984) 
Erzurum 3. 
Erzurum 4.. 
Erzurum 5. 

TOPLAM 

Gayrisafi 
Geliri 

17 079 588 
11 975 288 
22 614 588 
17 419 508 

155 722 

69 244 694 

Gideri 

6 931 559 
3 402 580 
8 216 285 
7 378 350 

93 982 

26 022 756 

Safi Geliri 

10 148 020 
8 572 708 

14 398 303 
10 041 158 

61 740 

43 221 929 
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BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER 

Sıra N o . : 

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 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44. 
45 
46 

Noterlik Dairesi 

Adana Birinci Noterliği 
Adana İkinci Noterliği 
Adana Üçüncü Noterliği 
Adana Dördüncü Noterliği 
Adana Beşinci Noterliği 
Adana Altıncı Noterliği 
Adana Yedinci Noterliği 
Adana Sekizinci Noterliği 
Adana Dokuzuncu Noterliği 
Altındağ Birinci Noterliği 
Altındağ ikinci Noterliği 
Altındağ Üçüncü Noterliği 
Altındağ Dördüncü Noterliği 
Ankara Birinci Noterliği 
Ankara İkinci Noterliği 
Ankara üçüncü Noterliği 
Ankara Dördüncü Noterliği 
Ankara Beşinci Noterliği 
Ankara Altıncı Noterliği 
Ankara Yedinci Noterliği 
Ankara Sekizinci Noterliği 
Ankara Dokuzuncu Noterliği 
Ankara Onuncu Noterliği 
Ankara Onbirinci Noterliği 
Ankara Onikinci Noterliği 
Ankara Onüçüncü Noterliği 
Ankara Ondördüncü Noterliği 
Ankara Onbeşinci Noterliği 
Ankara Onaltmcı Noterliği 
Ankara Onyedinci Noterliği 
Ankara Onsekizinci Noterliği 
Ankara Ondokuzuncu Noterliği 
Ankara Yirminci Noterliği 
Ankara Yirmibirinci Noterliği 
Ankara Yirmiikinci Noterliği 
Ankara Yirmiüçüncü Noterliği 
Ankara Yirmidördüncü Noterliği 
Ankara Yirmibeşinci Noterliği 

Ankara Yirmialtıncı Noterliği 
Ankara Yirmiyedinci Noterliği 
Ankara Yirmisekizinci Noterliği 
Ankara Yirmidokuzuncu Noterliği 
Ankara Otuzuncu Noterliği 
Ankara Otuzbirjnci Noterliği 
Antalya Birinci Noterliği 
Antalya ikinci Noterliği 

Sıra N o . : 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

Noterlik Dairesi 

Antalya Üçüncü Noterliği 
Antalya Dördüncü Noterliği 
Antalya Beşinci Noterliği 
Aydın Birinci Noterliği 
Aydın İkinci Noterliği 
Bakırköy Birinci Noterliği 
Bakırköy İkinci Noterliği 
Bakırköy Üçüncü Noterliği 
Bakırköy Dördüncü Noterliği 
Bakırköy Beşinci Noterliği 
Bakırköy Altıncı Noterliği 
Bakırköy Yedinci Noterliği 
Bakırköy Sekizinci Noterliği 
Balıkesir Birinci Noterliği 
Balıkesir İkinci Noterliği . 
Beşiktaş Birinci Noterliği 
Beşiktaş İkinci Noterliği 
Beşiktaş Üçüncü Noterliği 
Beşiktaş Dördüncü Noterliği 
Beşiktaş Beşinci Noterliği 
Beşiktaş Altıncı Noterliği 
Beşiktaş Yedinci Noterliği 
Beşiktaş Sekizinci Noterliği 
Beyoğlu Birinci Noterliği 
Beyoğlu İkinci Noterliği 
Beyoğlu Üçüncü Noterliği 
Beyoğlu Dördüncü Noterliği 
Beyoğlu Beşinci Noterliği 
Beyoğlu Altıncı Noterliği 
Beyoğlu Yedinci Noterliği 
Beyoğlu Sekizinci Noterliği 
Beyoğlu Dokuzuncu Noterliği 
Beyoğlu Onuncu Noterliği 
Beyoğlu Onbirinci Noterliği 
Beyoğlu Onikinci Noterliği 
Beyoğlu Onüçüncü Noterliği 
Beyoğlu Ondördüncü Noterliği 
Beyoğlu Onbeşinci Noterliği 
Beyoğlu Onaltmcı Noterliği 
Beyoğlu Onyedinci Noterliği 
Beyoğlu Onsekizinci Noterliği 
Beyoğlu Ondokuzuncu Noterliği 
Beyoğlu Yirminci Noterliği 
Beyoğlu Yirmibirinci Noterliği 
Beyoğlu Yirmiikinci Noterliği 
Bornova Birinci Noterliği 
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Sıra No.: Noterlik Dairesi l Sıra No.: Noterlik Dairesi 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

Bornova İkinci Noterliği 
Bursa Birinci Noterliği 
Bursa ikinci Noterliği 
Bursa Üçüncü Noterliği 
Bursa Dördüncü Noterliği 
Bursa Beşinci Noterliği 
Bursa Altıncı Noterliği 
Bursa Yedinci Noterliği 
Bursa Sekizinci Noterliği 
Bursa Dokuzuncu Noterliği 
Bursa Onuncu Noterliği 
Çorum Birinci Noterliği 
Çorum İkinci Noterliği 
Denizli Birinci Noterliği 
Denizli İkinci Noterliği 
Denizli Üçüncü Noterliği 
Diyarbakır Birinci Noterliği 
Diyarbakır İkinci Noterliği 
Elâzığ Birinci Noterliği 
Elâzığ İkinci Noterliği 
Eskişehir Birinci Noterliği 
Eskişehir İkinci Noterliği 
Eskişehir Üçüncü Noterliği 
Eskişehir Dördüncü Noterliği 
Eskişehir Beşinci Noterliği 
Eyüp Birinci Noterliği 
Eyüp İkinci Noterliği 
Eyüp Üçüncü Noterliği 
Eyüp Dördüncü Noterliği 
Gaziantep Birinci Noterliği 
Gaziantep İkinci Noterliği 
Gaziantep Üçüncü Noterliği 
Gaziantep Dördüncü Noterliği 
Gaziosmanpaşa Birinci Noterliği 
Gaziosmanpaşa ikinci Noterliği 
Gaziosmanpaşa Üçüncü Noterliği 
Hatay Birinci Noterliği 
Hatay İkinci Noterliği 
İskenderun Birinci Noterliği 
İskenderun İkinci Noterliği 

iskenderun üçüncü Noterliği 
İstanbul Birinci Noterliği 
İstanbul ikinci Noterliği 
istanbul Üçüncü Noterliği 
İstanbul Dördüncü Noterliği 
İstanbul Beşinci Noterliği 
istanbul Altıncı Noterliği 
İstanbul Yedinci Noterliği j 

141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181; 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

İstanbul Sekizinci Noterliği 
İstanbul Dokuzuncu Noterliği 
istanbul Onuncu Noterliği 
İstanbul Onbirinci Noterliği 
İstanbul Onikinci Noterliği 
İstanbul Onüçüncü Noterliği 
istanbul Ondördüncü Noterliği 
İstanbul Onbeşinci Noterliği 
İstanbul Onaltıncı Noterliği 
İstanbul Onyedinci Noterliği 
İstanbul Onsekizinci Noterliği 
İstanbul Ondokuzuncu Noterliği 
istanbul Yirminci Noterliği 
İstanbul Yirmibırinci Noterliği 
istanbul Yirmiikinci Noterliği 
İstanbul Yirmiüçüncü Noterliği 
İstanbul Yirmidördüncü Noterliği 
istanbul Yirmibeşinci Noterliği 
İstanbul Yirmialtıncı Noterliği 
İstanbul Yirmiyedinci Noterliği 
istanbul Yirmisekizinci Noterliği 
istanbul Yirmidokuzuncu Noterliği 
İzmir Birinci Noterliği 
İzmir İkinci Noterliği 
İzmir Üçüncü Noterliği 
İzmir Dördüncü Noterliği 
izmir Beşinci Noterliği 
İzmir Altıncı Noterliği 
İzmir Yedinci Noterliği 
izmir Sekizinci Noterliği 
izmir Dokuzuncu Noterliği 
İzmir Onuncu Noterliği 
İzmir Onbirinci Noterliği 
İzmir Onikinci Noterliği 
izmir Onüçüncü Noterliği 
İzmir Ondördüncü Noterliği 
İzmir Onbeşinci Noterliği 
İzmir Onaltıncı Noterliği 
İzmir Onyedinci Noterliği 
İzmir Onsekizinci Noterliği 
İzmir Ondokuzuncu Noterliği 
Kadıköy Birinci Noterliği 
Kadıköy İkinci Noterliği 
Kadıköy Üçüncü Noterliği 
Kadıköy Dördüncü Noterliği 
Kadıköy Beşinci Noterliği 
Kadıköy Altıncı Noterliği 
Kadıköy Yedinci Noterliği 
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189 Kadıköy Sekizinci Noterliği 
190 Karşıyaka Birinci Noterliği 
191 Karşıyaka İkinci Noterliği 
192 Kartal Birinci Noterliği 
193 Kartal ikinci Noterliği 
194 Kartal Üçüncü Noterliği 
195 Kartal Dördüncü Noterliği 
196 Kartal Beşinci Noterliği 
197 Kayseri Birinci Noterliği 
198 Kayseri İkinci Noterliği 
199 Kayseri Üçüncü Noterliği 
20û Kayseri Dördüncü Noterliği 
201 Kayseri Beşinci Noterliği 
202 Kocaeli Birinci Noterliği 
203 Kocaeli İkinci Noterliği 
204 Kocaeli Üçüncü Noterliği 
205 Kocaeli Dördüncü Noterliği 
206 Konya Birinci Noterliği 
207 Konya İkinci Noterliği 
208 Konya Üçüncü Noterliği 
209 Konya Dördüncü Noterliği 
210 Konya Beşinci Noterliği 
211 Kütahya Birinci Noterliği 
212 Kütahya İkinci Noterliği 
213 Malatya Birinci Noterliği 
214 Malatya İkinci Noterliği 
215 Malatya Üçüncü Noterliği 
216 Manisa Birinci Noterliği 
217 Manisa İkinci Noterliği 

26 t 3 a 1986 0 : 3 

Sıra No.: Noterlik Dairesi 

218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

Mersin Birinci Noterliği 
Mersin İkinci Noterliği 
Mersin Üçüncü Noterliği 
Mersin Dördüncü Noterliği 
Mersin Beşinci Noterliği 
Sakarya Birinci Noterliği 
Sakarya İkinci Noterliği 
Sakarya Üçüncü Noterliği 
Sakarya Dördüncü Noterliği 
Samsun Birinci Noterliği 
Samsun İkinci Noterliği 
Samsun Üçüncü Noterliği 
Samsun Dördüncü Noterliği 
Sarıyer Noterliği 
Sivas Birinci Noterliği 

, Sivas İkinci Noterliği 
Şanlıurfa Birinci Noterliği 
Şanlıurfa İkinci Noterliği 
Trabzon Birinci Noterliği 

• Trabzon İkinci Noterliği 
Trabzon Üçüncü Noterliği 
Üsküdar Birinci Noterliği 
Üsküdar İkinci Noterliği 
Üsküdar Üçüncü Noterliği 
Yenimahalle Birinci Noterliği 
Yenimahalle İkinci Noterliği 
Zeytinburnu Noterliği 
Zonguldak Birinci Noterliği 
Zonguldak İkinci Noterliği 
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İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER 

| Sıra No.: Noterlik Dairesi 

1 Acıpayam Noterliği 
2 Adıyaman Birinci Noterliği 
3 Adıyaman ikinci Noterliği 
4 Afşin Noterliği 
5 Afyon Birinci Noterliği 
6 Afyon İkinci Noterliği 
7 Afyon Üçüncü Noterliği 
8 Ağrı Noterliği 
9 Akçaabat Noterliği 

10 Akhisar Birinci Noterliği 
11 Akhisar ikinci Noterliği 
12 Akhisar Üçüncü Noterliği 
13 Aksaray Birinci Noterliği 
14 Aksaray ikinci Noterliği 
î 5 Akşehir Birinci Noterliği 
16 Akşehir ikinci Noterliği 
17 Akyazı Noterliği 
18 Alanya Noterliği 
19 Alaşehir Noterliği 
20 Aliağa Noterliği 
21 Amasya Birinci Noterliği 
22 Amasya ikinci Noterliği 
23 Anamur Noterliği 
24 Artvin Noterliği 
25 Ayvalık Noterliği 
26 Babaeski Noterliği 
27 Bafra Birinci Noterliği 
28 Bafra ikinci Noterliği 
29 Bandırma Birinci Noterliği 
30 Bandırma ikinci Noterliği 
31 Bartın Birinci Noterliği 
32 Bartın ikinci Noterliği 
33 Batman Noterliği 
34 Bayburt Noterliği 
35 Bergama Birinci Noterliği 
36 Bergama ikinci Noterliği 
37 Beykoz Birinci Noterliği 
38 Beykoz İkinci Noterliği 
39 Beyşehir Noterliği 
40 Biga Noterliği 
41 Bilecik Noterliği 
42 Bingöl Noterliği 
43 Bitlis Noterliği 
44 Bodrum Noterliği 
45 Bolu Birinci Noterliği 

46 Bolu İkinci Noterliği 
47 Bor Noterliği 
48 Boyabat Noterliği 
49 Bucak Noterliği 
50 Burdur Birinci Noterliği 
51 Burdur İkinci Noterliği 
52 Burhaniye Noterliği 
53 Ceyhan Birinci Noterliği 
54 Ceyhan ikinci Noterliği 
55 Cihanbeyli Noterliği 
56 Çanakkale Birinci Noterliği 
57 Çanakkale ikinci Noterliği 
58 Çankırı Birinci Noterliği 
59 Çankırı ikinci Noterliği 
60 Çarşamba Birinci Noterliği 
61 Çarşamba ikinci Noterliği 
62 Çatalca Noterliği 
63 Çine Birinci Noterliği 
64 Çine ikinci Noterliği 
65 Çivril Noterliği 
66 Çorlu Birinci Noterliği 
67 Çorlu ikinci Noterliği 
68 Çumra Noterliği 
69 Develi Noterliği 
70 Devrek Noterliği 
71 Dinar Noterliği 
72 Dörtyol Noterliği 
73 Düzce Birinci Noterliği 
74 Düzce ikinci Noterliği 
75 Düzce Üçüncü Noterliği 
76 Edirne Birinci Noterliği 
77 Edirne ikinci Noterliği 
78 Edirne Üçüncü Noterliği 
79 Edremit Noterliği 
80 Elbistan Noterliği 
81 Erbaa Noterliği 
82 Erdemli Noterliği 
83 Ereğli (Konya) Birinci Noterliği 
84 Ereğü (Konya) İkinci Noterliği 
85 Ereğli (Karadeniz) Birinci Noterliği 
86 Ereğli (Karadeniz) ikinci Noterliği 
87 Erzincan Birinci Noterliği 
88 Erzincan ikinci Noterliği 
89 Erzurum Birinci Noterliği 
90 Erzurum İkinci Noterliği 
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Sıra N o . : 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

Noterlik Dairesi 

Erzurum üçüncü Noterliği 
Erzurum Dördüncü Noterliği 
Erzurum Beşinci Noterliği 
Fatsa Noterliği 
(Fethiye Birinci Noterliği 
Fethiye ikinci Noterliği 
Gebze Birinci Noterliği 
Gebze İkinci Noterliği 
Gediz Noterliği 
Gemlik Noterliği 
Gerede Noterliği 
Giresun Birinci Noterliği 
Giresun ikinci Noterliği 
Gölcük Birinci Noterliği 
Gölcük İkinci Noterliği 
Gönen Noterliği 
Gümüşhane Noterliği 
Haymana Noterliği 
Hopa Noterliği 
İğdır Noterliği 
İsparta Birinci Noterliği 
İsparta İkinci Noterliği 
İsparta Üçüncü Noterliği 
İnegöl Birinci Noterliği 
İnegöl İkinci Noterliği 
Kadirli Noterliği 
Kahramanmaraş Birinci Noterliği 
Kahramanmaraş İkinci Noterliği 
Kahramanmaraş Üçüncü Noterliği 
Kaman Noterliği 
Karabük Birinci Noterliği 
Karabük İkinci Noterliği 
Karacabey Noterliği 
Karaman Birinci Noterliği 
Karaman İkinci Noterliği 
Karamürsel Noterliği 
Karapınar Noterliği 
Karasu Noterliği 
Kars Birinci Noterliği 
Kars İkinci Noterliği 
Kastamonu Birinci Noterliği 
Kastamonu İkinci Noterliği 
Keşan Noterliği 
Kırıkhan Noterliği 
Kırıkkale Birinci Noterliği 
Kırıkkale İkinci Noterliği 
Kırıkkale Üçüncü Noterliği 
Kırklareli Noterliği 

Sıra No. : 

139 
140 
141! 

142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182-
183 
184 
185 
186 

Noterlik Dairesi 

Kırşehir Birinci Noterliği 
Kırşehir İkinci Noterliği 
Kızıltepe Noterliği 
Kilis Noterliği 
Kozan Noterliği 
Köyceğiz Noterliği 
Kuşadası Noterliği 
Lüleburgaz Noterliği 
Malkara Noterliği 
Manavgat Noterliği 
Mardin Noterliği 
Menemen Noterliği 
Merzifon Noterliği 
Milas Birinci Noterliği 
Milas İkinci Noterliği 
Muğla Birinci Noterliği 
Muğla İkinci Noterliği 
Mustafakemalpaşa Noterliği 
Muş Noterliği 
Nazilli Birinci Noterliği 
Nazilli İkinci Noterliği 
Nazilli Üçüncü Noterliği 
Nevşehir Birinci Noterliği 
Nevşehir İkinci Noterliği 
Niğde Birinci Noterliği 
Niğde İkinci Noterliği 
Niksar Noterliği 
Nizip Noterliği 
Of Noterliği 
Ordu Birinci Noterliği 
Ordu İkinci Noterliği 
Ordu Üçüncü Noterliği 
Orhangazi Noterliği 
Osmaniye Birinci Noterliği 
Osmaniye İkinci Noterliği 
Ödemiş Birinci Noterliği 
Ödemiş İkinci Noterliği 
Polatlı Birinci Noterliği 
Polatlı İkinci Noterliği 
Reyhanlı Noterliği 
Rize Birinci Noterliği 
Rize İkinci Noterliği 
Salihli Birinci Noterliği 
Salihli ikinci Noterliği 
Samandağ Noterliği 
Saruhanlı Noterliği 
Serik Noterliği 
Seydişehir Noterliği 
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187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

T. B. M. M. B : 84 

Noterlik Dairesi 

Siirt Noterliği 
Silifke Noterliği 
Silivri Noterliği 
Simav Noterliği 
Sinop Noterliği! 
Soma Noterliği 
Sorgun Noterliği 
Söke Birinci Noterliği 
Söke İkinci Noterliği 
Sungurlu Noterliği 
Şereflikoçhisar Noterliği. 
Tarsus Birinci Noterliği 
Tarsus İkinci Noterliği 
Tarsus Üçüncü Noterliği -_ 
Tavas Noterliği 
Tavşanlı Birinci Noterliği 
Tavşanlı İkinci Noterliği 
Tekirdağ Birinci Noterliği 
Tekirdağ İkinci Noterliği 
Terme Noterliği 

2 6 . a 

Sıra No.: 

207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 

• 0 : 3 

Noterlik Dairesi 

Tire Birinci Noterliği 
Tire İkinci Noterliği 
Tokat Birinci Noterliği 
Tokat İkinci Noterliği 
Torbalı Noterliği 
Turgutlu Birinci Noterliği 
Turgutlu İkinci Noterliği 
Turhal Birinci Noterliği 
Turhal İkinci Noterliği 
Uşak Birinci Noterliği 
Uşak İkinci Noterliği 
Uzunköprü Noterliği 
Ünye Noterliği 
Van Birinci Noterliği 
Van İkinci Noterliği 
Yalova Birinci Noterliği 
Yalova İkinci Noterliği 
Yenişehir Noterliği 
Yerköy Noterliği 
Yozgat Noterliği 
Zile Noterliği 
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ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER 

Sıra No.: 

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 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

• 39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Noterlik Dairesi 

Adalar Noterliği 
Ağlasun Noterliği 
Ahlat Noterliği 
Akçadağ Noterliği 
Akçakoca Noterliği 
Akdağmadeni Noterliği 
Akseki Noterliği 
Alaca Noterliği 
Alaçam Noterliği 
Almus Noterliği 
Altıntaş Noterliği 
Andırın Noterliği 
Araç Noterliği 
Araklı Noterliği 
Ardahan Noterliği 
Ardanuç Noterliği 
Ardeşen Noterliği 
Arsin Noterliği 
Aşkale Noterliği 
Avanos Noterliği 
Ayancık Noterliği 
Ayaş Noterliği 
Aybastı Noterliği 
Ayvacık Noterliği 
Balâ Noterliği 
Banaz Noterliği 
Bayat Noterliği 
Bayındır Noterliği 
Bayramiç Noterliği 
Besni Noterliği 
Beypazarı Noterliği 
Bigadiç Noterliği 
Birecik Noterliği 
Bismil Noterliği 
Boğazlıyan Noterliği 
Bolvadin Noterliği 
Borçka Noterliği 
Bozdoğan Noterliği 
Bozkır Noterliği 
Bozova Noterliği 
Bozüyük Noterliği 
Bulancak Noterliği 
Buldan Noterliği 
Bünyan Noterliği 
Ceylanpınar Noterliği 
Cide Noterliği 

Sıra No. 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

. 60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

Noterlik Dairesi 

Cizre Noterliği 
Çal Noterliği 
Çan Noterliği 
Çardak Noterliği 
Çay Noterliği 
Çaycuma Noterliği 
Çayeli Noterliği 
Çekerek Noterliği 
Çerkezköy Noterliği 
Çeşme Noterliği 
Çifteler Noterliği 
Çubuk Noterliği 
Darende Noterliği 
Dazkırı Noterliği 
Delice Noterliği 
Demirci Noterliği 
Derinkuyu Noterliği 
Devrekani Noterliği 
Dikili Noterliği 
Divriği Noterliği 
Doğanhisar Noterliği 
Doğanşehir Noterliği 
Doğubeyazıt Noterliği 
Domaniç Noterliği 
Durağan Noterliği 
Dursjanbey Noterliği 
Düziçi Noterliği 
Eğirdir Noterliği 
Elmadağ Noterliği 
Elmalı Noterliği 
Emet Noterliği 
Emirdağ Noterliği 
Erciş Noterliği 
Erdek Noterliği 
Ergani Noterliği 
Ermenek Noterliği 
Eskipazar Noterliği 
Espiye Noterliği 
Eşme Noterliği 
Ezine Noterliği 
Finike Noterliği 
Foça Noterliği 
Gazipaşa Noterliği 
Gelendost Noterliği 
Gelibolu Noterliği 
Gemerek Noterliği 
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Sıra No.: Noterlik Dairesi 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

İÖQ 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

Germencik Noterliği 
Gerze Noterliği 
Geyve Noterliği 
Göksün Noterliği 
Gölbaşı (Adı) Noterliği 
Gölbaşı (Ank.) Noterliği 
Göle Noterliği 
Gölhisar Noterliği 
Gölköy Noterliği 
Gölpazarı Noterliği 
Gördes Noterliği 
Görele Noterliği 
Göynük Noterliği 
Gülnar Noterliği 
Gülşehir Noterliği 
Gümüşhacıköy Noterliği 
Güney Noterliği 
Gürün Noterliği 
Hacıbektaş Noterliği 
Hakkâri Noterliği 
Havran Noterliği 
Havsa Noterliği 
Havza Noterliği 
Hayrabolu Noterliği 
Hekimhan Noterliği 
Hendek Noterliği 
Hınıs Noterliği 
Horasan Noterliği 
İlgaz Noterliği 
Ilgın Noterliği 
İncesu Noterliği 
inebolu Noterliği 
ipsala Noterliği 
İskilip Noterliği 
islahiye Noterliği 
ivrindi Noterliği 
iznik Noterliği 
Kadınhanı Noterliği 
Kağızman Noterliği 
Kâhta Noterliği 
Kale Noterliği 
Kalecik Noterliği 
Kandıra Noterliği 
Kangal Noterliği 
Karacasu Noterliği 
Karahallı Noterliği 
Karakocan Noterliği 
Karataş Noterliği 

: 84 26 . 3 . 1986 O : 3 

i Sıra No.: Noterlik Dairesi 

141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151: 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

Kargı Noterliği 
Kaş Noterliği 
Kavak Noterliği 
Kaynarca Noterliği 
Keçiborlu Noterliği 
Kelkit Noterliği 
Kemalpaşa Noterliği 
Kepsut Noterliği 
Keskin Noterliği 
Keşap Noterliği 
Kınık Noterliği 
Kırkağaç Noterliği 
Kızılcahamam Noterliği 
Kiraz Noterliği 
Koçarlı Noterliği 
Korgan Noterliği 
Korkuteli Noterliği 
Kozaklı Noterliği 
Kula Noterliği 
Kulu Noterliği 
Kumluca Noterliği 
Kumru Noterliği 
Kuyucak Noterliği 
Ladik Noterliği 
Lapseki Noterliği 
Maçka Noterliği 
Maden Noterliği 
Mahmudiye Noterliği 
Manyas Noterliği 
Marmaris Noterliği 
Mecitözü Noterliği 
Mengen Noterliği 
Meriç Noterliği 
Mesudiye Noterliği 
Midyat Noterliği 
Mihalıççık Noterliği 
Mucur Noterliği 
Mudanya Noterliği 
Mudurnu Noterliği 
Muratlı Noterliği 
Mut Noterliği 
Nallıhan Noterliği 
Nusaybin Noterliği 
Oğuzeli Noterliği 
Oltu Noterliği 
Orhaneli Noterliği 
Ortaköy (Niğde) Noterliği 
Osmancık Noterliği 



Sıra No.: 

189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201; 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

T. B. M. M. B : 84 

Noterlik Dairesi 

Osmaneli Noterliği 
Palu Noterliği 
Pasinler Noterliği 
Patnos Noterliği 
Pazar Noterliği 
Pazarcık Noterliği 
Pazaryeri Noterliği 
Perşembe Noterliği 
Pınarbaşı Noterliği 
Pınarhisar Noterliği 
Pozantı Noterliği 
Reşadiye Noterliği 
Safranbolu Noterliği 
Sandıklı Noterliği 
Sapanca Noterliği 
Saray Noterliği 
Sarayköy Noterliği 
Sarayönü Noterliği 
Sarıgöl Noterliği 
Sarıkamış Noterliği 
Sarıkaya Noterliği 
Sarız Noterliği 
Selçuk Noterliği 
Senirkent Noterliği 
Seyitgazi Noterliği 
Seferihisar Noterliği 
Sındırgı Noterliği 
Silvan Noterliği 
Sincan Noterliği 
Sivaslı Noterliği 
Siverek Noterliği 
Sivrihisar Noterliği 
Söğüt Noterliği 
Sultandağ Noterliği 
Sultanhisar Noterliği 
Suluova Noterliği 
Suruç Noterliği 
Susurluk Noterliği 
Suşehri Noterliği 
Sürmene Noterliği 
Şarkışla Noterliği 
Şarkikaraağaç Noterliği 
Şarköy Noterliği 

26 . 

Sıra No. 

232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 

3 . 1986 O : 3 

Noterlik Dairesi 

Şavşat Noterliği 
Şebinkarahisar Noterliği 
Şefaatli Noterliği 
Şile Noterliği 
Şiran Noterliği 
Şuhut Noterliği 
Taşköprü Noterliği 
Taşova Noterliği 
Tatvan Noterliği 
Tefenni Noterliği 
Tercan Noterliği 
Tirebolu Noterliği 
Tomarza Noterliği 
Torul Noterliği 
Tosya Noterliği 
Tufanbeyli Noterliği 
Tunceli Noterliği 
Türkeli Noterliği 
Türkoğlu Noterliği 
Ula Noterliği 
Ulubey (Ordu) Noterliği 
Ulukışla Noterliği 
Ulus Noterliği 
Urla Noterliği 
Ürgüp Noterliği 
Vakfıkebir Noterliği 
Vezirköprü Noterliği 
Viranşehir Noterliği 
Vize Noterliği 
Yahyalı Noterliği 
Yalvaç Noterliği 
Yatağan 'Noterliği 
Yenice Noterliği 
Yenipazar Noterliği 
Yeşilhisar Noterliği 
Yeşilova Noterliği 
Yığılca Noterliği 
Yıldızeli Noterliği 
Yomra Noterliği 
Yunak Noterliği 
Yusufeli Noterliği 
Yüksekova Noterliği 
Zara Noterliği 
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GEÇİCİ YETKİLİ NOTERLİKLER 

Sıra No.-

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 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Noterlik Dairesi 

Abana Noterliği 
Adilcevaz Noterliği 
Ağın Noterliği 
Akçakale Noterliği 
Akkuş Noterliği 
Altınözü Noterliği 
Alucra Noterliği 
Araban Noterliği 
Aralık Noterliği 
Arapkir Noterliği 
Arguvan Noterliği 
Arhavi Noterliği 
Arpaçay Noterliği 
Artova Noterliği 
Atabey Noterliği 
Azdavay Noterliği 
Bahçe Noterliği 
Balya Noterliği 
Baskil Noterliği 
Başkale Noterliği 
Baykan Noterliği 
Beşiri Noterliği 
Beytüşşebap Noterliği 
Bozcaada Noterliği 
Bozkurt Noterliği 
Bulanık Noterliği 
Çamardı Noterliği 
Çameli Noterliği 
Çamlıdere Noterliği 
Çamlıhemşin Noterliği 
Çat Noterliği 
Çatak Noterliği 
Çatalzeytin Noterliği 
Çayıralan Noterliği 
Çayırlı Noterliği 
Çaykara Noterliği 
Çelikhan Noterliği 
Çemişgezek Noterliği 
Çerkeş Noterliği 
Çermik Noterliği 
Çıldır Noterliği 
Çınar Noterliği 

Çiçekdağı Noterliği 
Çukurca Noterliği 
Çüngüş Noterliği 
Daday Noterliği 

Sıra No. 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71' 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

89 
90 
91 
92 

: Noterlik Dairesi 

Datçaz Noterliği 
Demirköy Noterliği 
Dereli Noterliği 
Derik Noterliği 
Dicle Noterliği 
Digor Noterliği 
Diyadin Noterliği 
Eceabat Noterliği 
Eflani Noterliği 
Eldivan Noterliği 
Eleşkirt Noterliği 
Enez Noterliği 
Erfelek Noterliği 
Eruh Noterliği 
Eynesil Noterliği 
Feke Noterliği 
Felahiye Noterliği 
Fındıklı Noterliği 
Genç Noterliği 
Gercüş Noterliği 
Gerger Noterliği 
Gevaş Noterliği 
Gökçeada Noterliği 
Göynücek Noterliği 
Güdül Noterliği 
Gündoğmuş Noterliği 
Gürpınar Noterliği 
Hadim Noterliği 
Hafik Noterliği 
Halfeti Noterliği 
Hamur Noterliği 
Harak Noterliği 
Hani Noterliği 
Hassa Noterliği 
Hazro Noterliği 
Hilvan Noterliği 
Hizan Noterliği 
Hozat Noterliği 
Ihç Noterliği 
İdil Noterliği 
thsaniye Noterliği 
İmranlı Noterliği 

İspir Noterliği 
İkizdere Noterliği 
Kalkandere Noterliği 
Karaburun Noterliği 
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Noterlik Dairesi 

B : 84 26 . 3 . 1986 O : 3 

Sıra No.: Noterlik Dairesi 

93 Karaisalı Noterliği 
94 Karayazı Noterliği 
95 Karlıova Noterliği 
96 Keleş Noterliği 
97 Kemah Noterliği 
98 Kemaliye Noterliği 
99 Kıbrısçık Noterliği 

100 Kiği Noterliği 
101 Kofçaz Noterliği 
102 Koyulhisar Noterliği 
103 Kozluk Noterliği 
104 Kulp Noterüği 
105 Kurşunlu Noterliği 
106 Kurtalan Noterliği 
107 Kurucaşile Noterliği 
108 Küre Noterliği 
109 Lalapaşa Noterliği 
110 Lice Noterliği 
111 Malazgirt Noterliği 
112 Marmara Noterliği 
113 Mazgirt Noterliği 
114 Mazıdağı Noterliği 
i l5 Muradiye Noterliği 
116 Mutki Noterliği 
117 Narman Noterliği 
118 Nazimiye Noterliği 
119 Olur Noterliği 
120 Orta Noterliği 
121 Ortaköy (Çorum) Noterliği 
122 Ovacık (Karabük) Noterliği 
123 Ovacık (Tunceli) Noterliği 
124 Ömerli Noterliği 
125 Özalp Noterliği 
126 Pehlivanköy Noterliği 
127 Pertek Noterliği 
128 Pervari Noterliği 
129 Posof Noterliği 
130 Pülümür Noterliği 
131 Pütürge Noterliği 

132 Refahiye Noterliği 
133 Saimbeyli Noterliği 
134 Samsat Noterliği 
135 Sarıcakaya Noterliği 
136 Sarıoğlan Noterliği 
137 Sason Noterliği 
138 Savaştepe Noterliği 
139 Savur Noterliği 
140 Seben Noterliği 
141 Selendi Noterliği 
142 Selim Noterliği 
143 Silopi Noterliği 
144 Sincanlı Noterliği 
145 Sivrice Noterliği 
146 Solhan Noterliği 
147 Sulakyurt Noterliği 
148 Susuz Noterliği 
149 Sütçüler Noterliği 
150 Şabanözü Noterliği 
151 Şemdinli Noterliği 
152 Şenkaya Noterliği 
153 Şırnak Noterliği 
154 Şirvan Noterliği 
155 Taşlıçay Noterliği 
156 Tekman Noterliği 
157 Tonya Noterliği 
158 Tortum Noterliği 
159 Tutak Noterliği 
160 Tuzluca Noterliği 
161 Ulubey (Uşak) Noterliği 
162 Uluborlu Noterliği 
163 Uludere Noterliği 
164 Varto Noterliği 
165 Yapraklı Noterliği 
166 Yavuzeli Noterliği 
167 Yayladağı Noterliği 
168 Yeşilyurt Noterliği 
169 Yumurtalık Noterliği 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul İli Adalar Noterliğine ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/966) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru : Üçüncü sınıf Adalar Noterliğinin 1985 yılı 
itibariyle sağladığı gelirin miktarı nedir? 

IBu gelir içinde, İstanbul'da bulunan birinci sınıf 
halen görev yapan 89, ikinci sınıf iki noterinde üyesd 
bulunduğu Manlbul Noter Odasına yatırılan, harca 
tabi değeri bir milyon ve daha fazla olan işlerden 
sağlanan ortak cari hesaptan sağlanan gelir ile kam
biyo senetlerinin protestosundan sağlanan gelirden 
ödenen paylar çıktıktan sonra, geriye kalan gelir mik
tarı ne kadarıdır? 

a) Çok az işi ve geliri olan bu noterliğin üçün
cü sınıf ilan edilmesi doğru mudur? 

b) İstanbul gibi bir belediye hudutları içinde ve 
müşterek hesaplardan pay alan noterlerin aynı sınıftan 
olması kanunun sınıflandırmadaki maksadına uygun 
olma?; mı? 

Bu hususta kanun değişikliği düşünmekte misiniz? 

TC 
Adalet Bakanlığı 25 . 3 . 1986 

Bakan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 7 Mart 1986 
tarih ve 7/966-5541/21406 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
sorularının cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Bakan 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediğiniz soruların cevapları aşa
ğıda takdim kılınmıştır. 

Üçüncü sınıf Adalar Noterliğinin dosyası incelen
miş ve 1985 yılı gayri safi gelirinin 9 733 037 lira ol
duğu, bunun 3 350 876 lirasının noterlik ortak cari 
hesabından, 3 833 415 lirasının ise, kambiyo senetle
rinin protestosundan sağlanan gelirden ödendeği, ge
riye kalan gayri safi gelirin ise 2 548 746 lira olduğu 
anlaşılmıştır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 4 üncü madde
sinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, 1981 yılı Nisan 
ayında yapılan değerlendirme sonucunda, 1980 yılı 
gayri safi geliri 475 000 lira ve dalha fazla olan dör
düncü sınıf noterliklerin üçüncü sınıfa yükseltilmeleri 
kararlaştırılmış ve gayri safi geliri, belirlenen bu raka
mın üstünde kalan 52 adet dördüncü sınıf noterlik ile 
1980 yılı gayri safi geliri 488 584,55 lira olan Adalar 
Noterliği 9 Nisan 1981 tarihli Bakanlık onayı ile üçün
cü sınıfa yükseltilmiştir. 

Diğer taraftan, Noterlik Kanununun 4 üncü mad
desinin üçüncü fıkrasında; genellikle aynı mahkeme
ye bağlı noterlerin aynı sınıftan sayılacağı ifade edil
miş olup, Kanunda, yetki çevresi aynı olan il (büyük 
şehir) belediye sınırları içerisinde kalan noterliklerin 
aynı sınıftan olmasını gerekli kılan bir hüküm bulun
mamaktadır. Kaldı ki, söz konusu maddede, aynı 
mahkemeye bağlı noterlikler yönünden de, «genellik
le» ibaresine yer verilmek suretiyle istisnai durumlara 
imkân tanınmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nunt 

İstanbul İlindeki noterliklerin adlandırılmasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı M, Necat Eldem'in yazılı 
cevabı (7/967) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zdı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

ISoru : İstanbul'da bulunan bütün noterler ilçele
rinin adı ile anılmaktadır. 

Eminönü ve Fatih ilçelerinde bulunan 29 noterlik 
İstanbul Noteri diye, Beyoğlu ve Şişli ilçeleri hudut
ları dahilinde bulunan 22 noterlik de Beyoğlu noteri 
diye birden itibaren rakamlarla adlandırılmaktadır. 
Bu ikili uygulamaya devamı mevzuata uygun buluyor 
musunuz? 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Bakan 26 . 3 . 1986 
361 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 7 Mart 1986 
tarih ve 7/967-5542/21407 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
sorularının cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur. 

©ilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eklem 

Adalet Bakanı 

noterlikler, bağlı oldukları yargı çevresi itibariyle İs
tanbul Noterliği adını almışlardır. 

Fatih ve Şişli ilçelerindeki asliye mahkemesi teşki
latı, bu yerlerde ihdas edilmiş olan noterliklerin faa
liyete geçtikleri tarihten daha sonra kurulduğundan bu 
noterlikler, ihdas edildikleri tarihte bağlı bulundukları 
yargı çevresi itibariyle, İstanbul ve Beyoğlu Noterliği 
unvanını muhafaza etmektedirler. 

Fatih ve Şişli ilçelerinde faaliyet gösteren noter
likler, idarî işlemleri ve denetimleri bakımından ya
nında kuruldukları asliye mahkemesi yargı çevresin
deki Cumhuriyet savcılıklarına bağlı olmakla beraber, 
bunların yetkileri, Noterlik Kanununun 2 nci maddesi
nin ikinci fıkrası uyarınca, İstanbul ili Obüyüık şehir) 
belediyesi sınırları içinde kalan tüm işleri de kapsa
dığından mevcut isimlerin aynen muhafazası uygula
mada bir mahzur yaratmamaktadır. 

Diğer taraftan, Fatih ve Beyoğlu ilçeleri sınırları 
dahilinde faaliyet gösteren noterliklerin isimlerinin de
ğiştirilmesi, bunların unvanlarına dahil olan numa-
ralarındaki teselsülü bozacağı cihetle, kendilerine yeni
den numara verilmesi gerekeceğinden daha önceki ta
rihleri taşıyan noterlik işlemlerinin yapıldığı noterli
ğin belirlenmesi zorlaşacaktır. Keza, Şişli ve Fatih 
Noterliği unvanını alacak noterliklerin eski işlemleri
nin tespit edilmesi konusunda da karışıklıklar kendi
sini gösterecektir. Bu düşüncelerle, adı geçen noterlik
lerin isimlerinin değiştirilmesi yoluna gidilmemiştir. 

Nitekim, Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı ile 
İstanbul Noter Odası Başkanlığı da Bakanlığımızla 
aynı görüşü paylaşmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

5. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, 
belediyelerin Emlak Vergisiyle ilgili faaliyetlerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/973) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Şeyhmus Bahçeci 

Diiyaıtoakuıf 

1. Emlak vergisi gelirleri 3239 sayılı Yasa ile 
belediyelere aktarılmıştı; 

a) Bu verginin tarh, tahakkuk ve tahsilatını ay
rıca belediyeler ihale ile özel sektöre vermektedir. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
şahsıma yönelttiği ve tarafımdan yazılı olarak cevap
landırılmasını istediği soruların cevapları aşağıda su
nulmuştur. 

Sayın Nalbantoğlu; İstanbul İli Eminönü ilçesi ile 
Fatih ilçesinde bulunan 29 noterliğin İstanbul No
terliği, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan 22 noter
liğin ise, Beyoğlu Noterliği olarak adlandırıkhfclarını 
ifade etmekte, bu şekildeki uygulamanın mevzuata 
uygun olup olmadığını sormaktadır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasında; her asliye ve münferit sulh mah
kemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çev
resindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üze
re bir noterlik kurulması öngörülmüştür. 

İstanbul ili Eminönü ilçesinde halen asliye mah
kemesi teslkilatı bulunmadığından, bu ilçe dahilindeki 
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b) Yine belediyeler, emlâk vergisinde dampingler 
yapmaktadırlar. 

'Belediye başkanları hangi yasa ile bu yetkilerini 
kullanıyorlar? Böyle bir yetki için herhangi bir Ba
kanlar Kurulu kararı var mıdır? 

2. Böyle bir yetki verilmiş ise; Emlak Vergisi Ya
sasının geçici 14 üncü maddlesini siyasî yatırım ola
rak mı kullanıyorsunuz? 

3. Belediyeler, mükellefler için yeniden kayıt ve 
sicil numarası vermekte midir? 

4. 31.12.1985 tarihinden önce tarh, tahakkuk ve 
tahsilatla kim sorumludur? 

5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile belediyeler 
arasında herhangi bir devir-teslim veya personel trans
feri olmuş mudur? 

TC 
Maliye ve Gümrük (Bakanlığı 26 . 3 . 1986 

Gelirler Genel 'Müdürlüğü 
Gel : BMLK : 2433100-150/20133 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 14.3.1986 gün ve K. K. Gn. 

ıMd. 18/106-1537/03032 sayılı yazıları. 

Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması isteğiyle Diyarbakır Milletvekili Sayın Şeyh-
mus Bahçeci tarafından sorulan ve Sayın Başbakan 
tarafından tarafımızdan cevaplandırılması uygun gö
rülen ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevapları
mız aşağıda sunulmuştur. 

1. a) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
(Madde 20) verginin, vergi dairesi .tarafından tarh 
«dilmesi gerekir. 

öte yandan, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
tahsilaıtm (ödetmenin) alacaklı tahsil dairesinin sela-
hiyetli ve mesul memurları tarafından verilecek mak
buz karşılığında yapılması icabeder. Bu itibarla, vergi
nin tarh, tahakkuk ve tahsilatının ihale yoluyla özel 
sektöre devri mümkün değildir. 

Bu konuda sadece vergi dairesindeki (belediyede
ki) kayıt ve verilerin kullanılmasında bilgisayardan 
faydalanmak suretiyle kısa ve sağlıklı yoldan sonuç 
alma işlemleri yapılabilir. 

b) Belediyelerce arsa asgarî birim değerlerinde 
indirim yapıldığı anlaşılmaktadır. 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununa 3239 sayıb 
Kanunun 116 ncı maddeciyle eklenen geçici 14 üncü 
madde de «Bakanlar Kurulu, ödenecek Emlâk Ver
gisi miktarını ilgili belediye meclislerinin kararı ve 
foefflediiiye başkanının teMfi üzerine mahal©, köyler ve-
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ya caldde, sokak yaihuit değer bakımından farMı böl
geler itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere 
1986 yılı için % 40*tan, 1987 yılı için !% 20*den fazla 
olmamak üzere indirebilir. 

Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü takdirde, bele
diye meclislerinin kararı ve belediye başkanlarının ta
lebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını Tür
kiye genelinde 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için 
!% 20'den fazla olmamak üzere indirebilir.» hükmü 
yer almaktadır. 

(Madde metninden de anlaşılacağı üzere vergi in
dirim yetkisi Bakanlar Kuruluna ait olup bu yetkinin 
kullanılması iki esasa dayandırılmıştır. 

Bunlardan birisi, Bakanlar Kurulunun re'sen ka
rar vermesi şeklinde, diğeri ise belediye meclislerinin 
kararı ve belediye başkanlarının teklifine bağlı bu
lunmaktadır. 

(Belediye meclislerince bu yönde alınan kararlar 
teklif yapılmasına yönelik bir karardan ibarettir. 

Bu konuda Bakanlar Kurulunca karar alınmadığı 
takdirde, Belediye Meclislerince alınan kararlar Be
lediyelerce, Emlak Vergisinin indirilmesi şeklinde uy
gulama yapılmasına esas teşkil edemez. 

2. Emlak Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14 
üncü maddede belirtilen yetki kullanılmamıştır. 

3. 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda 3239 sa
yılı Kanunla yapılan değişiklikle Emlâk Vergisi uy
gulamasında belediyeler vergi dairesi sayılmıştır. Bu 
itibarla belediyeler tarafından Emlâk Vergisi mükel
leflerine yeniden kayıt ve sicil numarası verilmekte
dir. 

4. 1.1.1986 tarihinden önceki dönemlerde meyda
na gelen vergiyi doğuran olaylar sebebiyle bu tarihe 
kadar beyan edilmiş veya idarece tarhdyata konu ol
muş hina ve araziye ait Emlak Vergisinin tarh, ta
hakkuk ve tahsil işlemlerine Bakanlığımıza bağlı ver
gi dairelerince devam olunacaktır. 

1.1.1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş 
olan veya idarece tarhiyata konu edilmeyen bina ve 
araziye ait her türlü tarh, tahakkuk ve tahsil işlem
leri ilgili belediyeler tarafından yapılacaktır. 

5. Bakanlığımız ile belediyeler arasında herhangi 
bir devir - teslim veya personel transferi olmamıştır. 

Ancak, kendi istekleri ile belediyelerde görev yap
mak isteyen memurlarımızın bu taleplerinin 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa uygun olarak so
nuçlandırılacağı tabiidir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, İller Bankası Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/995) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Bayındırlık ve 

İskân Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
ve (gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. tiler Bankası Genel Müdürlüğüne 237 sayılı 
Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtla
rın adetleri ile (bunların plaka numaraları ve marka 
ve modellerini 'bildirir inlisiniz? 

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 ma
kamı bildirir misiniz? 

3< Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi maka
ma tahs'iis olunduğu ve plaka numarasını bildirir mi
siniz? 

T.C. 
'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 26 . 3 . 1986 

ıBasın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : A-13/01/918 
KJonu : İstanbul Milletvekili Sayın 

Yıllmaz İhsan Haısitürk'ün yazılı soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.3.1986 gün ve 7/995-5593/21509 sayılı 

yazınız. 
ilgili kuruluşumuz olan İller Bankası Genel Mü

dürlüğünde «237 sayılı Yasa hükümlerine göre tah
sis olunan resmî taşıtlar» hakkında; İstanbul Millet
vekili Sayın Yılmaz İhsan Hastiürk'ün Bakanlığıma 
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yönelttiği yazılı soru önergesine ilişkin sualler ve ce
vapları aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. İller Bankası Genel Müdürlüğüne 237 
sayılı Yasa hükümlerime göre tahsis olunan resmî 
taşıtların adetleri ile bunfarın plaka numaraları ve 
marka ve modellerini bildirir misimiz? 

Cevap lj Bankanın Merkez ve Taşra teşkilatla
rında kullanılan tüm araçların plaka numaraları ile 
marka ve modelleri ilişik listelerde gösterilmiştir. 

iSoru 2. Hususî »plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî 
taşıt var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu 
makamı bildirir misiniz? 

Cevap 2. Bankada halen kullanılmakta olan res
mî taşıtlar içkide hususî plaka taşıyan resmî araç bu
lunmamaktadır. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi ma
kama tahsils olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misliniz? 

Cevap 3. Başbakanlığın 1981/23-050 No. lu «Ka
mu Hizmetlerinde Tasarruf Sağlayıcı ve Maliyeti 
Azaltıcı Tedbirler Talimatının ulaştırma hizmetle
riyle ilgili tasarruf tedbirleri bölümünün (B) bendi
nin 6 ncı fıkrasında yer alan «23;7 sayılı Taşıt Ka
nununun ekli cetvellerinde sayılanlar dışında kalan 
görevlilerin işyerleri ile ikâmetgâhlarına gidip gel
meleri için makam taşıtı şeklinde taşıt tahsis edilme
si yöneticinin onayı ve görevle sınırlı tutulacaktır.» 

Hükmüne istinaden; Bankanın Genel Müdürlük 
onayı ile ve görevle sınırlı olarak, (Food) sistemine 
göre tatbikat yapılmak üzere, sabah erken saat
ler - akşam geç saatlerde işyerleriyle ikâmetgâhları 
arasında gidip gelmelerini teminen tahsis edilen ta
şıtların plaka numaraları ilişik listede belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve Mân ©akanı 

— 592 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

26 . 3 . 1986 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

' -6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
orman ürünleri ihracatıma ilişkin Başbakandan sözlü 
aoru önergesi (6/507) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in, is
tanbul - Sarıyer Karakolundaki 'bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

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

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nün, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Hatay ili çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, istan
bul Büyükşehlir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

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

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

9. — Uşak Mı&letvekilü Yusuf Demir'in, Uşak 
Ilii Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naflbaritoğkı' 
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, izmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
leniiişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) (1) 

»13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ-
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/581) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmr- Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Sanayi Kredisi Fbnu'nun 1984-1985 yılları gelir 
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ve giderlerine iliştlcin Sanayi ve Ticaret Bakanından I 
sözlü soru önergesi (6/641) 01) I 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 I 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) I 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 
in, Küçülk Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' I 
nun 1984-1985 yıları gelir ve giderlerine ilişkin Sa- I 
mayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/643) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 • 
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti- I 
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) I 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve işletme Kredisi I 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş- I 
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/645) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) I 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' j 
in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi- I 
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 

23. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Muğla ili Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

24. — Konya Milletvekili Salim EreFln, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

25. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu

nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişlkin Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/655) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 1985 
yıllıları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanındaı, söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, PreleVman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 



36. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/595) 

37. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

38. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

' öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafm<dan yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence spnucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına Miskin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzak
laştırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/611) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğiu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

47. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

48. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ili Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

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

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
ıBalıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

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

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

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

54. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/026) 

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

56. — 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) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezît'in, 28.2.1986 tari'hinide yayınlanan «icraa
tın tçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'-
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 



59. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek ilçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 
Tarih 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; 

• Is'tan'bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Millet
vekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Ha
san Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın-
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da 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 Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311 r 

2/312, 2/313) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1986) 

2. — Konya Milletvekili Sa'bri Irmak'ın Kanun
ların ölüm Cezasını öngören Hükümlerinin; ölüm 
veya M'üdbbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/234) (S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 19.3.1986) 

3. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın Ta
şınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayı
sı : 416) (Dağıtma tarihi : 19.3.1986) 

4. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1986) 

5. — 6.12.1983 Tarihli ve 2969 sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı : 418) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1986) 


