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TUTANAK DERGİSİ 

117 nci Birleşim (Olağanüstü) 

10 . 7 .1986 Perşembe 

m ı ı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

1 .— TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
441 

442 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 447,450,457 

A) Tezkereler ve Önergeler 447,458 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 
88 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVII nci Döneım Milletvekili Ara Seçimi Hak
kında Kanun Teklifimi görüşmek için olağan
üstü toplantı önergesi (4/221) 447:448 

2. •— Romanya'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1087) 458 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
gidecek oton Başbakan Turgut özal'ın,1 dönü
şüne kadar; .Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı. İsmet Kaya Erdemlin 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereci (3/1088) 458:459 

Sayfa 
4. — Türkiye - Romanya Karma Ekono

mik Komisyonu 13 üncü Dönem toplantısına 
katılmak üzere Romanya'ya güdecek olan 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1089) 459 

5. — Macaristan'a gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1090) 459 

6. — İsviçre ve İngiltere'ye gidecek olan 
Devlet Bakanı Musfcafia Tınaz Titizin dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1091) 459 

7. — İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadlaır; 
Dışişleri Bakanlığına; Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1092) 459 
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Sayfa 
8. — Çekoslavıakya ve Avusturya'ya gide

cek: olan Dışişleri Bakanı Viaıhıit Halef oğlu'niun 
dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı A. Mesut Yılrnaz'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1093) 459:460 

9. — Macaristan Halk Cumhuriyeti Baş
kanlık Konsey1! Başkamı Pal Losonczli'niin dia-
vetlisîi olarak Macaristan Halik Cumhuriyetini 
resmen ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı 
Kenan Bvren'in dönüşüne kadar; Cumhurbaş
kanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karadumıan'ın vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1094) 460 

10. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Tene-
keöi'nıin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerlter'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur-
kanlığı tezkeresi (3/1095) 460 

11. — Ölüm cezasına mahkûm edilen Nec
det Sözbir hakkındaki dava dosyasının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1096) 460: 

461 
B) Danışma Kurulu Önerileri 448,457 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 448,457 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII 

nci Dönem M'iMiatvekili Ara Seç'ümi Hakkın
da Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonun
da 48 siaıaıt geçmeden görüşülmesine ve Genel 
Kurulun çalışma gün ve saatlerine dair Ana
vatan Partisi Grubu önerleri 448:449,457:458 

C) Çeşitli İşler 450 
1. — Genel Kurulu ziyaret öden Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri B'Miğli Yüksek, Sov-
yeti Preziıdyumu Başkan Yardımcısı VTıadıirnir 
Pavloviç Orlov BaşkarilığındaM Parlamento 
Heyetine Başkanlıkça «Hoş geldıiraz» denil
mesi 450 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
LER 449:450,450,511,524 

1. — ANAP Grubu Önerisinin 1 inci 
maddesinin, içtüzüğün 37 nci maddesi 2 nci 
fıkrası muvacehesinde oylanıp oylanamaya-
cağı hakkında 449:457 

2. — Anayasaya aykırı olduğu iddia edi
len (bir önergenin, incelenmeden işîeme ko
nulup konulamayacağı hakkında 511:514 

Sayfa 
3. — Birden fazla fıkrayı havi bir öner

genin oylanmasında, İçtüzüğün 84 üncü mad
desine uyulup uyulmayacağı 'hakkında 524:528 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER * 461,514,528,545 

1. — İstanbul 'Milletvekili TuıHgılt Özal ve 
8'8 arkadaşının, Türkiye Büyük 'Millet Mec
lisi 17 tnci Oönem iMillleÜvekiılıi Ara Seçimi 
Hakkında Kanun Tekliifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/354) (S. Sayısı : 468) 461:511, 

514:524,528:544,545:560,628:631 

VI. — DİSİPLİN CEZALARI 505 
1. — Sinop 'Milletvekili H. Barış Çan'a 

uyarma cezası verilımesi • 505 

VII. — YOKLAMA 544 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 560 

A) Yazılı Sorlar ve Cevapları 560 

1. — Erzurum (Milllefevekili Hilimi 'Nall-
bantoğlu'nıun, Erzurum'da görev yapan Dev
let Hava Meydanılıarı Işıletmesli ve Türk Hava 
Yollan personellimin lojman sorununa ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy' 
uın yazılı cevabı (7/1116) 560:56 i 

2. — Erzurum 'Milletvekilli Hiilımi Nal1-
'bantoğluı'nun, Erzurum'un İspir ilçesinde, 
yapımı tamamlanmadan satıldığı iddia edilen 
ayakkabı fabrikasına ilişkin sorusu ve Devlet 
İBalkaını IMus:taifa Tınaz Titiz'lm yazılı cevabı 
(7/11117)' 561:562 

3. — Erzurum Milletvekilli Hillmi Nal-
bamıtoğlu'nun, Erzurum 'illime 'bağllı bazı köy
lerin yol, içme ve sulama suyu sorunlarına 
ilişkin ısoırusıu ve Tarım 'Orman ve KÜyişleri 
Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevafbı 
ı(7/1134) 562:563 

4. — Erzurum Milletvekilli Hillmi Nal-
iban'toğllu'nun, Erzurum İtlime bağlı bazı köy
lerin yoü ve su sorununa ilişkim sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri IBakamı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/113'5) 563:564 

5. — Erzurum IMıilleti vekili Hilmi ;Nai-
ıbantoğtlu'mum, Erzurum İlline bağlı bazı köy
lerin su ve yol sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı <7/l>l36) 564 

438 — 
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Sayfa 
6. — 'Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Erzurum İlline bağlı bazı köy
lerin stabilize yol ve sulama tesisi sorunla
rına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/11139) 564:565 

7. —• Konya Milletvekili 'Salim Erel'in, 
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personele ilişkin sorusu ve Di şişleri ©atanı 
Vıalhiit Haletfoğlu'nun yazılı oevalbı (7/1144) 565:566 

•8. — Konya Mıilletiyeküli Salim Eırel'in, 
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personele 'ilişkin sorusu ve Devlet Balkanı A. 
Mesut Yilimaz'ın yazılı cevabı {7/1147) 566:568 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personel© ilişkin sonuısu ve Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1150) 569 

10. — Konya Milletvekili Salim Erellin, 
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personele İlişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı oevalbı (7/1T51) 569:570 

11. — Konya Milletvekili Şalini Erel'jın, 
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personele ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1152) 570 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personelle ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişlerii Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1154) 570:571 

13. — Konya Mlllle'rvekilıi Salim Eırel'ıin, 
kadrolu hizmetleri dışında elk görev verilen 
personele İlişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynalklıar Balkanı Sudi Türel'in yazılı cevalbı 
(7/1155) 571:575 

•14. — Konya Milletvekili Salıim Erel'in, 
kadrolu hizmetleri' dışında ek görev verilen 
personelle ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaıret 
Balkanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı 
(7/1156) 575:578 

15. — Konya Milletvekili Saliım Erel'in, 
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personelle ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı 'Zeki Yavuztürk'ün yazılı cevalbı 
(7/1160) 579:580 

Sayfa 
16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 

kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personele ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevalbı (7/1164) 581:582 

17. — Kars Milletvekilli Ömer Kuşhan'ın, 
Telsiz İşleri Genel Müdürlüğüne hediye edil
diği iddia edilen (malzemelere ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Balkanı Veysel Atasoy'un yazılı 
oevalbı (7/1167) 583:584 

18. — Kars Milletvekilli Ömer Kuşhan'ın, 
ülkemizde kulllıanılan telsizler için veriUeeek 
serti'fıilkallıaira ilişkim sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1168) 584:585 

19. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Taşucu Seka Fabrikasındaki yolısuz-
lulk 'iddialarına lilıişlkiın Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Mus'tafa Tınaz Titiz'in yazılı 
cevabı (7/1169) 585:586 

i20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ibanıtoğlu'nun, 1985 yılındaki sigara tülketl-
mine ilıişlkiin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtbebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/1173) 587 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, -Samsun Karadeniz Bakır İş
letmeleri Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sorusu ve 'Devlet Balkanı 
Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1175) 587:588 

212. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Kars İlli Ardahan 'İlçesindeki 
sanayi sitesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Balkanı Hüseyin Cahit Aral' 
in yazılı cevabı (7/1176) 588:589 

•'23. — Erzurum Milletvekili Veysel Varol', 
un, Karasu Irmağın in Tercan ve Çayırlı il
çeleri arasında sınır teşkil edan kısımlarına 
set yapılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynalklaır IBakanı 'Sudl Türel'in ya
zılı cevabı (7/1179) 589:590 

24. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lıar'ın Amerika Birleşik Devletleri ile NATO 
nun linini Adası ile ilgili tutumlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1180) 590:591 

25. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Amerikalı bir diplomatın devlet gü
venlik mahkemel'erindeki dava dosyalarını in-
celemek istediği iddiasına 'ilişkin soırusu ve 

— 439 — 
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Sayfa 
Adalet (Balkanı M. Necat Eldem'dn yazılı ce-
'vaibı (7/1182) 591:592. 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi -Niafl-
ibantoğlm'nun Ibaıkanlıklıadia 'bağlı .Ikuruluşil'ar-
daki üst düzey göreVlıiıleriımn 1986 yılında
ki yurt dışı seyahatlerine ıMıiş'kkı Barbakandan 
sorusu ve Devlet Balkanı Kâzım Oksay'm ya-
zflı cevabı (7/l'l'«S) •- 592:593 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1986 yılı içinde görevle yurt 
dışına giden üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'm yazılı cevabı (7/1186) 593:595 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, şikâyette bulunan bir vatandaşa kar
şı bazı yargı mensuplarının tutumuna iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat El-
dem'in yazılı cevabı (7/1189) 595:597 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Hachette Kitabevince 1985 - 1986 
dönemi için basıldığı iddia edilen turist reh
ber kitabına ilişkin sorusır ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/1190) 597:598 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaatı
nın ihalesini alan taşeron firmanın götürü 
bedelle yapacağı konut ve binalara ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1191) 598 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun kreş binası inşaatına ilişkin so
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1İ 92) 598:617 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaa
tının projesinde yapılan değişikliklere ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1193) 618 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaatı 
için 30.4.1986 tarihine kadar gerçekleşen ha-
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Sayfa 
kediş miktarına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Ka
raduman'ın yazılı cevabı (7/1194) 618:620 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaa
tının süresi içinde bitirilememesinin müeyyi
desine ve verilen ek sürenin dayanağına iliş- • 
kin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı ce
vabı (7/1195) 620:621 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaa
tının projelendirilmesine ve proje müellifine 
yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Ka
raduman'ın yazılı cevabı (7/1196) 621:622 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaa
tı için müteahhit firmaya onbeş günde bir 
hakediş ödenmesinin nedenine ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1197) 622 

37. — Erzurum Milletvekili, Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaatı
nın ihalesinden sonra taşeron firmanın belir
lenmesi için Başkanlık Divanı kararıyla ko
misyon kurulmasının nedenine ve dayanağına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı 
cevabı (7/1198) 622:623 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanlarının dö
şenmesi için alınan eşyalara ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1199) 623:624 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaatına 
taşeron firma seçimi devresinde Başkanlık Di
vanı kararıyla oluşturulan komisyona ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1200) 624:625 

40. Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanları inşaatının 
taşeronlara ihalesine ilişkin sorusu ve Tür-

— 449 — 



T. B. M. M. B: 117 10 . 7 . 1986 O: 1 

Sayfa 
kiye Büyük Millet Meclisi Başkam Necmet
tin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1201) 625:626 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nurs, milletvekili lojmanları inşaatı 

Sayfa 
için gerçekleştirilen hakedişlerin düzenlenme
sine ve kontrolüne ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Ka
raduman'ın yazılı cevabı (7/1202) '626:627 

I. — TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak 
beş oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 88 arkada
şının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 nci Dönem 
Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifini 
görüşmek için olağanüstü toplantı önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Olağanüstü toplantı konusu olan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 17 nci Dönem Milletvekili Ara Seçimi 
Hakkında Kanun Teklifinin Başkanlıkça havale edil
diği Anayasa Komisyonunda, İçtüzüğün 37 nci mad
desine göre 48 saat geçmeden görüşülmesine, 

Kanun teklifinin Anayasa Komisyonundaki gö
rüşmeleri bugün saat 19.00'a kadar tamamlandığı 
takdirde Genel Kurulun da saat 21.00'de toplanarak 
teklifin görüşmelerine başlanılması ve bitimine ka
dar çalışmaların aralıksız sürdürülmesi; görüşmeler 
tamamlanamadığı takdirde, 11 Temmuz 1986 Cuma 
günü görüşmelere devam edilmesine; 

Dair Anavatan Partisi Grubu önerileri kabul 
edildi. 

Genel Kurulu ziyaret eden Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Yüksek Sovyeti Prezidyumu Baş
kan Yardımcısı Vlad'imir Pavloviç Orlov Başkanlı
ğındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça «Hoşgel-
diniz» denildi. 

Romanya'ya gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın 
dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı, t. Kaya Erdem'in, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar; Başbakan' 
lığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya 
Erdem'in, 

İsviçre ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet Ba
kanı M. Tınaz Titiz'dn dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin, 

İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 

Çekoslovakya ve Avusturya'ya gidecek olan Dışiş
leri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yıl
maz'ın, 

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in; 

Türkiye - Romanya Karma Ekonomik Komisyo
nu 13 üncü Dönem Toplantısına katılmak üzere Ro
manya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Te
nekeci'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakam M. Vehbi Dinçerler'in, 

Macaristan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; ' 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi 

Başkanı Pal Losonczi'nin davetlisi olarak Macaristan 
Halk Cumhuriyetini resmen ziyaret edecek olan Cum
hurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar; Cum
hurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karaduman'ın vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına mahkûm edilen Necdet Sözbir hak
kındaki dava dosyasının geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda 
bulunan dosyanın geri verildiği açıklandı. 

tstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 arkada
şının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 nci Dönem 
Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin, 
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İçtüzüğün 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, 
48 saat beklemeden Genel Kurul gündemine alına
rak görüşülmesine dair Anayasa Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi kabul edildi. 

Türfkiye Büyük Millet Meclisi 17 nci Dönem Mil
letvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi (2/354) 
(S. Sayısı: 468) üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak, tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonu
cumda teklifin kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

1 Eylül 1986 Pazartesi günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 07.07'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif §. 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğtu 

Bilgin 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

6.6.1986 Cuma 

Tasarı 
1. — 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/782) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi
nin Komisyonda bekletilme nedenine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, milletvekili lojmanları inşaatının ihalesini alan 
taşeron firmanın götürü bedelle yapacağı konut ve 
binalara ilişkin Türkiye xBüyük Millet Meclisi Başka
nından yazılı soru önergesi (7/1191) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 30.4.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kreş binası inşaatına ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1192) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının projesinde ya
pılan değişikliklere ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1193) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.4.1986) 

4. — Erzurum -Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatı için 30.4.1986 ta
rihine kadar gerçekleşen hakediş miktarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.4.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının süresi içinde 
bitirilmemişinin müeyyidesine ve verilen ek sürenin 
dayanağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/1195) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.4.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının projelendiril
mesine ve proje müellifine yapılan ödemelere ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.4.1986) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatı için müteahhit fir
maya onbeş günde bir hakediş ödenmesinin nedeni
ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa geliş tari
hi : 30.4.1986) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının ihalesinden 
sonra taşeron firmanın belirlenmesi için Başkanlık 
Divanı kararıyla Komisyon kurulmasının nedenine 
ve dayanağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/1198) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.4.1986) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanlarının döşenmesi için alınan 
eşyalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından yazılı soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.5.1986) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatına taşeron firma 
seçimi devresinde Başkanlık Divanı kararıyla oluş
turulan Komisyona ilişkin Türkiye Büyük Millet 

442 



T. B. M. M. B : 117 

Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1200) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1986) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının taşeronlara iha
lesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından yazılı soru önergesi (7/1201) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 2.5.1986) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatı için gerçekleşti
rilen hakedişlerin düzenlenmesine ve kontrolüne iliş
kin Türkiye Büyük Millet • Meclisi Başkanından ya
zılı soru önergesi (7/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.5.1986) 

10 . 7 . 1986 Perşembe 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik 

Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve (Korunmasına 'Dair Antlaşmanın ve Eki Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/783) (Dışişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.1986) 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 88 Ar

kadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/354) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.7.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mahal
le 'Muhtarlarına Muhtarlık İşyeri Sağlanması ve Yurt
taşların Kendilerini Mahalle Kütüğüne Yazdırmaları 
Zoranluğu İçin Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline İlişkin 4541 Sayılı Ya
sanın 21 inci Maddesine İki Fıkra ve Yasaya Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi (2/355) (İç
işleri 'Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1986) 

Rapor 
1. — İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 88 Ar

kadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/354) (S. 
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 10.7.1986) (GÜNDE
ME) 

Tezkereler 
1. — Mümin Ağcakaya Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dalir Başbakanlık Tezke-
ıresi (3/1074) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.6.1986) 

10 . 7 . 1986 O : .1 

2. — 'İstanbul Üniversitesi 1978 Bütçe Yılı Ke-
sinhesahına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezikeresii 
(3/1075) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.6.1986) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1979 Bütçe Yılı Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuma İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/1076) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.6.1986) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1980 Bütçe Yılı Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1077) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.6.1986) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1981 Bütçe Yılı Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/107S) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa gelıiş tarihi : 
24.6.1986) 

6. — 'Nuri Yılmaz Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1079) (Adalet Komisyonuna) (Başıkanlığa geliş ta
rihi : 2.7.1986) 

7. — Hatay Milletvekili Tevfik Bıilal'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1080) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Kanma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.7.1986) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1976 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Aiıt Genel Uygunluk Bindiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/1081) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.7.1986) 

9. —• Tekel Genel Müdürlüğünün 1977 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildkıimi-
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/1082) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.7.1986) 

10. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1978 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Blldiriımi-
nlin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/1083) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi ı 7.7.1986) 

11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1979 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/1084) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.7.1986) 
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12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1980 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/1085) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.7.1986) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1981 Bütçe 
Yılı Kesiinhesatoına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/1086) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.7.1986) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.1986) 

2. — İstanbul Millet vekili Günseli Özkaya'nın, 
Romanya gezisi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) (Başkanlı
ğa ıgeliş tarihi : 1.7.1986) 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş-
ıbakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/777) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.7.1986) 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü sor t 
önergesi (6/778) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri , 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, televizyonda yayınlanan bazı programlara ilişkin 
Devlet Bakanından yazıl soru önergesi (7/1203) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.6.1986) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, çiftçilerin mağduriyetlerini önleyecek ted
birlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.6.1986) 

3. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce bazı fakülte bina 
larının onarımı için açılan ihaleye ilişkin Millî Bği-
tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1205) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1986) 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi prefabn? 
baraka onarımı işi için hazırlanan hakediş dosyasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1206) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1986) 

5. — (Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, Trab
zon - Sürmene İlçesinde iki vatandaşa işkence yapıl
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1207) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1986) 

6. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İline kültür sitesi yapılmasına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazıh soru önergesi (7/1208) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.1986) 

7. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Edirne İli Havsa İlçesi ve civarındaki süt üreticileri
nin sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.6.1986) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
emniyetçe gözaltına alınan bazı vatandaşların kaybol
duğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1210) Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.1986) 

9. — -Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 
hayvan sağlığı hizmetleri için çalıştırılan personele 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazıh 
soru önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.1986) 

- 10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum alt bölgesi illerinin gayrisafi yurt içi 
hâsılalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.1986) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 - 1986 yıllarında Eruzurum ve İstanbul ille
rinde hane halkı reislerinin harcanabilir aylık gelirle
rinin gelir gruplarına göre dağılımına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1213) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.7.1986) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 
çiftçilere . kullandırılan hayvansal yatırım kredisine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazıh 
soru önergesi (7/1214) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.1986) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu Anadolu'nun karayolu sorununa ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazıh soru önergesi 
(7/1215) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.1986) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında
ki kırsal altyapı konusu işlerin yapımına ilişkin Ta 
rım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.1986) 
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15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Yapı işleri Bölge Müdürlüğünce 1983 
yılında ihale edilen ziraat hizmet binaları inşaatına 
iüşkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1217) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.1986) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, istanbul, Ankara ve izmir illeri büyükşehir ve 
ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzelkişi
lere ve bağış miktarlarına ilişkin içişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.1986) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Ankara ili Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 
1986 yıllarında esnafa kesilen cezalara ilişkin içişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1219) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.7.1986) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Şekerbank ve T. C. Ziraat Bankasınca Akfa A. Ş.' 
ne verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1220) (Başkanlığa geüş tarihi : 4.7.1986) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, izmir İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 -
1986 yularında esnafa kesilen cezalara ilişkin içişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.7.1986) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, istanbul İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 •• 
1986 yıllarında esnafa kesilen cezalara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1222) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.7.1986) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aley
hine açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.1986) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1.1.1980, 1.1.1984 ve 30.6.1986 tarihleri itibariyle 
ilkokulu bulunmayan köylere ve köy ilkokullarının 
lojman açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1224) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 4.7.1986) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında ilköğretim 
kurumlarında yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.1986) 
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24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, istanbul İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait 
park ve yeşil alanların sulanması işinin ihalesine iliş
kin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1226) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.1986) 

25. — İstanbul Milletvekili-Reşit Ülker'in, Rize 
Haber Dergisinde yeralan «Rize'de petrol var mı» 
başlıklı yazının değerlendirilmesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1227) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1986) 

26. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, gübre ve traktöre yapılan yeni zamla
ra ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1228) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.7.1986) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Bağdat Caddesi kaldırımlarının düzenlenmesiyle 
ilgili ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1229) (Başkanlığa, geliş tarihi : 7.7.1986) 

28. - - Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, hazine tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri 
arasında ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar aleyhine 
açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1230) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1986) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında ortaöğre
tim kurumlarında yapılan dersliklere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1231) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1986) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, büyükşehir belediye başkanlarının 1.1.1984 -
30.6.1986 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1232) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1986) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında yurt dışına 
giden İstanbul İli ilçe belediye başkanları ile meclis 
üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1233) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1986) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1983 yılında meydana gelen deprem nedeniyle 
Erzurum ve Kars yöresinde yaptırılan konutların ma
liyetine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1234) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.7.1986) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Köy Hizmetleri 10 uncu Bölge Mü
dürlüğünce yapılan toprak nakli ihalesine ilişkin Ta-

445 — 



T. B. M. M. B : 117 

rım Orman ve KÖyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1235) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1986) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Ankara İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 
1.1.1984 : 30.6.1986 tarihleri arasında yapılan park 
yapımıyla ilgili ihalelere ilişkin içişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1236) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.1986) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Ankara İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında yapılan kana
lizasyon yapımıyla ilgili ihalelere ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1237) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.7.1986) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Ankara Mi Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri (arasında yapilan kaldı
rım düzenlemıasliyle ilgili ihalelere ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesli (7/1238) (Başkanlığa 
geliş ıtarihi : 8.7.1986) 

37. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbank Yönetim Kurulu üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişiklin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesli (7/1239) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.7.1986) 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1240) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.1986) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1986 yıllarında emeklilik dışında kendi is
tekleriyle görevlerinden ayrılan ortaokul ve lise öğ
retmenlerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1241) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.7.1986) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1986 yıllarında emeklilik dışında kendi is
tekleriyle görevlerinden ayrılan ilkokul ve meslek li
sesi öğretmenlerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1242) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.7.1986) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Yatırım Bankası, T. C. Ziraat Bankası, Ana
dolu Bankası ve Güven Sigorta T.A.Ş. yönetim ku
rulu üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde-
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melere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazık soru önergesi (7/1243) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.7.1986) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yularında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1244) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.7.1986) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapüan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1245) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.7.1986) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân (Turgut Arıkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1246) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1986) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ÇAY - KUR tarafından Akfa A.Ş.'ne fason ola
rak çay ve işleme ve paketleme işi yaptırıldığı iddiasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazık soru 
önergesi (7/1247) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.7.1986) 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ÇAY - KUR'un Akfa A.Ş. için fason olarak çay 
işleme ve paketleme işi yaptığı iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1248) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.7.1986) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, köylerdeki sekiz yıllık temel eğitim okulları ile 
köy ortaokullarındaki mevcut ve açık lojman sayısı
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1249) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1986) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Özgür ailesinin Bulgaristan'da bulunan kı
zının Türkiye'ye iadesi için yapılan girişimlere ilişkin 
Başbakandan yazılı som önergesi (7/1250) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.7.1986) 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Gazi 
üniversitesi Tıp Fakültesi Gölbaşı Uygulama ve Araş
tırma Hastanesi ile lojmanlarına ait kanalizasyonun 
Mogan Gölüne akıtıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazık soru önergesi 
(7/1251) (Başkanlığa geHş tarihi : 10.7.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 
üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak 89 
milletvekili tarafından Başbakanlığımıza... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, siz bile «Başbakan» dediniz efendim. 

BAŞKAN — ... Başkanlığımıza verilen önerge üze
rine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 ar
kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci Dö
nem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Tekli
fini görüşmek için olağanüstü toplantı önergesi (4/221) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin «Başkanlığın Genel Kurula Sunuş

ları» kısmında yer alan olağanüstü toplantı önergesini 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, Anayasamızın 78 inci maddesi Tür

kiye Büyük Millet Meclisinde vuku bulan boşalmalar 
sebebiyle ara seçime gidilebileceğini ve ara seçimle
rin genel seçimden otuz ay sonra ve yeni genel seçim
lere bir yıl kala yapılabileceğini hükme bağlamış bu
lunmaktadır. 1986 Haziranında başlayan kanunî süre 
1987 Kasımına kadar devam edecek bulunmasına rağ
men; 

Ara seçimlerin daha ileri bir tarihe ertelenmesinin 
lüzumsuz ve faydasız tartışmalara yol açacağı, 1987 
ve 1988 yıllarında peşpeşe seçim rüzgârları estirerek 
siyasî tansiyonu yükseltmenin milletimize bir fayda 
sağlayamayacağı inancıyla, 

Demokrasimizin ve seçim müessesesinin yıpratıl
masını önlemek, memleketimizin yaşamakta olduğu 
siyasî ve ekonomik istikrar ile dış itibarımızın seçim 
spekülasyonları yüzünden sarsılmasına izin vermemek 
amacıyla, 

Meclis aritmetiğinde kurulu dengeye tesir edebile
cek bir değişiklik yaratmayacağı halde Anayasamızın 
ara seçimlerle ilgili maddesinin bu ilk uygulamasında 

demokrasimizin güzel bir gelenek daha kazandırmak 
maksadıyla, 

Ara seçimlerin yapılmasıyla ilgili ekteki kanun tek
lifimizi görüşmek üzere Anayasamızın 93 üncü ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci mad
desi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu 
10 Temmuz 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
tıya çağrılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Turgut Özal 
İstanbul 

Mesut Yılmaz 
Rize 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Ayüp Aşık 
Trabzon 

Metin Balıbey 
Afyon 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Sefa Giray 
İstanbul 

Ferruh İlter 
İstanbul 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Metin Gürdere 
Tokat 

Zeki Yavuztürk 
Elazığ 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Halil Şıvgın 
Ankara 

M. Vehbi Dinçerler 
İstanbul 
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Şükrü Yürür 
Ordu 

Kâzım Oksay 
Bolu 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Mem'duh Gökçen 
Bursa 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Mehmet Kocabaş 
içel 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Bursa 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Hamdi özsoy 
Afyon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Kemal İğrek 
Bursa 

Abdullah Altıntaş 
Afyon 

ismail Saruhan , 
Ankara 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Hamit Melek 
Hatay 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Hazım Kutay 
Ankara 

Nihat Türker 
Afyon 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 
Cahit Aral 

Ankara 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 
Mehmet Özdemir 

Elazığ 
Seçkin Fırat 

Bolu 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 
Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 
İbrahim Turan 

Gümüşhane 
Mümtaz Özkök 

Sakarya 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Burhan Kara 
Giresun 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

A. Ata Aksu 
Gaziantep 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Talât Sargın 
Tokat 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Turan Öztürk 
Nevşehir 

Alaattin Fi rai 
Muş 

Nihat Harmancı 
Konya 

N. Naci Mimaroğlv 
Siirt 

Mekin Sarı oğlu 
Manisa 

M, Fuat Yazıcı 
Manisa 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

A. Şevket Gedik 
Adana 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Ledin BarJas 
Adana 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Timur Çınar 
Manisa 

Gürbüz Şakranlı . 
Manisa 

Mümtaz Güler 
Uşak 

BAŞKAN — Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 
7 nci maddelerine uygun olarak verilen bu önerge 
uyarınca görüşülmesi gereken, İstanbul Milletvekili 
Turgut Özal ve 88 arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 17 nci Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hak
kında Kanun Teklifi, henüz komisyonda görüşülme
diğinden, Genel Kurulda hemen ele alınması ve gö
rüşülmesi mümkün değildir. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci Dö
nem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Tekli
finin Anayasa Komisyonunda 48 saat geçmeden görü
şülmesine ve Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine 
dair Anavatan Partisi Grubu önerileri. 

BAŞKAN — Bu konuda, İçtüzüğün 19 uncu mad
desine göre verilmiş bir grup önerisi vardır; okutup 
onayınıza sunacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bu toplantının hukukî mahiyeti hak
kında, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutunca görüşme açaca
ğım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önerge üzerinde değil, toplantı hakkında efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) 
kan, bizi dinlemiyorsunuz. 

BAŞKAN — öneriyi okutuyorum : 

Sayın Baş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10.6.1986 Perşembe günü toplanan Danışma Ku

rulunda siyasî parti grupları arasında oy birliği sağ
lanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerilerinin 
İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca 
Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi 

Grup Başkanvekili 

Öneriler : 
1. Olağanüstü toplantı konusu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi XVII nci Dönem Milletvekili Ara Se
çimi Hakkında Kanun Teklifinin, Başkanlıkça ha
vale edildiği Anayasa Komisyonunda İçtüzüğün 37 
nci maddesine göre (48) saat geçmeden görüşmeleri
ne başlanılması önerilmiştir. 

2. Kanun teklifinin Anayasa Komisyonundaki 
görüşmeleri bugün saat 19.00'a kadar tamamlandığı 
takdirde, Genel Kurulun da saat 21.00,'de toplanarak 
teklifin görüşmelerine başlanılması ve bitimine kadar 
çalışmaların aralıksız sürdürülmesi, görüşmeler ta
mamlanamadığı takdirde, 11 Temmuz 1986 Cuma 
günü görüşmelere devam edilmesi önerilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, önerge hakkında söz istiyorum. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efen
dim? 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — 
Saym Başkanım, önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - - Lehte mi, aleyhte mi efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Tabiî ki, aleyhte efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit; aleyhte. 
Sayın Şengün, grup adına olmaz efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — O zaman şah

sım adına söz istiyorum efendim. ' 
BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit aleyhte söz is

tediler. 
Başka söz isteyen?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Aleyhte Sayın 

Arif Atalay söz istiyorlar efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, aleyhte ±i kişi söz 

istediler. 
Lehte?.. Sayın Mustafa Şahin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Usul 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, zaten bu usul
dür. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — DYP 
Grubu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına söz olmaz efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Şah

sım adına olsun efendim, aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — İki üyeye aleyhte söz verdim efen
dim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Öner
ge hakkında değil, usul hakkında söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, konumuz zaten usul hak
kındadır. 

Usul hakkında ve aleyhte Sayın Turan Bayezit, 
buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar). 

/. — ANAP Grubu önerisinin 1 inci maddesinin, 
İçtüzüğün. 37 nci maddesi 2 nci fıkrası muvacehesin
de oylanıp oylanamayacağı hakkında 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce iki hususu 
yüce kurulun bilgisine - çarptırılmasını önlemek ba
kımından - arz etmek istiyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 1 Hazirandan bu 
yana, ara seçimin yanındadır, ara seçimi istemekte
dir, ara seçimin geciktirilmesini, ara seçimin «Buz
dolabına alındı» tabirleriyle hafife alınmasını pro-

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

testo etmektedir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler). 

Usule aykırı olarak gelen şu kanun teklifi, Sos
yaldemokrat Halkçı Partinin ve diğer muhalefet par
tilerinin zorlamasıyla, Türk halkının istemiyle görü
şülmektedir. İktidarın ve Sayın Özal'ın bunu böyle 
bilmesi gerekir. (SHP, DYP ve HDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Buradaki tenkitlerimizi çarptırmamanız gerekir; 
çarptırdığınız zaman demokrasinin şamarını her za
man yediğiniz gibi yine suratınıza yersiniz. (SHP sı
ralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler). 
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Sayın milletvekilleri, ikinci husus; Sayın Divan 
Başkanından, oturum Başkanından ricamızdır. Bir 
sürçü lisan yapmışlardır, belki bilinç altından gelen 
bir sürçü lisan yapmışlardır, «Başbakanlığımıza ge
len tezkere» diye. 

İstirham ediyorum Sayın Başkanvekili; yüce Mec
lis, Türk demokrasisinde altın harflerle geçmesi ge
reken, böyle geçmesini temenni ettiğimiz ve bunun 
için çalışacağımız; ama bizi mecbur ederseniz her 
türlü mücadeleyi vereceğimiz bir oturum yapmakta
dır. (ANAP sıralarından gürültüler). 

Rica ediyorum Sayın Başkan, lütfen tarafsızlığı
nızı muhafaza ediniz. Bu toplantıda ufak hatalarınız 
dahi affedilmeyecektir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler). 

Bu iki hususu vurguladıktan sonra, önerinin 1 inci 
maddesinin usule aykırılığını arz etmek istiyorum. 
Yüce kurul alışmıştır İçtüzüğün ayaklar altına alın
masına. Yüce kurul, «Anayasanın 84 üncü maddesi
ni buzdolabına alıyorum, 84 üncü maddeyi bir süre 
işletmeyeceğim» şekliyle, Anayasanın dahi ayaklar 
altına alınmasına alışmıştır; ama biz her seferinde 
yaptığımız gibi, şimdi de işlenilen bir usul hatasını 
yüksek heyetin bilgisine sunmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, önerinin 1 inci maddesi, 
komisyonda bekleme süresinin kısaltılmasını içermek
tedir. Komisyonda bekleme süresinin kısaltılmasına 
cevaz veren madde İçtüzükte vardır; buna bir itira
zımız yok. (ANAP sıralarından gürültüler). 

Yine, Danışma Kurulunun... (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sayın Başkan ikaz edin, müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Laf atıyorlar 
Sayın Başkan; burası Kırkpınar değil, ikaz edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Burası Meclis. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, sinirlenmeyin, konuşmama devam edi
yorum; onlar istediklerini söylesinler. 

İçtüzükte, komisyonlardaki 48 saatlik bekleme 
süresini nazarı itibare almamaya imkân veren 37 nci 
madde vardır, buna itiraz etmiyoruz; bu maddenin 
ikinci fıkrasında «Danışma Kurulunun tavsiyesi ve
ya bir kanun tasarı veya teklifinin tümünün veya bel
li hükümlerinin komisyona geri alınması veya geri 
verilmesi hallerinde, yukarıdaki fıkrada yazılı süre 
kaydına uyulmayabilir» denilmektedir. Bu fikranın 
son cümleleri, zaten Genel Kurula mal olmuş bir ko
nudur. Bu itibarla, süreye uyulmama diye bir mah
zur ortada yok. Ayrıca, dikkat eder ve anımsarsanız, 
komisyon her seferinde maddeyi kendisi çeker. 

O halde, usulen ne yapmak lazımdır?.. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, bir dakika efendim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Yüksek Sovyeti Prezidyumu 
Başkan Yardımcısı Vladimir Pavloviç Orlov Başkan
lığındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça «Hoş gel
diniz» denilmesi. 

IV. — USUL HAKKINDA 

1. — ANAP Grubu Önerisinin 1 inci maddesinin, 
İçtüzüğün 37 nci maddesi 2 nci fıkrası muvacehesin
de oylanıp oylanamayacağı hakkında (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit devam edin. (ANAP 
sıralarından «Bağırmaya devam et» sesleri). . 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşım, bağırmaya devam etmiyorum; eğer anlar
san, eğer kafana girerse, bazı şeyler söylüyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclisimizin 
davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte bulunan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Yüksek Sov
yeti Prezidyumu Başkan Yardımcısı Sayın Vladimir 
Pavloviç Orlov Başkanlığındaki Parlamenter Heyet, 
şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunmaktadır. Ken
dilerine yüce heyetimiz adına hoş geldiniz derim. 
(Alkışlar). 

GÖRÜŞMELER (Devam) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, «Bağırmaya devam et» diyene, «Kafana girer
se» demek en hafif bir cevaptır. Lütfen... 

Muhterem arkadaşlarım, Danışma Kurulunun tav
siyesi üzerine komisyon konuya karar verir. Her ne 
kadar komisyonlar Genel Kurula niyabeten iş görür
lerse de, komisyon Genel Kurulun vesayetinde de
ğildir. Bu nedenle önerinin 1 inci maddesinin Genel 
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Kurulda oylanması İçtüzüğe aykırıdır. Genel Kurul, 
komisyonun çalışması hususunda bir karar alacak ve 
komisyon da Danışma Kurulunun önerisini oylaya
rak karara bağlayacaktır. Bunu belki basit bir içtü
zük meselesi şeklinde değerlendirenler olabilir; fakat 
biz, demokrasinin ve Anayasanın özüne temas eden 
çok önemli konuları hafife alan bir zihniyetin karşı
sında böyle bir değerlendirmeyi de normal karşılarız; 
ama bizim görevimiz - Anayasada ve ettiğimiz yemi
nin içinde içtüzük de mündemiç bulunduğu için -
İçtüzüğün muhafazası ve müdafaasıdır. O nedenle, 
Başkanlığın 1 inci maddeyi oylamaması gerekir. 

2 nci maddeye gelince: Rapor herhangi bir şe
kilde yüce heyete gelmeden, yüce heyetin çalışma sü
resi tayin edilemez. Bu itibarla, Başkanlığın, rapo
run yüce heyete gelmediğinden bahisle oturumu tatil 
etmesi gerekir; yarın toplanılır ve görüşülür. 

Benim bu konuda - İçtüzüğü muhafaza amacıy-
la - Sosyaldemokrat Halkçı Partinin «Ara seçimlerin 
1 Hazirandan bu yana yapılması gerektiği» şeklin
deki anayasal zorunluğu sureti katiyede göz ardı et
meksizin yüce heyete arz edeceğim hususlar bunlar
dır. Karar yüce heyetindir, karar sizindir; ama tarih 
hepimizindir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan Ba-

yezit. 
Aleyhte Sayın Arif Atalay, buyurun efendim. 

(HDP sıralarından alkışlar). 
MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; karşı kar
şıya bulunduğumuz önerge hem usul bakımından, 
hem de esas yönünden tartışılmaya değer bir öner
gedir. 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, bir defa par
lamento tatildeydi. Danışma Kurulu faaliyetleri parla
mento faaliyetlerindendir. Parlamentonun çalışmaya 
başlaması, ancak bugün saat 15.00'te Sayın Başkan 
tarafından «Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz» ifadesi ile mümkün olmuştur ve o 
ana kadar parlamento tatildedir. 

O itibarla, Danışma Kurulu daha önce toplana
rak bir tavsiye kararı alamaz. Danışma Kurulundan 
geçmeyen bir karar da doğrudan yüce Meclise indiri
lemez; İçtüzüğün 19 uncu maddesi sarihtir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — O 
halde Danışma Kurulu toplantısına neden iştirak et
tiniz? 

10 . 7 . 1986 O : 1 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Danış
ma Kuruluna iştirak ettik ve neden iştirak ettiğimizi 
de arz edeyim : 

Burada söylediklerimi orada da ifade etmek için 
iştirak ettik. Danışma Kuruluna Hür Demokrat Par
ti Grubu adına katılan Sayın Kadri Altay, bu görü
şümüzü orada da ifade etti. 

İkinci husus, Sayın Bayezit'in de dokundukları 
gibi, yüce Meclis ihtimallere göre çalışma saati tes
pit edemez. Henüz toplanan komisyonun çalışmaları
nı ne zaman bitireceği malum değildir. «Şayet komis
yon çalışmalarını 19.00'a kadar, bitirdiği takdirde, 
Umumî Heyet saat 21.00'de toplanacaktır» gibi yü
ce Meclisin bir taliki düşünülemez; bu husus da usu
le tamamen aykırıdır. 

Şimdi işin esas yönüne geliyorum : 
Çok değerli milletvekilleri, ara seçimlerin yapıl

ması bir Anayasa hükmüdür, Sayın Başbakanın lüt
fü değildir. Günlerce Türk kamuoyunda polemikler 
yaratarak, sansasyon yaratarak bir sokak kabadayı
sı gibi... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, ayağa kalkmalar, «Yok, olamaz» sesleri). 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ol
maz, olmaz böyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay... 
MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — ... 

«Hodri meydan» diyerek, «Buyursunlar» diyerek, 
meydan okuyarak, «Lütufta bulunuyoruz, ihsanda 
bulunuyoruz» beyanlarında bulunması mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen efendim... (Gü
rültüler). 

Sayın milletvekilleri, lütfen susunuz efendim. 
(ANAP sıralarından «Sözünü geri alsın» sesleri, gü
rültüler). 

Sözümü işittiremiyorum. 
Sayın Atalay, lütfen temiz bir dille konuşun efen

dim. (ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü
ler). 

Sayın Atalay, lütfen sözünüzü tavzih edin efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler). 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Efen
dim, müsaade buyurun. (ANAP sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler). 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sö
zünü geri alsın Sayın Başkan. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 
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DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sözünü geri alsın Sayın Başkan. Sözünü 
geri almadan konuşturmayın. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, sözünü geri alsın. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben sözümü geri almam. (ANAP sıraların
dan gürültüler, ayağa kalkmalar). Bilerek bugüne 
kadar devlet hayatını zaafa uğratan... (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). Bütçe 
anlayışını yok eden... 

BAŞKAN — Sayın Atalay... (ANAP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — ... bir 
zihniyete, ben başka tüllü hitap etmek imkânını bu
lamıyorum. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler, ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
Oturun efendim, oturun. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sö
zünü geri alsın. (ANAP sıralarından ayağa kalkma
lar, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen efendim... 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Efen
dim, Sayın Başbakan «Hodri meydan» Sayın Başba
kan «Cesaretleri varsa buyursunlar» sözlerini geri 
alsın. Ben «Sokak kabadayısı gibi» dedim, «Sokak 
kabadayısı» demedim. (ANAP sıralarından gürültü
ler). 

«Sokak kabadayısı gibi» dedim. Bu türlü hitap, 
ancak sokak kabadayısına yaraşır; ne Türkiye Cum
huriyeti Başbakanına yakışır, ne de bu kürsüye ya
kışır. (Muhalefet partileri sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler). 

Ben, bunu ifade etmek için söylüyorum. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz konuşmama devam ede
yim. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler). 
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ı DEVLET BAKANİ AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Sözünü geri alsın Sayın Başkan. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Atalay... (ANAP sıralarından 
1 sürekli sıra kapaklarına vurmalar). 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Tek
rar ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen sözünüzü tav
zih edin efendim. (ANAP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar). Hakaret mahiyetinde konuşuyorsu
nuz, temiz bir dille konuşun lütfen; ihtar ediyorum 
efendim. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar). 

Sayın milletvekilleri, müsaade edin. (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Be
nim hiçbir hakaret kastım yok. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanına yakışmayan bir lisanla... (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

... Türk kamuoyunda bu ifadelerde bulunduğu için 
i ... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 

gürültüler). 
O bu sözünü geri alsın, ben geri alırım diyorum. 

(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, «Sö
zünü geri al» sesleri). 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sözü
nü geri almadan konuşamazsın. 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Almı-
i yorum. İfade ettiğim şekilde... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturun, 
ben müdahale ederim efendim, siz oturun. 
• HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sözü

nü geri alacaksın, Başbakana hakaret edemezsin. 
(ANAP sıralarından, «Sözünü geri al» sesleri, gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturu
nuz... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sö
zünü geri almadan konuşamazsın. 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Efen
dim, ben sözümü tavzih ettim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — «Tavzih» 
değil, geri alacaksın. 

I HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sözü
nü geri alacaksın, ondan sonra konuşacaksın. 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başbakan, Başbakana yakışmayan şekildeki hitabını 
geri alırsa, ben de sözümü geri alıyorum. Gayet açık-

! tır, ben «Bir sokak kabadayısı gibi» dedim, «Sokak 
I kabadayısı» demedim. Yani, bu türlü hitap ancak 
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sokak kabadayısına yakışır, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanına yaraşmaz diyorum. Türkiye Cumhuri
yeti Başbakanı, bu devletin başbakanıdır. Günlerce 
siz sansasyon yaratacaksınız, meydanı boş bulup* 
«Hodri meydan» diye çağıracaksınız... Olmaz böyle 
şey... (ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü
ler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim oturunuz. 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Zabıt

lara geçecek, sözünü geri alsın. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Tür

kiye Cumhuriyeti Başbakanına hakaret edemezsin. 
BAŞKAN — Sayın Taşar, lütfen efendim... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sözünü 

geri alması gerekiyor. 
BAŞKAN — Sayın Atalay... 
MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Sayın 

Başkan, ben yapacağım tavzihi yaptım, bundan ileri 
bir tavzih yapmam mümkün değil; o itibarla takdir 
sizindir; müsaade ederseniz konuşmama devam ede
yim. (ANAP sıralarından, «Hayır» sesleri, bir kısım 
ANAP milletvekillerinin kürsü önünde toplanması). 

BAŞKAN — Sayın Atalay, tavzihiniz tatmin edi
ci değil, lütfen efendim... (Gürültüler). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sözünü 
geri almadan devam edemez. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, Sayın Başbakandan özür dilemesi la
zım. 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Anla
yamadım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tavzihiniz tatmin edici değil; ha
karet mahiyeti taşıyor, sözünüzü kesmeye mecbur 
kalacağım. 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Efen
dim, tekrar ediyorum, hiçbir hakaret kastım yok; 
ancak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının daha dik
katli davranmasını, daha dikkatli hitap etmesini bu 
millet kürsüsünden ifade ediyorum. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Hiç
bir kasıt yoksa, sözünü geri al. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Atalay... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sözü

nü geri alacaksın. (Kürsü önünde biriken ANAP 
milletvekillerinin, «Sözünü geri al» sesleri). 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Almı
yorum. (ANAP sıralarından, «Alacaksın» sesleri, gü
rültüler). 

Almıyorumı yapacağım tavzihi yaptım. 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Nasıl 

almıyorsun? (İsparta Milletvekili Mustafa Kemal 
Toğay'ın kürsüye yürümesi). 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Gel, 
buyur; gel. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... (ANAP 
sıralarından «Terbiyesiz» sesleri; SHP sıralarından 
«Yuh» sesleri, gürültüler). 

Lütfen oturun efendim, lütfen oturun. 
Sayın milletvekilleri lütfen oturun efendim. 

(ANAP sıralarından gürültüler). . 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, hakaret vardır sözünü geri alsın. Hatip 
hasta mı yoksa? Sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (ANAP sıraların
dan gürültüler). 

(Isparta milletvekili Mustafa Kemal Toğay'ın 
kürsüye yürümesi). 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
kürsüye tecavüz var. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, sözü
nüzü kesiyorum efendim. (Gürültüler). 

Sayın Atalay, lütfen sözünüzü geri alın, lütfen 
sözünüzü geri alın, lütfen; 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sözünü kesemezsiniz. 

MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben gerekeni söyledim. Tatbik edebileceği
niz bir unsur varsa lütfen tatbik edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sözünüzü kestim, buyurun oturun. 
(Başkan hatibin mikrofonunu kapattı), (Gürültü

ler). ' 
Sayın Atalay, sözünüzü kestim. 
MEHMET ARİF ATALAY (Devamla) — Sayın 

Başkan, ben kürsüye çıktım, konuştum; fakat haka
ret etmedim; ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, 
Başbakan olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin... 
(Gürültüler). 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — İn 
aşağı!.. 

BAŞKAN — Efendim, birleşime ,10 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.30 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mecfeinin 117 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — ANAP Grubu önerisinin 1 inci maddesi
nin, İçtüzüğün 37 nci maddesi 2 nci fıkrası muva
cehesinde oylanıp oylanamayacağı hakkında (De
vam) 

BAŞKAN — Aleyhte konuşmalar bitmiştir. 
Lehte konuşmak isteyen var mı efendim? 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Hatibin 

konuşması bitmedi efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sözümüz bitme

di Sayın Başkan. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sözümüz var efendim. (HDP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lehte Sayın Fahrettin Kurt, bu
yurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) —. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Biraz evvel kür

süye tecavüze yeltenme olmuştur. Bu konuda Baş-
ıkaınılılk herlbaoği 'bir i'ştarı yapmış mıdır? Genel Ku
rul bunu öğrenmek ister. 

BAŞKAN — Yaptım efendim, herhalde sesim işi
tilmedi,- çünkü çok gürültü vardı. Sayın konuşmacı
nın konuşmasını kestim ve kendisini kürsüden in
meye davet ettim; kendileri devam ettiler, mecbur 
oldum oturumu kapattım ve tekrar söz vermiyo
rum. (HDP, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müdahaleye ne yap
tınız? 

BAŞKAN — Sayın Şahin, buyurun. (SHP, HDP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

Lehte Sayın Mustafa Şahin, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

yanlış anladınız. Bu önemlidir efendim. Lütfen bir 
saniye dinleyin beni, yanlış anladınız beni. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir dakika efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kürsüde konuş

makta olan hatibe tecavüze yeltenilmiş mi, ben bu
nu sordum. Kürsüde konuşan hatibe tecavüze yel
tenilmiş midir ben bunu sordum. 

BAŞKAN — Efendim, ben hatibin sözünü kes
tim, inmesini tavsiye ettim inmediler. O bakımdan 
da... (SHP, HDP sıralarından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, burası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Başkanlık hadiselere mani olamadığı için oturu

ma ara vermiştir biliyorsunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, teca

vüze yelteneni kınadınız mı? 

BAŞKAN — Efendim, sebep sayın hatibin beni 
dinlememesidir. Lütfen efendim... 

Devam edin Sayın Şahin. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, bu se

bep olmaz. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ne alakası var? 
Tutumunuz hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
Devam edin efendim. 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. (SHP, HDP ve DYP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Anadolu da bir tabir vardır; oynamak istemeyen 
gelin, «yerim dar» dermiş. (Gürültüler) 

Evet, oynamak istemeyen gelin, «yerim dar» der
miş... (SHP, HYP ve DYP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Şahin... 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — «Seçim, se

çim» diyen muhalefet, bugün bakıyoruz seçimden 
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kaçıyor. (SHP, HDP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 

Oysaki, 24 Mart Mahallî Seçimlerinde, yine ha
fızalarımızı canlandırdığımız takdirde hatırlayacağız; 
Sayın Turan Bayezit, o zaman «48 saat beklemenin 
gereği yoktur, seçimler erken yapılabilir» şeklinde 
burada müdafaa ediyordu. Bugün bakıyoruz, 48 saa
ti çok görmektedir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Aynı lafı söyledi. 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Evet 17.1.1984 

tarihli Meclis konuşmasını, zabıtlardan inceleyebilir
siniz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bugün de aynı 
lafı söyledi. 

SALİM EREL (Konya) — Kırkpınar'a, Kırkpı-
nar'a... 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, yüce Meclisimiz bugün olağanüstü toplan
tıya çağrılmıştır. Olağanüstü toplantılarda zaman, 
her zamankinden daha da önemlidir; bu bakımdan 
48 saat beklemesinin gereği olmadığı kanısındayız ve 
verilen önergeyi tamamen desteklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim, özellikle Anava
tan Paır'lıisıî mensupları olanak, kavgadan yama otoa-
dığımızı, Sayın Başlbakaıni'mız her zaman dik getirmek
tedirler. (Gürültüler, SHP sıralarından «belli belli» 
sesleri) 

Millet takdir edecektir, ne olursa olsun millet 
bunu takdir edecektir, yorulmayın; kervan yürür. 
(Gürültüler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sözünü tavzih et-
sin.r 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Evet, kervan 
yürür. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan ne 
demek bu? Lütfen sözünü tavzih etsin. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Hayır!. 
Efendim, Anavatan iktidarı ve özellikle mensup

ları olarak zaman faktörünün ne denli önemli ol
duğunun idraki içindeyiz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sö
zünü tashih etsinler lütfen. Kervan, kendisine karşı 
yürür. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Bugün geliş
miş olan ülkeler, kazanılan zamanın... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, «Kervan yürür» sö
zünü lütfen tavzih ediniz. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Hayır, hayır 
efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

Zaman yürür, zaman yürür. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tavzih etsinler söz

lerini. 
BAŞKAN — Tavzih ettiler efendim, tavzih etti

ler. 
MUSTAFA ŞAHIN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, gelişmiş ülkelerin ana faktörlerinden birisi 
de zamanı iyi kullanmaktır. Anavatan iktidarı ve hü
kümeti, daima zamanı iyi touManmasını 'biılımiiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sözünü tavzih etsin 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tavzih ettiler efendim; «Zaman yü
rür» dediler. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tavzih etmediler Sa
yın Başkan. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Zaman geçir
meye gerek yoktur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKCAN — Teşekkür ederim 'Saym Şaton. 
Buyurun Sayın Kurt. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa 

ym Başkan, usul hakkında söz istiyorum; benim mak
sadımın dışında bir kasıt izafe, edilmiştir. 

BAŞKAN — Düzeltildi efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Maksadımın dışında bir kasıt izafe edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, tavzih ettirdim efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Maksadımın dışında bir kasıt izafe edilmiştir. İçtü
zük açıktır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size mi efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba

na isim vererek «Turan Bayezit, filan tarihte şunları 
söyledi, bugün tersini söylüyor» demişlerdir. 

BAŞKAN — Yani size atfedilen şey, yanlış ifa
de edilmiştir; onun için söz istiyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın Kurt'tan sonra size söz vere
yim efendim. 

Buyurun Sayın Kurt. 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş

kan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün 
burada Anayasa gereği olan ara seçim tarihini gö
rüşmek üzere olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. 
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Bu olağanüstü toplantıda, bütün milletimizin gözleri I 
üzerimizdeyken, Meclisimize ve milletimize yakışma
yacak şekilde hırçın davranmanın ve birbirini kır- I 
manın hiç manası yoktur. (ANAP sıralarından alkış- I 
lar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kürsüye yürü
yen kim Fahrettin Bey? 

FAHRETTİN KURT (Devamla) — Daha önce 
söz alan Sayın Bayezit, son derece ateşli ve de te- I 
laşlı bir konuşma yapmıştır. Zaten, telaşlı oluşunun I 
sebebini çok iyi anlıyoruz; ateşi de, seçimler yapıl- I 
dığında mutlaka düşecektir. (ANAP sıralarından al- I 
kışlar) 

Ancak, daha sonra söz alan bir arkadaşımız, he- I 
pimfai yürekten yaırallayaın o kötü sözlerini maaüesef I 
konuşması boyunca sürdürmüş ve de sözlerini geri I 
almamıştır. I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gazeteler 
yazıyor kardeşim. I 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — televizyon ek-. 
ranından Başbakan ifade etti. I 

BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen önerge üzerinde I 
konuşun efendim. I 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Şahsı adına ko
nuşuyor, grup adına değil. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nasihat dinlemiyo
ruz Sayın Başkan, konu üzerinde konuşsun. I 

BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen efendim... 

FAHRETTİN KURT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu denli konuşmaların bundan böyle bu I 
kürsüde olmamasını hepinizden rica eder, yüce Mec- I 
lise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. I 
Buyurun Sayın Bayezit. 
Sayın Bayezit, lütfen size atfedilen konu üze- I 

rinde konuşunuz efendim. I 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Tabiî Sayın Başkanım. İtimat buyurun, İçtüzüğü zor
lamam Sayın Başkanım^ I 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; iki konuyu I 
açıklamaya mecburum. 

Önce birincisi : Anavatan Partisi milletvekili ar- I 
kadaşlarımın tutanaklardan benim konuşmalarımı çı
karmış olmalarını lehime mi yorumlayayım, aleyhi- I 
me mi yorumlayayım; bunda biraz tereddütüm var. I 
(ANAP sıralarından, «lehe, lehe» sesleri) Böyle bir 
zahmete girdikleri için de arkadaşlarım açısından üz
günüm. I 
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Arkadaşlar, ben hayatımda çizgisinden sapmamış 
bir kişiyim, inançlarımdan sapmamış bir kişiyim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) Ben bu kürsü

de devamlı olarak demokrasiyi müdafaa ettim; ben 
bu kürsüde devamlı olarak demokrasinin temelini teş
kil eden kuralları müdafaa ettim. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Halkçı Par
tiden niye istifa ettin? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Dikkat 

ederseniz, çıkarılan kanunları demiyorum, üzülerek 
diyemiyorum; ama demokrasinin evrensel kurallarını 
savundum. Benim o zamanki konuşmamla bugünkü 
konuşmam arasında, içerik bakımından bir fark bu
lamazsınız. 

«Niyeti olmayan gelin oynamakta nazlanır» de
nildi. Biz gelini düğün evinde oynatmak istiyoruz 
arkadaşlar, biz gelini teli ile duvağıyla varyete yap
tırmak çin dağlara götürmek istemiyoruz; seçimi 
meşru ortamda yapmak istiyoruz, bunu söylüyorum. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu düşüncemizden de hiçbir zaman saptıramaz-
sınız, yıldıramazsınız. Biz ara seçimin sizden çok ya
nındayız; çünkü şamarı yiyecek sizsiniz. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Demin konuşan arkadaşım ara seçimden bahse
derken «Ateşli, telaşlı» konuştu dedi ve sonunda da, 
yanlış anlamadıysam «Turan Bayezit düşecek» dedi. 
(ANAP sıralarından «Öyle söylemedi» sesleri) 

Evet, «Sonunda düşecek» dedi. (ANAP sıraların
dan «Ateşi düşecek dedi» sesleri) 

Tamam, «Ateşi düşecek» dedi. 
Muhterem arkadaşlarım, biz halkın takdirine say

gı duyan partiyiz, saygı duyan kişileriz. Halk, kimi 
düşürecektir onu göreceksiniz. Benim demokrasi an
layışım devekuşu değildir; bazılarının demokrasi an
layışı devekuşu gibidir. Bazan devedir, bazan kuş
tur; ama hiçbir zaman demokrasi değildir. Biz, de
mokrasinin kurallarını şu Meclisin son gününe ka
dar müdafaa edeceğiz ve vicdan huzuru içerisinde 
bu Meclisin çatısı altından ayrılacağız. Bu böyle bi
line. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci seçim 
döneminde bugün devam eden müzakerelerin bizden 
sonraki nesillerin üzülerek okumayacağı bir sayfayı 
teşkil etmesini istiyorsanız önce Başkanlık Divanının 
-gene vurgulayarak söylüyorum- tarafsız olmasını te-
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min edelim ve demokrasinin gereği neyse onu yapa
lım. İstediğiniz an seçime varız, nerede isterseniz va
rız, hangi çayırda isterseniz görüşmeye hazırız; ister
seniz başpehlivanlarla da güreşmeye hazırız. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, meselenin Anayasaya aykırılığını belirten bir 
önerge verdik... (Gürültüler) 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İşitemiyoruz efendim, lütfen... 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Usul hakkında söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Zaten usul hakkında lehte ve aleyh
te söz verdik efendim, başka söz veremiyorum. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Hayır efendim, 
yanlış anladınız, önerge hakkında değil, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde ve usul 
hakkında müzakere açtık, o nedenle söz veremiyo
rum Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (izmir) — önerge üzerinde 
Söz istemiyorum efendim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen efendim, size 
söz veremiyorum. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — önerge 

münderecatının Anayasaya aykırı olduğuna dair bir 
teklifimiz var. içtüzüğe göre, bu teklifimiz görüşül
meden başka bir müzakereye geçemezsiniz, öncelikle 
bu teklifimizin görüşülmesi lazım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Siyasî Parti Grubu önerileri 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem 
Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 
Anayasa Komisyonunda 48 saat geçmeden görüşülme
sine ve Genel Kurulun Çalışma gün ve saatlerine dair 
Anavatan, Partisi Grubu önerileri (Devam) 

(BAŞKAN — Efendim, usui müzakere açtık, iki 
lıehte ikilde aleyhte söz verdik. 

DOĞAN KASAROĞLU (Isbanlbıil) — Efendim, 
usulü müzakereden evvel Anayasaya aykırılığı ka
rara vardırmak zorundasınız. 

•BAŞKAN — Kanon teklifi üzerindeki görüş-me-
larde, ibu 'konudaki görüşlerinize ve önerilerinize ce
vap veniıriiiz efendim. 

'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Anayasaya aykırılığı konusunda Anayasa Mahkeme
sine igitsi'nler. (ANAP sırah'rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen sayın .mil
letvekilleri. 

Efendim, 'öneri üzerinddki konuşmalar 'tamamlan
mıştır. 

Öneriyi tekrar okutup onayınıza isunacağım. Bu
yurun, okuyun efendim. 

'DOĞAN KASAROĞLU ı^lstaribul) — Sayın Baş
kan, şu anda görüşülmekte olan mesele Anayasaya 
aykırıdır. Anayasaya aykırılığı halledilmeden de oy-
layaımazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, Mec

lis çalışmaları-hakkında, usul üzeriinde söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Mümkün değil efendim, usul hak
kında söz verdim; öneri üzerinde de konuşmalar 'bit-
rniştiiir. 

VURAL ARIKAN ^İzmıir) — Önerge üzerinde 
değil efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Anayasaya aykırılık önergesi var, İçtüzüğe göre 
önce (bunu almak. zorundasınız. 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — Sayın Başkan, dav
ranışınız hakkımda söz istiyorum. • 

IBA'ŞKAN —' Buyurun, okuyun efendim. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lÖneriler ':' 
1. Olağanüstü toplantı konusu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisli XVII nci Dönem Milletvekilli Ara Se
çimi Hakkında Kanun Teklifinin, Başkanlıkça hava
le edildiği Anayasa Komisyonunda İçtüzüğün 37 nci 
maddesinle göre (48) saat geçmeden görüşmelerine 
'başlanması önerilmiştir. 
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2. Kamun... 
'BAŞKAN — Bir dakika efendim, 'bunu oylaya-

ilını. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

ıflSHP, DYP ve HDP sıra'larından «Nasıl oylarsı
nız..» sesıterii) Kabuİ! etmeyenler... (Gürültüler) Kabul 
edilmiştir 

2 nci öneriyi okutuyorum : 
«2. Kamun 'teklifimin Anayasa Komisyoııomdafci 

görüşmeleri 'bugün saıait 19.00'a kadar tamaımllamdığı 
tokdirde, Genel Kurulun da saat 21.001de toplanarak 
teklifin görüşmelerine başlamıllması ve bıi'timime kadar 
çalışmalarım aralıksız. sürdürülmesi, görüşmeler ta-
maımlanamıadığı takdirde, 11 Temmuz 1986 Cuma 
günü görüşmelere devam edilmesi önerilmiş tir. 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan 'Partisi 

Grup Başıkanvekili 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Davranışınız hakkım
da söz istiyorum Sayın (Başkam. Sayın Başkan, Sa
yın (Başkan... 

•BAŞKAN — Öneriyi! oylarımıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... öneri kabul, edlilımiş-
'tiır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, dav
ranışınız 'hakkında söz işitiyorum İçtüzüğün 64 üncü 
maddesine göre. 

'DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Oylama
dan evvel, Anayasaya aykırılığı görüşmek zorunda
sınız. ı(l9H)P ve HDP sıralarından gürültüler) 

IBAŞİKAN — Şimdi, diğer sunuşlara geçiyorum. 
fSHP ve HDP sıralarından gürültüler, sıra kapakla
rına vurmalar) 

H BARIŞ CAN (Sinop) — Hukuka saygılı olum. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, tutumumuz 'hakkında söz istioyrum. 

M. IBARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkam., bu İç
tüzük, buna göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hukuku çiğniyorsu

nuz. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Romanya'ya gidecek olan Başbakan Turgut 

Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (311087) 

I 'BAŞKAN — Tatil esnasında Başkanlığımuza gel-
j miş 'bulunan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tez-
I 'kerelerini' sırasıyla okutacağım. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
I Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 1986 
I 'öaırlilh'inde Romanya'ya gidecek olan Başbakan Tur-
I gut Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa 'Devlet 
I Bakamı ve Başbakan Yiardımeısı 1. Kaya Erdem'in 
I vekillik etmesinin, Barbakanın teklifi üzerine, uygun 
I görülmüş olduğumu bilgilerimize sunarım. 
I Kenan Evrem 
I Cumhurbaşkanı 
I BAŞKAN — Bilgilerimize suınülmıuş'tur. 
I ıH. BARIŞ CAN (Sinop) — Aşiret devleti değil 
I ıhukuk devleti!, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre 
I söz istiyorum. Sayın Başkan. 

(MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa-
j yırı Başkan, >ruftuım'unuz 'hakkımda söz istiyorum. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
I 'Başkan/Sayın (Başkam, korsan gemisi mi yönetiyor-
I sunuz, Türkiye Büyük 'Millet Medllsıi mi yömeti'yor-
I sumuz? (Gürültüler) 
I 3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 
I olan Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; Baş-
I bakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs-
I met Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görül-
I düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1088) 
I 'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyor mm. (Gü-
I rültüler) 

ABDULLAH ÇAKIREEE (İMamIsa) — Derebey-
I İliğe çevirdiniz yalhu. 

(MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU ((Balıkesir) — Bu 
I şekilde toplantıya devam edemezsiniz, usul hakkın -
I da söz istfiyoruim. (SHP, DYİP ve HDP sı rai arından 
I gürültüler) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayım 
I Başkan, yönetimimizi kendiniz bile beğenmıiyorsu-
I muz. 
I BAŞKAN — Sayım ımiUetvetoiillleıri', lütfen oturum 
I efendim. 
I Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
I Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Temmuz 1986 
I tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gide-
I oök olan Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; 
I Başbakanlığa, Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım-
I cısı ismet Kaya Erdem'in 'vekillik etmesinin, Başba-
I kanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğumu folıl-
I gilerimlze sunarım. 
I Kenan Evrem 
I Oumlhur'başkanı 
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BAŞKAN — Sayın miUetvekileri, lütfen oturun 
efendıim. (Gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik)- — Sayın Başkan, ida
re edemiyorsun, istifa et. 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulmuştur. 
YILMAZ DEMİR ^Bilecik) — Sayın Başkan, 

kahve mi tbuması, Türkiye Büyük Millet M>edisi imi? 
İdare edemiyorsun, terk ©t makamını, Başbakana, terk 
et, Barbakana terk et. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (SHP, DYP ve 
HDP sıralaırından gürültüler) 

YILMAZ DEM'İR iflBIecıik) — Ne oluyor; bu
rası 'Meclis mit kahvehane mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın De
mir 'bağırmayın efendim, 'bağırmayın, lütfen- efen
dim. (Gürültüler) 

YILMAZ (DEMİR (Bilecik) — Balkan, yöne
timi beceremiyorsunuz; lütfen o makamı terk edin. 
(SHP, DYP ve HDP şuralarından ayağa kalkmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın ımilletvekilleırij, lütfen oturun, 
. ayakta dolaşmayın efendim. 

<H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, 64 
üncü maddeye ıgöıre, davranışınız hakkında söz 'isti
yorum. 

BAŞKAN — BİT. dakika efendim, lütfen... 

4. — Türkiye - Romanya Karma Ekonomik Ko
misyonu 13 üncü Dönem toplantısına katılmak üze
re Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nih, dönüsüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1089) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi 'okutuyorum : 

Tün ikiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türküye - Romanya Karma Ekonomik Komis

yonu, 13 üncü Dönem toplantısına katılmak üzere 
24 Haziran 1986 tarihimde Romanya'ya (gidecek olan 
ıDevlet Bakamı Abdullah Tenekeci'niin dönüşüne ka
dar; 'Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Velhbi 
Oiınçerlerlin vekillik etmeslînlim, Başbakanım teklifi 
üzerine, uygum 'görülmüş olduğunu bilgilerinize su
nanım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Siğillerinize sunulmuştur. 
5. — Macaristan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Vahit Hale f oğlu'nuh dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmdz'ın vekil-
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lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1090) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Haziran. 1986 tarihinde Macaristan'a gidecek 
olan Dışişleri Bakamı Vahit Hailefoğİu'nun dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, 'Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın vekillik etanesinıiın, Başbakanım teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerimize su
narım. 

'Keman Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — İsviçre ve ingiltere'ye gidecek olan Devlet 

Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar; Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1091) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmderde bulunmak üzere 26 Haziran 1986 

tarihimde İsviçre ve İngiltere'ye gidecek olan Dev
let Bakanı M. Tınaz Titizlin dönüşüne kadar; Dev
let Bakanlığıma, Devlet Balkanı Ahmet Kıaraevli'mim 
'vekillik efimesinıin, Başbakanın teklifli üzerine, uygun 
görülmüş olduğumu bilgilerimize sunarım. 

Kemaın Evren. 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulmuştur. 
7. — İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1092) 

BAŞKAN — 'Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmderde • bulunmak üzere, 29 Haziran 1986 
tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri, Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüme kadar; Dışişleri- Ba
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerime, uygum gö-
•rüHımüş olduğumu bilgilerinize sunarını. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Çekoslovakya ve Avusturya'ya gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığma, Devlet Bakanı A. Mesut 
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Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair I 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1093) 

ıBAŞKA'N — Diğer 'tezkereyi okutuyorum : 

ıTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Temmuz 1986 

tarihinde Çekoslovakya ve Avusturya'ya gidecek olan 
Dıiışişleri Bakanı Vahit Halefoğiu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Macaristan Halk Cumhuriyeti Başkanlık 

Konseyi Başkanı Pal Losonczi'nin davetlisi olarak Ma
caristan Halk Cumhuriyetini resmen ziyaret edecek 
olan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne ka
dar; Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1094) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi • 

Başkanı Pal Losonczi'nin davetlisi olarak 24 - 26 Ha
ziran 1986 tarihlerinde Macaristan Halk Cumhuriyeti- | 
ni resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar; i 
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası- j 
nın 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet J 
Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman vekâlet ede-
çektir. 

Bilgilerinize sunarım. j 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. i 
10. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 

olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne j 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi \ 
Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1095) \ 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Temmuz 1986 j 

tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne j 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam M. Vehbi ' 

Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin. 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
11. — ölüm cezasına mahkûm edilen Necdet Söz

bir hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine aair 
Başbakanlık tezkeresi (3/1096) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi var, okutuyo
rum... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş
bakanlık tezkeresi okunmadan evvel, Sayın Cumhur
başkanının göndermiş olduğu tezkerelerin hangi or
tamda okunduğunun, gerekçesi ile, uygun olmadığı 
iddiasıyla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ortamda bir şey yok Sayın Kuş-
han. 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Ortama bakın Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söyleyeyim efendim; 

Sayın Cumhurbaşkanının tezkeresi okunuyor, ortamı 
ben de sizin kadar görüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade edin izah 

edeyim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hangi ortamda 

okunuyor lütfen balkar mısınız; laılışVeriş mi yapıyor
lar, ne yapıyorlar? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Cumhurbaş
kanlığı tezkeresini okutuyorsunuz; bu ortam müsait 
değil. 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Lütfen ortama ba
kar mısınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, siz oturursanız herkes 
oturur, lütfen oturun efendim. Lütfen bağırmayın 
efendim. 

Buyurun okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 9.5.1986 gün ve 19-301-10052 sayılı ya

zımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 23.6.1986 gün ve 

24-9-86.5 sayılı yazısı. 
Taammüden ve birden fazla adam öldürmek su

çundan ölüm cezasına mahkûm edilen Necdet Sözbir 
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hakkındaki dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği 
yapılmak üzere sunulmuştu. 

Hükümlü Necdet Sözbir «Yargılanmanın Yenilen
mesi» talebinde bulunduğundan hükümlüye ait dava 
dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek 
üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dos
ya hükümete geri verilmiştir. 

Genel Kurulun biraz önce aldığı karar gereğince; 
olağanüstü toplantı konusu kanun teklifini görüşmek 
için, bugün saat 21.00'de toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.06 

»>•<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Balkan vekili Arif Ş. Bilgin 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağa oğlu (Samsun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclislimin 117 nci Birleşiminin Üçüncü Otu
rumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Ar
kadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/354) (S. 
Sayısı : 468) (1) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplantı konusu, Türki
ye 'Büyük Millet Meclisi XVII nci Dönem Millet
vekilli Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifine dair, 
Anayasa Komisyonunun, içtüzüğün 53 üncü mad
desine göre verilmiş 'bîr tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 88 Arkada

şının Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 noi Dönem 
Milletvekili Ara Seçimi 'Hakkında Kanun Teklifi 
Komisyonumuzca görüşülmüş ve Komisyon Raporu 
basılıp S. Sayısı : 468 olarak sayın üyelere dağıtıl
mış ve bugünkü gelen kâğıtların ekinde yayınlanmış
tır. 

Teklifin 'bir an önce kanunlaşmasında yarar gö
ren Komisyonumuz, İçtüzüğün 53 üncü maddesinin 

(7) 468 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

2 nci fıkrasına göre, teklifin kırksekiz saat 'bekleme
den Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesi
ni kararlaşturm ıştır. 

Gereğini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
•Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunacağım : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gündeme alınması kararlaştırılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi XVII noi Dönem Milletvekili Ara 
Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin .görüşülmesine 
basılıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Raporun ok ummasını kabul 
edenler... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 
por yok ki ortada, okunsun. 

'BAŞKAN — Kabul etmeyenler. 

Sayın Başkan, ra-
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
rapor var mı efendini? 

BAŞKAN — Dağıtıldı efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) - - Dağıtılmadı efen

dim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) —• Biz görmedik ve 

almadık efendim. 
BAŞKAN — Dağıtıldı efendim. 
Raporun okunması ikabuil edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Memdüh Yaşa, Hür Demokrat Far-
ıtıi Grubu adına Sayın Faik Tarımcıoğlu, Anavatan 
Fantisi Grubu adına 'Sayın Eyüp Âşık; şahısları adı
na 'Sayın Türkân Arılkan, 'Sayın Nejat Abdullah Re-
suloğLu, Sayın Faşa Sarıoğlu, Sayın Ayhan Fırat, Sa
yın ismail Saruhan, Sayın Vural Arıkan, söz istemıiş-
1 erdir. 

DYP Grubu adına Sayın Yaşa, buyurunuz efen
dim. 

DYP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH YA
ŞA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Türkiye Büyük M ilet Meclisi XVII noi Dönem 
Milletvekili Ara Seçimi Hakkımda Kanun Teklifi üze
rinde, Doğru Yoil Partisi Meclis grubu adına görüş 
ve düşüncellerimi arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce Meclisi şahsen 
ve partim adına saygıyla selamlar um. 

Hukuken 13 Haziran'dıa- başlayan Meclis tatilin
den bir hafta önce, Doğru Yol Partisi Meçti* gru
bu olarak Türkiye Büyük Millet Mecfei Başkanlığı
na yazılı müracaatta ıbulunuılmuş ve ara seçim kara
rı 'Vermek üzere Meclisin harekete geçirilmesini ta
lep etmiştik, Gerçekte partimiz, baştan beri, özellik
le erken seçim; ama Anayasa icabı haline geldikten 
itibaren de ara seçim yapılmasını isnada istemiştik., 
Hail böyle olduğu halde, iktidar, 5 Haziran'daki mü
racaatımızı gayri samimî ve ıgayri ciddî olarak va
sıflandırmış; 'böylece de, ara seçim kararı atarak. 
üzere Meclislin toplanmasını engellemişti. Tecelliye 
balkın ki, 3 0 - 3 5 gün evvel bizi bu şekilde itham 
edenler, şıiimdi faizlim isteğimizi tekrarlamakta; ıfalkat 
bu isteği gerçekleştirmek için de Anayasaya, Meclis 
teamüllerine, temel hukuk prensiplerine ve demokra
siye aykırı yalılara başvurmak ihtiyacını hissetmekte
dirler. 

Sayın milletvekilleri, gerçekte, ara veya genel se
çime gitmek için Meclisin karar vermesi lazım ve kâ
fidir. Bunun için kanun çıkarmaya lüzum olmadığı 
gibi, böyle bir davranış Anayasamızın 78 inci mad-
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desinin ruh ve lafzına aykırı olduktan başka, Mecli
sin bütün cumhuriyet dönemini kaplayan teamüllerine 
de ters düşmektedir. 

Aslında, her seçim için bir kanun çıkarmak, her 
seçim için ayrı mevzuat ihdas etmek, seçim emniyeti
ni ihlal ettiği için reddedilmekte ve bunun için kanun 
yerine kararla yetinilmektedir. Çünkü seçim kararı ve
rildiği zaman, daha evvel oluşturulmuş, bu itibarla 
da objektiflik ve devamlılık arz eden bir seçim mev
zuatı zaten meri bulunmaktadır ve bu mevzuat bugün 
de vardır. Buna rağmen yeni mevzuat ihdas ediyorsu
nuz. Neden?.. Çünkü seçim şartlarını kendi isteğinize 
göre ve işinize geldiği biçimde değiştiriyorsunuz. Bu
nu - gerekçede ifade edildiği gibi - bir hukukî boşluğu 
doldurmak için yaptığınızı kabul etmek de mümkün 
değildir sayın milletvekilleri. Zira, bu kanun teklifi 
kabul edilirse, sadece bu ara seçimler için işleyecek; 
ondan sonra da hükümden düşecektir. Bu itibarla da 
-Sayın Haydar Beyefendinin kahkahasına rağmen-
bu kanun hiçbir boşluğu doldurmayacaktır. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Şu halde, arzunuz, 1986 ara seçimlerinin şart
larını lehinize çevirmektir. Bütün bunlara rağmen, par
timiz, 1986'nın hangi tarihinde olursa olsun, ara se
çimlerin yapılmasını memnuniyetle karşılamaktadır. 
öngörülen usulsüzlükleri, Anayasaya, hür ve demok
ratik seçim prensiplerine, temel hukuk kaidelerine ay
kırılıkları önlemek için, meşru zeminde her türlü mü
cadeleyi yapacağız; ama, her şart altında seçime git
meye hazır olduğumuzu, seçimi mutlaka istediğimizi 
ilan ediyoruz. İktidarı, yapmaya başladığı ve devam 
ettirmeye kararlı göründüğü feci hatalardan burada 
vazgeçiremezsek, seçim şartlarını bütün partilerin an
laşabildiği şartlar için sokmaya ikna, edemezsek, bize 
kalan imkânlar içinde onu millete ve tarihe şikâyet 
edeceğiz. Bunu yapmanın yollan ve Türk Milletinin 
bu yolları aşmada engin tecrübesi vardır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Mil
let sizi kime şikâyet edecek? 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Seçime gidiyoruz 
diye mi? 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Atılan 
lafları genellikle duymuyorum; iltifatlara -duyma
dığım halde - teşekkür ederim, kem sözleri de sahip
lerine iade ederim. 

BAŞKAN — Sayın hatibe müdahale etmeyin efen
dim. Lütfen sayın milletvekilleri. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Mem
nuniyetle karşıladığımız ve desteklemeye hazır oldu-
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ğumuz diğer bir husus şudur: Seçim yolunun bütün 
siyasî partilere açılması; Mecliste grubu bulunsun bu
lunmasın, teşkilatlanma şartını yerine getirmiş olsun 
veya olmasın; siyasî partilerin hepsine seçime katılma 
imkânının verilmesidir. (DYP sıralarından «Bir bilen 
hariç» sesi) Bu cömertliği Allah için yapmadığınızı 
biliyoruz. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Bu ha
reketinizin - bizim kanaatimize göre - gerçek sebebinin 
ne olabileceğini biraz sonra arza çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturalım 
efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Ama 
ne olursa olsun, hareket hiç değilse görünüşte demok
ratiktir ve her siyasî partiye kendini sınama imkânı 
vereceği, biraz da kendine dönük muhasebe yapma 
yolunu açabileceği için memnunuz ve bu karar, bu 
temayül, bu tutum bizim bakımımızdan gerçekten se
vindiricidir. Yalnız, bu hareket karşısında, bundan çok 
kısa bir zaman önce Seçim Kanunu tadil edilirken, 
iktidar kanadı, bütün muhalefet partilerinin itirazla
rına rağmen, seçime girebilmek için gerekli teşkilat
lanma nispetini fevkalade artırmış, ayrıca Meclifite 
temsil edilebilmenin barajını da yüzde 50 nispetinde 
yükseltmiştir. Bu tadilden önce dahi, ülkemizde seçim
le ilgili barajların ve seçimlere katılabilmek için 
aranan teşkilatlanma şartındaki yoğunluk derecesinin 
yüksekliği, tenkit ve şikâyet konusu idi. Dünyadaki 
bütün standartların üstünde olduğu için, dışarda da 
garip karşılanmaktaydı ve halen de öyle karşılanmak
tadır. Halbuki iktidar bunlarla da yetinmemiş ve her 
iki şartı daha da ağırlaştırmıştır. Bunu yaparken ge
rekçesi ne idi?.. Herhalde daha istikrarlı bir siyasî ya
pıya sahip olmak; nispî ve âdil temsil ilkesini, istik
rarlı iktidar uğruna daha da törpülemek; kanun gü
cüyle Türkiye'yi iki partili sisteme götürmektir. Gene 
o zaman iktidar kanadından ifade edildiği gibi, gele
cek genel seçimlerden, Meclise -çok defa söylendiği
nin aksine - 2,5 parti değil iki partinin çıkmasının sağ
lanması isteniyordu ki, böylece, nedense çok kötülenen 
koalisyonlar da tarihe gömülecek idi. 

Peki, şimdi ne yapıüyor? Hişbir şart aranmadan 
«Her siyasî parti seçime girsin» deniyor. Nedir bu se
ferki gerekçe? Kanun teklifinin zaten yarım sayfa olan 
gerekçesinde dişe dokunur bir şey yok; ama genel 
olarak bunun daha demokratik ve hakkaniyete daha 
uygun olduğu ima edilmek isteniyor. Peki, daha bir
kaç ay evvel savunduğunuz ve üstelik de kanunlaştır-
dığınız sistem antidemokratik ve hakkaniyete aykırı 
mı idi? 

Muhterem arkadaşlar, ara seçimler için doğru ve 
haklı olan kriterler, genel seçimler için de doğru ve 
haklıdır veya aksine; ama herhalde birbirine zıt, 
birbirine ters iki sistemi 3,5 ay ara ile haklı ve adil 
gösteremezsiniz ve ikisini de kanunlaştıramazsınız. 
Şimdi, her siyasî partinin, hiçbir şart aranmaksızın 
seçime girmesini iltizam ettiğinize göre, Seçim Kanu-
nunda bunun aksine olan hükümleri; bugün bu kanun 
teklifine ilave edilecek bir madde ile ilga etmemiz, 
sistemden çıkarmamız gerekir. Bu yeni sistemle de, 
yani bugün ara seçimler için uygun bulduğunuz sistem
le de, erken genel seçimlere gitmeniz gerçekten çok de
mokratik ve bütün dünyada alkışlanacak bir hareket 
olur. 

Muhterem milletvekilleri, birkaç ay önce Seçim 
Kanununu tadil ederek, nispî temsil prensiplerini 
adeta tahrip ettiği halde, bugün bütün siyasî partilerin 
seçime katılmasını sağlama arzusunun, yani halen 
meri olan sistemin tam zıddını uygulamaya koyma 
teşebbüsünün gerçek sebebi nedir? Bize göre bunun 
sebebi, açıkça, muhalefeti alabildiğine bölmek ve bu 
bölme sayesinde büyük partiye getirimi arzu etmek. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar pek çok siyasî 
iktidar buna benzer hesaplarla seçim sistemlerinde 
kendi lehine sandığı değişiklikleri yapmış; ama netice 
hep tersi olmuştur. Türkiyemizde bu konuda büyük 
tecrübe birikimi vardır. Onun içindir ki, 1946 yılının 
çok talihsiz seçimlerinden sonra 1950 yılma kadar ve 
yine talihsiz millî bakiye sisteminden sonra 1980 yı
lına kadar, seçim kanunları, hep iktidar - muhalefet 
bütün siyasî partilerin uzlaşması sonucunda hazırla
nıp çıkartılmıştır. Çünkü bu kanun, birlikte oynadığı
mız oyunun kaidelerini koyar. Oyunun kaideleri, ta
kımlardan yalnız biri tarafından konur ve diğer ta
kımlar da buna uymaya zorlanırsa, bu oyunun adına 
maç ya da müsabaka denmez; Türkçemizdeki mecazî 
manada «oyun» denir. Bütün bunlara ve özellikle 
halisane olmadığını belirttiğim niyetinize rağmen, bü
tün siyasî partilerin seçime girmesini sağlayan hükmü 
destekleyeceğiz. Çünkü, Türk Milletinin bu oyunu 
bozacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerü milletvekilleri; seçim deni
len olay, eşit şartlar ve tam serbest rekabet içinde ya
pılırsa demokratiktir, hürdür ve adildir. Çünkü halkın 
hür iradesini belirlemesi, siyasî tercihlerini doğru ola
rak yansıtması, ancak bu şartlar içinde mümkündür. 
Burada eşitlik, serbest rekabet, hem vatandaşlar hem 
siyasî partiler için söz konusudur. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yüksek sesle konuşmayı önleyiniz efen
dim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Baş
kan ilgilenmiyor hatibin dinlenmesiyle. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, işitemiyoruz 
efendim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Anavatan millet
vekillerine söyleyiniz Sayın Başkan. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Baş
kan Başkanlık yapmıyor; Başkanlık kürsüsünde otu
ruyor sadece. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, lütfen efendim... 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Yarını 

saattir gürültüyü keseceksiniz diye bekliyoruz Sayın 
'Başkan. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sataşma var, 
cevap ver Sayın Başkan. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Sa-
taşınıyoruz ki cevap versin. 

Eğer bunlar yoksa, seçimlerin kendisi de, neticeleri 
de devamlı tartışma konusu olur. Bu tartışmalar içinde 
siyasî istikrar yaşatılamaz. 

Seçimlerin serbest rekabet ve eşitlik şartlan içinde 
cereyanını engelleyen, dolayısıyla hür ve serbest sayıl
masını önleyen bir unsur, zaten bugünkü mevzuatımız
la mevcuttur. Bu kanunla aynı istikamette; fakat çok 
daha şümullü yeni bir unsur da getirilmektedir. Her 
ikisini de, müsaadenizle kısaca tahlil edeyim. 

1. Yapılacak seçimlerin demokratik şartlar içinde 
cereyanına engel olan ilk ve halen mevcut unsur, 
Anayasamızın geçici 4 üncü maddesindeki yasaklama
lardır ve 1983 genel seçimleri de bu şartlar içinde ya
pılmıştır; ama, fevkalade şartlar artık geçmiştir ve 12 
Eylül harekâtından altı sene sonra, bu yasakların ne 
siyasî bakımdan, ne de temel hukuk prensipleri bakı
mından müdafaasına imkân yoktur. (DYP sıraların
dan «Korkuyorlar» sesleri, alkışlar) 

Şu anda yapılacak şey, herhangi bir seçime gitme
den, Anayasanın geçici 4 üncü maddesini, yine Anaya
sada öngörülen prosedür içinde kaldırmaktır. Kanaa
timize göre, böyle bir hareket ülkedeki herkesin ya
rarınadır ve her şeyden evvel de, hakka uygun olduğu 
için yapılmalıdır. Ayrıca, böyle bir hareket, iç barışın 
ve millî uzlaşmanın çok parlak bir teyidi olur. 

2. Müzakere ettiğimiz kanun teklifi, hür ve ser
best demokratik seçim ilkelerine aykırı olan, çok vahim 
bir unsur daha getirmektedir. Bu da kanunlaşırsa, ya

pılmasını canı gönülden istediğimiz ara seçimlerin, 
serbest rekabet ve eşit şartlar içinde cereyan ettiğinden 
asla bahsedilemez ve ayrıca, sonuçlar ne şekilde tecelli 
ederse etsin, seçim neticelerinin tartışılması da hiçbir 
zaman bitirilemez. Böyle devam edecek bir seçim tar
tışması, evvelce olduğu gibi, Türkiye'yi maalesef bir 
rejim buhranına sürükleyebilir. 

Bu yeni unsur, radyoların ve televizyon ekranının 
muhalefete kapatılmasını öngören hükümdür, iktidar, 
devletin bu araçlarından, haksız olarak - tıpkı bugün
kü gibi - faydalanmaya devam edecektir. Böylece, 
Anayasanın 31 inci maddesi açıkça ihlal edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, konuşmanız uzun mu 
efendim? Süreniz doldu, lütfen toparlayın efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Beş da
kika sonra bitiririm efendim. 

Serbest rekabet ve eşit şartlar içinde cereyan et
tiğinden asla bahsedilemeyecek ve ne şekilde tecelli 
ederse etsin, seçim neticelerinin tartışılması katiyen 
bitmeyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, radyo ve televizyonun ikti
dar tarafından kullanılma biçimi, bana gayri ihtiyarî 
1957 - 1960 dönemini hatırlatmaktadır. O zaman da 
radyonun kullanılış tarzı - tıpkı şimdi olduğu gibi -
hükümet icraatının anlatılmasının parti propagandası 
sayılmaması düşüncesine bağlanmıştı. Bir değer yargı
sı yapmıyorum, haklı haksız diye ayırmıyorum; fakat 
bu uygulama, Türkiye'yi üç sene cehenneme çevirmiş
tir. Bu cehennemde yaşamış bir kişi olarak -içinizde 
de bu yaşamı sürdürmüş olanlar vardır - ikaz ediyo
rum; televizyon ve radyoyu tek taraflı olarak kullan
ma huyundan vazgeçiniz. 

Bütün bunları yapacaksınız ye ondan sonra da 
«Hodri meydan» diyerek herkesi mindere çağıracaksı
nız; fakat daha sonra da mindere çıkanların kollarını 
bağlayacaksınız, sağdan soldan tenkitler gelince de 
«Haydi TV konusunda bir iyilik yapalım» diyecek, ya
ni sanki şahsınıza ait bir maldan lütfen, atıfeten başka
larını da kenarından köşesinden faydalandıracaksı
nız; adeta fakir fukara fonunu partilere uygulama 
gibi. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, lütfen toparlayın efen
dim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Bir 
kere, Sayın Başbakan veya başta iktidar mensupları
nın, muhalefet partilerinden böyle alaycı ifadelerle 
bahsetmeye hakları yoktur. Buradaki tutum zarif de
ğildir, katiyen zarif değildir; kelimeler dahi seçilmi
yor ve siyasî nezakete pek de uygun düşmüyor. 
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Şahsen, bu kelimeleri ve karşısındakileri hafife al
ma tavırlarını yadırgıyorum.. Yirmi küsur senedir ta
nıdığım ve siyasî ilişkilerimiz ne olursa olsun sevgi ve 
saygı duyduğum Sayın Başbakanı yadırgıyorum. Emi
nim ki, kendisi de bazen kendini aştığının farkında
dır ve herhalde üzülmektedir. - _ 

Bu vesile ile sabahki celsede Anavatan Partisi adı
na konuşan genç bir milletvekilinin medlulünü herkesin 
bildiği «Kervan yürür» tabirini hem de iki defa kul
lanmasını ve bunun karşısında Başkanın müsamahası
nı büyük üzüntü ve esefle karşıladığını belirtmek is
terim. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Onunla kastedi
len hizmet kervanıdır. (ANAP sıralarından «Hizmet 
kervanı» sesleri) 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Kem 
söz gerçi sahibine aittir; ama bu yolda yürümekte 
inat edenlerin, rejimi tahripte daima en önemli unsuru 
teşkil ettiklerini, o partinin büyüklerine hatırlatmak 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, lütfen toparlayınız. 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Özet

liyorum Sayın Başkanım. 
'Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı özetlersem: 
1. Ara seçimi hararetle istiyoruz. 
2. Erken seçimi ondan da daha büyük bir şevkle 

arzu ediyoruz. 
3. Bütün siyasî partilerin seçime katılmasını ve 

her türlü barajın bütün seçimler için kaldırılmasını 
savunuyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

4. Bu kanun teklifi ile radyo ve televizyonun kul
lanması ile alakalı olarak getirilen sınırlamalara karşı
yız. 

5. Hür, serbest ve demokratik bir seçimden bah
sedebilmek için bu sınırlamaların asla konmamasını 
savunuyoruz; fakat buna ilaveten, Anayasanın geçici 
4 üncü maddesinin demokratik sistemin işlemesi için 
mutlaka kaldırılmasını istiyoruz. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

6. İktidar ve muhalefet arasında daha uzlaşıcı bir 
tutumu; özellikle seçim şartları konusunda samimî iş
birliğini arzu ediyoruz. Bunu temin için anaşart; ikti
darın tutum ve davranış ve bilhassa vokabulerini de
ğiştirmesini şart sayıyoruz. 

Bu tekliflerle ve düşüncelerle hepinizi en derin say
gılarla selamlarım. (DYP, SHP ve HDP sıralarından 
alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
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HDP Grubu adına Sayın Faik Tarımcıoğlu, buyu
run efendim. (HDP sıralarından alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ge-
ceyarısı kanunu daha geçiyor. Gecenin bu saatinde ve 
yaz mevsiminin bu sıcağında böyle bir kanuna muha
tap olduğumuz için üzülsek mi yerinsek mi bilemiyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale et
meyelim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bitlis'ten 
henüz geldim. Bitlis'te güzel bir şey duydum; ko
nuşmama, önce onu anlatarak başlamama müsaade 
ediniz. 

Bir yaşlı tütün üreticisine sormuşlar: «Sayın Ö'zal-" 
başpehlivanlığa soyunuyor, Kırkpınar'da başpehlivan 
olmuş ne dersin?» (ANAP sıralarından gürültüler) 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Ka
nunla ne alakası var? 

FAİK TARMCIOĞLU (Devamla) — Müsaade 
ediniz efendim. 

Yaşlı tütün üreticisinin verdiği cevap şu: «Elbette 
Sayın Özal başpehlivan olacak. Benim mi olmam la
zım? O, 40 fırın ekmek yemiş; Marmaris'te 3 gün 
içerisinde 450 bin lira harcamış; ben çoluk çocuğumla 
bir yıl içerisinde çalıştım, didindim, çabaladım...» 
ANAP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurunuz efendim. 
«...350 bin lirayı borca yatırdım. O başpehlivan 

olmasın da ben mi olayım?» (HDP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Orada bulunanlardan bir başkasının verdiği cevap 
da, Türk Milletinin ve halkının ne kadar keskin zekâ 
sahibi olduğunu göstermesi bakımından dikkat çeki
yor. Bu bakımdan onu da arz etmeme müsaade edi
niz, sonra hemen konuya geçeceğim: «özal elbette 
başpehlivan olur, milletin sırtını yere yapıştırdı.» 
(HDP ve SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, geliyorum kanuna; 
«Geceyarısı kanunu» dedim, doğrudur, ortadadır. 

Bir ay önce, Meclis kapanmadan evvel, o fak fuk fon 
kanunu denilen kanun geçerken... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Bu tabir yakışıyor 
mu; ayıp! Bu tabir kullanılamaz. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
bunlar gazetelerde çok yazıldı, çizildi de söylüyorum. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ayıp yani, terbiye 
dahilinde mi? 
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FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bu kanun 
geçerken, rahmetli İsmet Paşa'nın bir sözünü hatırlat
mıştım. 1957'de seçimlere giderken, «Emareler mey
dandadır, seçim sathı mailine girilmiştir» demişti. Bu 
kanun geçerken, ben de bunu hatırlatmış ve bunun 
bir seçim kanunu olduğunu, bunun hemen akabinde, 
seçim kanununun bir gece böyle ansızın geleceğini 
ifade etmiştim. Demek ki, yanılmamışım. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, nasıl 
müsaade ediyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen ©fendim, müdahale etmeyin. 
Devam edin efendim. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Şunu da ay

rıca açj'kca tebarüz ettirmeliyim ki, seçimi gündeme 
getirdiği için elbette ANAP 'Grubunu tebrik ediyo
rum. 

NİHAT AK PAK (Sakarya) — Demagoji 'yapıyor
sun. 

FAİK TARIMCIOĞLU .(Devamla) — Hayır ka
tiyen. 

Seçimi gündeme getirdiği için sayın hükümeti teb-
r?k ediyorum; fakat, bu sekilide getirdiği için -arz ede
ceğim sebeplerle- tenkitlerimi ve açıklamalarımı yap
mama lütfen müsaade ediniz. (ANAP sıralarından 
gürü Ütüler) 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etmeyin. 
Devam ediniz Sayın Tarımcıoğlu. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — «Seçimi ge

tirdiği için tebrik ediyorum» dedim; ama oyunu kendi 
kuralları içerisinde oynamaik. kayıt ve şartıyla. Eğer 
hukuk 'kuralları içerisinde bunu oynarsanız amenna; 
o zaman, siz görevinizi yaparsınız, muhalefet de se
çime gider, o da görevini yapar, millet de seçim san
dıklarının başına koşar, o da görevini yapar. O za
man ne olur? Doğru mu, eğri mi ortaya çıkar. 

10 ilde açık bulunan üyelikler için seçim yapıla
cak. Bu da belki bir ölçüdür. Hükümetlin şimdiye 
kadarki icraatı doğru mu eğri mi, nispî olarak görü
lecektir; ama 'bu yeterli değildir. Bizim erken genel se
çimi 1987 yılında istememizin sebebi, şimdiye kadar 
her gördüğümüz, Ihbr rastladığımız rahatsızlıkların bir 
an evvel giderilmesinin teminidir, işte o zaman bu çar
pıklıklar ve rahatsızlıklar giderilecektir. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Onda 
da samimî olamazsınız. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Onda va
rız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım lütfen. 
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FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Şimdi ge
ldim bu geceyarısı kanununa. 

Anayasanın 78 inci maddesi... 
NÎHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, se

nin müdahale etmen lazım. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Müsaade 

'buyurun efendim, müsaade 'buyurun. 
BAŞKAN - - Müdahale etmeyin efendim, müda

hale etmeyin. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) - - Sayın Başkan, se

nin müdahale etmen lazı'm. Böyle konuşulmaz ki. 
FAİK TARIiMCIOĞLU (Devamla) — Geceyarısı 

kanunlarını da gördük; şu anda da gece ve devam 
ediyoruz. 

BAŞKAN -- Müdahale etmeyelim efendim, lüt
fen... 

Devam edin Sayın Tarımcıoğlu. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Devamlı müda

hale ediyorlar, lütfen önleyin iz. 

FAİIK TARIMCIOĞLU t(Devamla) — Anayasanın 
78 inci maddesi; «... üç ay içinde yapılmasına karar 
verilir» diyor; ama, biz burada karar değil, üstünkö-
rü, alelacele, yalapşap bir kanun tartışacağız, fşte bu 
yanliiştır ve 'baştan aşağı haltadır. 

İşte, Kanunun 2 nci maddesi 'baştan aşağı yan
lış. fıştle Kanunun 5 inci maddesi; ne söylesek az. Bir 
ay geçmeden Seçim Kanununda ibu kadar anormal de
ğişikliklerin yapılması, meseleye nereden bakarsanız 
bakınız, hatladır; elbette partizanlık gözü ile meseleye 
bakarsanız hata değildir. 

ATİLLA SIN (Muş) — - Sen ne gözle bakıyorsun? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — «Seçimleri 
ille de kazanacağım' diyorsanız gene hata değildir; 
ama «Nasıl olursa olsun» mlantığı ile hazırlanan bu 
kanun teklifi ile demokrasiyi kökleştiremezsiniiz. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Aaaaa!.. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (ANAP sıraların
dan gürültüler) Lütfen efendim... Lütfen... 

Devam edin Sayın Tarımcıoğlu. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Teklifte se

çim 'tarihini 12 Ekim olarak belirli yo rsunuz, daha 
sionr'a -hem de acele olarak- ıbaşka bir önerge hazırla
manın peşindesiniz ve hem de «Ekran yasağı var» di
yorsunuz; tepkiler oluyor -haklı ve yerinde tepkiler-
hemen tornistan ediyorsunuz. 2 nci madde ile getiri
len seyyar oyların mucidi olarak, fou kafa ile -hakika-

466 — 



T. B, M. M. B : 117 1 0 . 7 . 1 9 8 6 O : 3 

ten inançla söylüyorum- demokrasiyi yer leşti remez-
siniz. Bunun mucidi 'hükümettir; ama merak ediyo
rum, 25 Mart'ta acaba niye böyle bir şey yapmadılar? 

AHMET İLHAM İ KÖSEM (Malatya) — Bütün 
partiler seçime girdi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

FAtK TARIMCIOÖLU (Devamla) — Reklam ku
şağı haline gelen bir TRT var; bunu defalarca açılk bir 
şekilde dile getirdik, daha önce yüzlerce defa dile ge
tirdik; reklam kuşağı halindeki TRT'den zaten hayır 
gelmemektedir. Bundan çok daha ziyade partizanlık 
durumu varsa, işin rengi değişir ve ne hazin boyutlar
da olduğunu açıkça ifade eder. 

Daha önce 'de .sayın hocam belirttiler, elleri ayak
ları bağlı bir futbolcu ile tek kale maç yaparsanız, 
istediğiniz kadar gol atarsınız; Maradona olmaya ge
rek yok, ama bu anlayış ve üslup doğru değildir. 

NÎHAT AKPAK (Sakarya) — Açıkça «Korku
yoruz» desene şuna. 

FAİK TARIMCI OĞLU (Devamla) - Geleceğim 
oraya efendim. 

Ne pahasına olursa olsun, bunu yapacağım diyor
sanız, -yine açıkça söylüyorum- bu doğru değildir; 
ama, eğer atıldığı iddia edilen goller varsa -çok açık 
söylüyorum- inanınız bu goller asla nizamî ve meşru 
değildir. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) •— Hakemlik yapma 
oradan. 

FAİK TARIMCIOÖLU (Devamla) En büyük 
hakem millettir, yarın o golü iptal edecektir. 

FAÎıK TARIMCIOÖLU (Devamla) — Attınız; 
ona «helal olsun» diyorum; çünkü yapılan birtakım 
yanlışlıklar vardı ve o yanlışlıkları çok güzel kullan
dınız; güzel, nizamî bir gol attınız. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Deliceoğlu, lütfen müdahale 
etmeyin. 

FAİK TARIMCIOÖLU (Devamla) Efendim, 
iki talkımdan birisi ya gol atar, ya atılır. Yani, bunun 

başka şekli yoktur ki. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, lüt
fen hatibin konuşmasına müdahale ©dilmesin. 

BAŞKAN — Müdahale ettirmiyoruz efendim, me
rak etmeyin. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Ettiriyorsunuz. 
iBAŞKAN — Lütfen «fendim. 
Devam edin Sayın Tarrmcıoğlü. 
FAİK TARIMCIOÖLU (Devamla) — 6 Kasım

da attığınız bu meşru golü, prensip olarak ve demok
rasi açısından kıvanç duyduğum için, açıkça bunu ilan 
ottim ve alkışladım; ama şimdi göttüyorum ki, ısüreikli 
hukuk dışı tasarruflarınız var ve bunu alışkanlık ha
line getirdiniz. Bu, rejim, demokrasi ve yarınlar için 
son derece tehlikelidir. Tarih önünde vebalimiz var
dır, vebaliniz vardır ve büyüktür. Eşiit, adil, dürüst 
seçim yapmayan'ların, kendi ülkelerini nasıl badirelere 
götürdüklerini hep gördük. 

Onun için diyoruz ki, radyo ve televizyonu sonu
na kadar açalım. Seçime itirazımız yok (altını çize
rek tekrar ediyorum) seçime itirazımız yok; ama, uy
gun koşullarda ve ekran önünde. 

Ara seçim hiçbir siyasî rahatsızlığiımızı gideremez, 
gidereceğini sanmıyorum; erken genel seçime gidielim. 

NECAT TUNÇSİIPER (Balıkesir) — Sebep? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. > 
FAtK TARUMCIOÖLU (Devamla) — Neden böy

le yapıyorsunuz? 
GÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

şu ışıkları söndürtün; burası çok sıcak. 
'BAŞKAN — Aynı dertten biz de mustaribiz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
bizi normal, kanunî hakikimizi kullandırarak televiz
yona çıkarın. Bu ışıklara gerek yok, burası çok sı
cak. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Canver... 
FAİK TARIMCrOĞLU (Devamla) — O halde 

neden böyle yapıyorsunuz, ret gerekçeniz ne? Var 
mı? Hayır. Biraz da mantıktan ve inısafttan yoksun. 10 
ilde yapılacak bir ara seçimde tansiyon yükselirmiş. 
Yükselirse yükselsin... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Başbakanın ödü 
kopuyor; halktan korkuyor. 

FAİK TARIMCIOĞLÜ (Devamla) — Bunlar 
enti- piiften şeyler. Efendim, milletvekili seçildiği ilin 
değil, tüm milletin vekilidir; Anayasa böyle diyor, 
onun için bu endişe varit değildir. Korkmadan, en
dişeye kapılmadan ekranı açınız; o zaman mufıteme-

Haaa, meşru gol atmadınız mı? Attınız, Sezarın 
hakkını Sezar'a veririim, 6 Kasım seçimlerinde, elhak, 
göt attınız. (ANAP sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmemelim efen
dim. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Size de biraz taktik 
verelim. 

BAŞKAN ----- Sayın Akpak, lütfen hatibe müda
hale etmeyin, istirham ediyorum. 
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fen «Meşru idi, değildi» tartışmasını şimdiden önlersi
niz. Buna mahal vermeyiniz. 

Başpehlivanlığa özenen Sayın özaî, diğer rakiple
rini de aynı şartlarda ekrana çıkartsın. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bun
lar parlamentoda söylenecek sözler mi? 

BAŞKAN —. Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

(FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Eğer ek
rana çıkartmıyorsanız, hakikaten o başpehlivanlığa 
aday olanların ellerini, kollarını bağlamış olursunuz. 
(ANAP sıralarından «Yeşilçaım'a git» sesleri) 

Yok efendıinı, ibenim öyle şeye ihtiyacım yok. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Tarımcıoğlu, lütfen... 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — «Üç beş 

senede bir demokrasi neden kazaya uğruyor, niçin de
mokrasi treni raydan çıkıyor» diye o zaman dövünme
yelim; bunun sorumlusu işte bu kanunlardır. 

Biraz da başka bir şey söyleyeyim. Eğer seçim 
kanunlarını, seçim zamanlarında genel ve objektif bir 
düşünce ile ele almayıp da, böyle sık sık ve nev'i 
şahsına münhasır bir şekilde, seçimle ilgili olarak dü
şünürseniz, o zaman biraz daha cesur olmanızı tav
siye edeeeğim : O zaman, niye açık oy, gizli tasnif 
yapmıyorsunuz da, bu demokrasi oyununa bir son 
vermiyorsunuz? Böyle bir teklifi neden getirmiyorsu
nuz? 

6 Kasım'ın yanlışlığının acısını yaşadık, açıkça 
bunu ifade ediyorum; 6 Kasım'ın yanlışlığının acı
sını yaşadık. Kırk yanlışlığı, çarpıklığı düzeltelim di
yoruz, tam bunlar düzelirken, yani parlamento dışın
dakiler içeriye girerken, yeni çarpıklıklara selbeb'iyet 
veriyorsunuz. Demokrasi filizi, bu baltalara dayana
maz. Demokraside bıir arpa boyu yol alıyor, iki adım 
geri gidiyoruz. Bu kanun, bir geri adımdır. 

Tabiî ara seçim, ne hükümetin, ne başbakanın ne 
de bir parti grubunun lütfü değildir. Ara seçim, Ana
yasa gereğidir ve 7 Mayıs 1986 ile 6 Kasım 1987 ara
sında yapılmasını emretmiştir. Bu bir Anayasa emri
dir, başüstüne. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Aksini iddia 
eden mi var beyefendi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen ıslayın millet
vekilleri... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Meclis ta
tile girdiği günden büğlüne kadar, her gün, her an se
çim taze ve gündemde tutulmuştur, bir; «Seçim tarihi 
benîm kafamdadır» denmiştir, iki; «Seçimleri istediği-
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miz zaman, işimize geldiği zaman yaparız» denmiş
tir, üç. Bu, Itek kale oynamak heveslisi olmak demek
tir. Daha fazla elektriklendirmemek için biraz kısaltı
yorum. 

Sayın özal'a Kıbrıs'ta biriden bire ne oldu bilmi
yorum; ilham, geldi, birden bire celallendi ve benim 
'söylemeye dilimin varmadığı cümleleri sarf etti... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Rol yapıyor 
rol. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — ... ve her
kesi de Kırkpınar'a daıvet etti ve bu davet dolayısıyla, 
ben biraz evvel «Başpehlivan» lafını gündeme getir
dim. 

ŞÜKRÜ BABACAN '(Kırklareli) — Yalancı baş
pehlivan. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Seçim ka
nunu geçerken, yani çok kısa bir dönem önce, iki par
tiden 'bahseden Sayın Başbakan şimdi çok partiden 
bahsetmektedir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Aniden demök-
ratlaştı. 

FAİK TARIMCIOĞLU ı(Devamila) — Ahlamak 
için partizan olmak gerekir herhalde diyorum. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Anlayamazsınız. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bu, siyasî 

açıkgözlülüfk demektir; ama biraz pahalıya mal ola
cak zannediyorum ve bundan endişe ediyorum. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Ken
diniz için mi? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır efen
dim, demokrasi için, demokrasi için. 

Seçmen listelerinin güncdieştirilmesi -pardon, af
federsiniz- ANAP'iaşitırı'lmaısı ile meşruiyetten bahse
dilemez. (HDP ve SHP sıralanndan alkışlar) Yani, 
güncelleştirme adı altındaki oyunlar, seçime gölge dü
şünecektir. Buna ne ihtiyaç var? Yüksek Seçim Ku
rulu var, 2234 sayılı Kanun gereğince Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğü var; ikilbuçuk yıldır çalıştırılma
mış, ondan ısonra birdenbire, yazın sıcağında bu ka
nun bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmış. Bunu anla
mak. mümkün değil. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) —. 
İstediniz. 

NtHAT AKPAK (Sakarya) — Orada yanlışlık 
var. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır efen
dim; ikibuçuk senedir bu genel müdürlüğü çalıştır-
saydınız o zaman. 
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NİHAT AKPAK (Sakarya) — Yüksek Seçim Ku
rulunun açıklaması da var, lütfen takip edin. 

İBAŞKAN — Sayın Akpak, lütfen efendim. 
FlAtK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ve ayrıca, 

Seçim Kanunu Anayasa Mahkemesindedir; hem ana-
muhalefet partisi, hem Cumhurbaşkanı bunu Ana
yasa Mahkemesine ıgötürmüştür. Şimdi bilemiyoruz, 
acaba bir İstihbaratınız falan mı var, ara seçim tarihi
ni alelacele 12 Ekimden 28 Eylüle indirdiniz? Yüce 
mahkeme 28 Eylüle kadar karar mı verecek, bunu bi-
lemiyoruzT 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıöğlu, bağlayınız. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Nereden 
bakarsanız bakınız, kanun aMidemokratiktir, Anaya
saya aykırıdır. Erken genel seçimle varız; haltta olmaz
sa, ara seçime de varız. Seçime varız; amıa kanuna ha
yır. 

Hepinize saygılar sunarım. ı(HDP sıralanndan al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcıöğ
lu. 

Anavatan Partisi iGruibu adınla Sayın Eyüp Aşık, 
buyurunuz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka 
, nım, gerçekten kısalmaz muyız şu ışıkları? Oturulacak 
gibi değil efendim. 

BAŞKAN — Kıstırıyorum efendim, kıstırıyorum. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Bankalarının 

keyfi olacak diye burada sıkıntı çekmeye mecbur mu
yuz? 

BAŞKAN — Mesulünü bülamad*k; oturun efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Efendim, zama
nı gelince çıkarım televizyona; şimdi kuru kuru; ga-
danı alayım, ne çıkar? 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... 
Buyurun Sayın Aşık. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) 

— Sayın Başkan, yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Anayasanın 78 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara se
çime ıgidiieceğini ve bu seçimlerin, genel seçimlerden 
en erken otuz ay sonra, en geç ise bir sonraki seçim
lerden bir yıl evveline kadar yapılacağını ve seçim 
tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisince karara 
bağlanacağını belirtmektedir. 

Buna 'göre, içinde bulunduğumuz 17 nci dönem 
milletvekili ara seçiminin Haziran 1986 ile Ekim 1987 
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tarihleri arasında yapılması mümkün ilken, siyasî par
ti yetkililerince, belki de kendi tabanlarını canlı tut
ma hesabıyla verdikleri demeçler ve basının da konu
yu sürekli gündemde tutmaları ısonucu, ara seçim
lerin bu yıl yapılmasında genel bir ittifak hâsıl oldu
ğu görünümü vardı. Buna ilaveten, ara seçimlerin ge
lecek yıl yapılmasının doğuracağı spekülasyonlar, 
demokrasimizin ve seçim müessesemizin yıpratıtması, 
memleketimizin yaşamakta olduğu siyasî, ekonomik, 
idarî istikrar ile dış itibarımızın seçim tartışmalarıyla 
sarsılmasını önlemek ve iki yıl üst üste yapılacak se
çimlerin ve seçim faaliyetlerinin genel bir gevşeme eği
limine sebebiyet vermemesi için, Anavatan Partisi 
Grubu, seçimlerin mümkün olan en kısa sürede ya
pılması yönündeki bir teklifle huzurunuzdadır. 

6 Kasım seçimlerine büyük titizlik ve fedakârlık
la hazırlanan ve bu seçimlerden yüce milletten aldığı 
işaret doğrul/tuşunda güzel Türkiyemizi istikrara ve 
huzura kavuşturma yolunda cesur, kararlı ve azim
kar çalışmalarıyla anayasal müesseselerin rayına otur
masında ve demokrasinin içte ve dışta tartışmaya ma
hal vermeyecek şekilde yeniden yerleşmesinde bugün
kü başarıya ulaşan ve Türkiye'yi, kısmî de oüsıa 
üçüncü defa, tartışmasız, huzurlu bir seçime götüre-
bilen Anavatan Partisinin bu son kararı, bundan ev
velkiler gibi, demokrasi tarihinde her zaman anıla
caktır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın üyeler, İTÜ'den evvelki seçim deneyimle
rimizde, ara seçimlerin sürekli Cumhuriyet Senatosu 
kısmî yenileme seçimleriyle birlikte yapılmış olması 
sebebiyle, ana seçimlerle ilgili elimizde özel bir kanun 
veya yerleşmiş teamüller mevcut değildir. Bu bakan
dan, ara seçimlerin yalnızca Meclis kararıyla yapıl
ması yerine, bu konuda güzel bir gelenek oluşturma
sı bakımından ve önemli bazı düzenlemeleri ihtiva eden 
bir ara seçim kanunu teklifi hazırlanmış ve bu teklifi 
'görüşmek üzere yüce Meclisimiz toplantıya çağırıl
mıştır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Düzenlemeler ileri
ye mi geriye mi? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Teklifte görüleceği 
üzere, daha evvelki kullanılan seçmen listeleri ile o 
tarihten sonra seçme hakkını kazanmış vatandaşların 
da bu seçimde oy kullanimıalarını temin etmek mak
sadıyla Yüksek Seçim Kuruluna yetki verilmiştir. 

Seçimlerin tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ve özellikle 1987 bütçe çalışmalarına başlayacak 
olan Plan ve Bütçe Komisyonunun faaliyetlerini ak-
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satmaması için mümkün olan en kısa süre olarak he
saplanmıştır. 

Sayın üyeler, genel seçimlerde neden barajı savun
duk da bu ara seçimde ndden bütün paritileıiin seçime 
girmesini istedik? 

CÜNEYT OANVER (Adana) — Böylesi işinize 
geldiği için. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Barajı niye yük-
selttiniz? 

EYÜP AŞIK ,(Devamla) — Müsaade buyurun. 
Geneli seçimllerde bu kürsüden barajı savunurken, 

Türkiye'nin her peyden önoe istikrara ihtiyacı oldu
ğunu, büyük partilerin Mecliste temsili edilmesinin da
ha yararlı olacağını savunmuş idik. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Onu millet 
'düşünür, siz düşünemezsiniz, millî irade değilsiniz 
siz! 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bugün ise getirdiği
miz bu madde ile, burada sayın üyelerin bahsettiği 
gibi, kendine yontma ve ince hesaplar yoktur. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Var
dır, vardır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Gene yaptınız o hesapları. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Televizyon
dan niye korkuyorisunuz? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Açıkla açıkla. 

BAŞKAN — Lütfen efendini, lütfen. 
EYÜP AŞIK ,(Devamıla) — Parlamentonun bu

günkü yapısı... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN i(Aydın) — Televizyon

dan niye korkuyorsunuz, onu açıklayın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdanale 

etmeyelim. 
EYÜP AŞIK .(Devamla) — Müsaade ederseniz 

açıklayacağım. 
Parlamentonun bugünkü yapısı göz önüne alın

dığında gayet açık görülecektir ki, bu ara ıseçiimler 
Meclis içi dengeyi veya iktidar değişikliğini getirecek 
matematiksel bir sonuç vermeyecektir. Ne var ki, 6 
Kasım seçimlerinden sonra parlamentonun yapısında 
ve hatta Türkiye'nin genel siyasî yapısında, iktidar 
dışında, çıck önemli değişiklikler olmuştur. 6 Kasım' 
da parlamentoda önemli ölçüde milletvekili ile temsil 
edilen iki parti kendilerini feshetmişlerdir. Daha doğ
rusu birisi harakiri yapmıştır daha doğruisu... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Saptırma; ikincisi, fesih olmadı. Saptırma. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Seni alaka
dar etmez o. 

CÜNEYT OANVER (Adana) — Sana ne? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hadi sende, otur ye

rine, otur. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — İzin verirseniz dü

zelteyim. 
NECAT TUNÇSİPBR (IBalıkesir) — Sayın Baş

kan, niye müdahale ettiriyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın milletve

killeri, lütfen müdahale etmeyin. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Canım, siz değilsiniz, 
sizden bahsetmedim. 

İzin verirseniz düzelteyim. 
6 Kaşımada, parlamentoda önemli ölçüde milletve

kiliyle temsil edilen iki partiden birisi kendini feshet
miş, birisi harakiri yapmıştır. (SHP, HDP ve MDP 
sıraflarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Senin hayatın inti
har. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Keza, 25 Mart mahal
lî seçimlerine katılıp, bu seçimlerde iktidarın çok çok 
gerisinde de olsa ikinci parti olarak çıkan bir diğer 
parti de kendini feshederek bir başka partiye katili -
mıştır. Bu arada «Parlamento dışı partiler» diye tabir 
edilen iki parti, seçime girmeden parlamentoda temsil 
edilir hale gelmiştir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Televizyon
dan niye korkuyorsunuz, onu anlat, işine bak sen, işi
ne... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bütün bunların neti
cesi, politikanın da tabiatı -gereği, bütün siyasî parti
ler kendilerinin güçlü olduklarını iddia etmektedir
ler. 

SALUM EREL i(lKonya) — Biraz da milleti tahlil 
edin. 

İEYÜP AŞIK (iDevamla) — Neticesi itibariyle tek
lif,, çok sağlam bir kamuoyu yoklaması ve siyasî par
tiler için de boy ölçüsü olacak olan bu ara seçimle
rin hemen arkasından hiçbir soru işareti bırakmadan, 
«Başka hangi partiyle hangi şartlarda nasıl netice alı
nıldı, hangi parti katılsaydı durum ne olurdu» soru
larını gündeme getirmeden, millî iradeyi açığa çıkar
tacak şekilde düzenlenmiştir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 4 üncü 
maddeden bahset. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyin. 
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EYÜP AŞİK (Devamla) — Yine böyle bir atmos
ferde, yani herkesin Anavatan Partisi 'İktidarının ba
şarısı üzerinde .yorumlar yaptığı bir günde, Anava
tan İktidarı ortaya çıkmış ve 25 Mart Mahallî Seçim
lerine bütün siyasî partilerle girerek Ikendii gücünü is
patlatmış, durumunu açığa kavuşturmuştur. Bugün ise 
aynı yorumlar muhalif partilerin sıralaması konusun
da yapılmaktadır. Bu sebeple, bu partilerin, bilhassa 
liderleri için- bir demokrasi imtihanına girmek kaçınıl
maz mecburiyet haline gelmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
O sizi ilgilendirmiyor. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bizden evvel, Doğru 
Yol Partisinin bir seçim karan için teklif verdiği doğ
rudur; Meclisin tatile girdiği gün ve seçim günü Pa
zartesine rastlayan gayriciddî bir teklif verilmiştir. 

Sayın üyeler, burada vaktinizi almak istemiyorum. 
Yalnız üç aylık gazete kupürlerinden bazı örnekler ge
tirdim; Sayın Gürkan zannediyorum konuşmak için 
hazırlık yapıyor, çok iyi olur; çünkü kendisinin daha 
önce söylemiş olduğu güzeli sözleri var. Sayın Gür-
kan'ın sözlerinden bazııları şöyle : «Özal ara seçimden 
korkuyor.» «Hükümet seçimden korkuyor.» «Hükü
met seçimden kaçıyor.» (SHP .sıralarımdan «Doğru de
ğil mi?» sesleri) «Ara seç'im ciddî değil» Ama bütün 
bunlar b^öyle üç aydır devam etmiş ve en sonuncusu, 
herihalde en güzeli, «Seçimin kapısı tüm partilere 
•açık.» En güzeli bu olsa gerek. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Barajları o zaman kaldıracak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen efendim, lüt
fen... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Ekranı açın. 
Özal ekrandan korkuyor. 

ŞÜKRÜ BABACAN (KırfkkreUi) — Yasaklar 
kalksın. 

EYÜP AŞİK (Devamla) — Siyasî yasaklara gelin
ce : Anavatan iktidarının... 

FEYZULLAH YILD1RIR (Gaziantep) — Ya
sakları kaldırın da öyle konuşun. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Kaldırın da 
öyle konuşun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim, lütfen. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Siyasî yasaklara ge
lince : Anavatan İktidarının, demokrasinin bütün mü
esseseleri ile yerleşmesi için yaptığı gayretler ve at

tığı adımlar ortada iken, yasaklardan ötürü bizi suç
lamak demagojiden başka bir şey değildir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne demagojisi?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Zamanı gedince, o ko

nuda da bizden bekleneni yerinle getireceğimizden hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

Bir sayın üye, 6 Kasımda attığımız golü alkışla
mış; teşekkür ederiz. Keşke bütün kaleciler yedikleri 
güzel golleri takım değiştirmeden, yani transfer olma
dan alkışlamak büyüklüğünü ıgösterebilseıler. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın üydler, kanun teklifimizin maddelerine ge
çilmesini kabul ederseniz, maddeleri üzerimde, her 
madde hakkındaki gerekçemizi açıklamaya hazırız. Bu 
seçimler münasebetiyle vereceğiniz kararların demok
rasimiz açısından ıgüzel gelen ekler oluşturması ve se
çim neticelerinin yüce Türk Milleti için hayırlı olma
sını Cenabı Haktan niyaz eder, yüce Meclise Ana
vatan Grubu adına saygılarımı sunarım (ANAP gıra-
ılarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Aşık. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) -^ Gerze'de seçimi se

nin sayende aldık; konuş sen. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Amin, amin, 
mevl'üdliniz hayırlı olsun. 

BAŞKAN — SHP adına Sayın Gürkan, buyurun 
efendim. 

Sayın Canver, Sayın Can, lütfen efendim... Mec
lis çalışmalarım ilhlal ediyorsunuz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sizin partinizin 
milletvekilleri rahat durmuyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bağırıyorsunuz 
efendim, lütfen... Mecliste bağırılmaz, konuşulur. Lüt
fen efendim... 

CÜNEYT CANVER '(Adana) — Alah'ı da sahip
lendiler; bir o kalmıştı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bağırmayın efen
dim. 

Buyurun Sayın Gürkan. 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR

KAN (Antalya) — Sayın m'Metvekilıleri; Anayasa
mızın 78 inci maddesi ve 2839 sayıilı Milletvekili 
Seçimti Hakkındaki Kanun, seçimlerin yapılmasıyla 
ilgili olarak kanundan değil, Meclisin bir kararından 
söz ediyor. Bu bir raslantı değildir. Gerek Anayasa
da, gerekse ilgili yasalarda, seçimle ilgili işlemin, bir 
yasa olmayıp bir karar olmasının demokrasi açısın
dan fevkalade önemi vardır. 
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Anayasamız bu maddeyi getirirken, ANAP ikti
darı gibi iktidarların varlığını düşünerek, her bir se
çim içıin iktidara uygun koşulları liçeren bir kanun 
oluşturulmasın; bir genel kanun olsun ve seçimler, o 
kanuna göre, yalnızca Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin tarih konusunda vereceği bir kararla yapılsın 
istemiş ve 78 inci maddede özel olarak «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi karar alır» demiş; «Kanun çı
kartır» dememıiş. 

Yaşadığımız bir dramdır, Koşuları özel olarak 
•belirlenen bir yasayla 25 Mart seçimleri yapıldı, Tür
kiye'de demokrasinin yaşayıp yaşamayacağını, bu
günkü iktidarın meşruiyet 'temellerine sahip olup ol
madığını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
siyasal yapılanmasının, aritmetik yapılanmasının halk 
eğilimlerine uygun olup olmadığını gösterecek bir se
çime de, koşulları özel olarak helMenmiş bir yasayla 
gidilmektedir. 

Şimdi ben, bugünkü iktidar çoğunluğundan şunu 
yapmalarını da beklerim : 1988 genel seçimlerine 
pekâlâ hu zihniyet, bu düşünce ve bu demokrasi an
layışı, hir yasa yapar ve der ki; «Bu seçimlere yal
nızca Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde eksiksiz, nok
sansız ve altı aydır örgütlenmiş partiler girebilir.» 

Eğer siz, analkanunun geregu olarak,- zaman konu
şumda karar verme yetkisi değil de, her bir seçim için 
iktidar çoğunluğunun öngördüğü koşulları oluşturan 
bir kanunla gitmeyi düşürtürseniz, Türkiye'de seçim 
güvencesinden söz edilemez. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Dört ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
iktidar çoğunluğunun oylarıyla bir genel kanun yap
tık. Bu genel kanuna bizim itirazlarımız vardı. Özel
likle TRT konusunda propaganda imkânlarını kısıt
layıcı madde hakkında Anayasa Mahkemesine gittik 
ve bu mesele Anayasa Mahkemesinde görüşülüyor. 
Sayın Cumhurbaşkanı da, aynı konuda, propaganda 
döneminde siyasal partilerin mutlaka eşitliğe sahip 
olması gerekçesinden hareket ederek Anayasa Mah
kemesine gitti. Şimdi, bizim, daha eski -kanunda 70 
dakika olarak öngörülmüş bir propaganda süresini 
50 dakikaya dindirdiniz, belli bazı partiler için de pro
paganda süresini 30 dakikaya indirdiniz diye, Ana
yasa Mahkemesine gittiğimiz bir dönemde ve bugün 
yasalaştırmak istediğiniz teklif hakkında da Anaya
sa Mahkemesine yeniden gittiğimizde; bu seçimleri 
hangi güvenilir yasa ile yaptığınızı merak ediyorum. 

İBRAHİM TURAN (Gümüşhane) — Millete 
gideceğiz, millete... 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu 
Yasanın meşruiyeti şimdiden tartışmalıdır; bu Yasa 
ile alınacak sonuçlar, haklan kısıtlanmış muhalefet 
partileri için değil, ama iktidar partisi için meşruiyet 
temelinden yoksundur, (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Çünkü, Anayasa Mahkemesi şu an
da, sizin oy çokluğunuza güvenerek Anayasaya aykı
rı bir biçimde siyasal partilerin propaganda hakla
rını kısıtlama hakkına sahip olup olmadığınızı görü
şüyor. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Millete güve
niyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Kı

sıtlama hakkının görüşüldüğü bir dönemde, siz bu 
propaganda hakkını bütünü ile kaldırıyorsunuz. Gru
bumuzun kararı varıdır; Anayasa Mahkemesine gi
deceğiz ve Anayasa Mahkemesi muhtemelen, seçim
leri yapmayı öngördüğünüz tarihte, yani 28 Eylülde 
karar vermiş olamayacak. Pekli, Anayasa Mahkemesi, 
seçimlerin ardından, propagandayla ilgili hükümlerin 
Anayasaya aykırı olduğuna dair karar verirse, o za
man Türkiye'yi demokratik bir kaos içine sokmaya
cak mısınız? Bizi, muhalefet partilerini, Anayasaya 
aykırı bir biçimde kısıtlanmış bir seçim yasasıyla se
çimlere götürmüş olmaktan ötürü, meşruiyet temel
lerinden yoksun kalmayacak mısınız? (SHP sıraların
dan alkışlar) 

İBRAHİM TURAN (Gümüşhane) — Arkanda, 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» yazıyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, demokrasinin bazı vazgeçilmez ku
ralları vardır. Türkiye'de demokrasiyi hiçbir zaman 
istediğimiz düzeye getiremedik; 'ama bazı güzel ge
lenekler oluşturduk ve bugün hüzünle tespit ediyo
rum ki, binbir emekle -bazen kan pahasına- oluştur
duğumuz, sayısı çok az olan bu gelenekleri de, de
mokrasiden nasibi olmayan bir iktidar çoğunluğu 
ayaklar altına alıp çiğnemektedir. 

Şimdi, dünyanın her yerinde ve Türkiye'de, her 
zaman, bir seçim yasası çıkartılırken, seçime katıl
ması düşünülen partilerin asgarî mutabakatlarını sağ
lamak geleneği vardır.: Siz bunu, bundan önce (mart 
ayında) çıkarttığımız yasada yapmadığınız gibi, üç 
ay sonra, Türkiye için fevkalade önemli ve yaşamsal 
saydığımız bir yasa için dahi yapmıyorsunuz. Üste-
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lik, Sayın Cumhurbaşkanının, anamubalefet partisi
nin birçok kez Anayasaya aykırılık (iddialarında bu
lunduğu bir maddeyi de, inatla yasanın içine koya
rak bizi seçimlere götürüyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Kork
mayın. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Hiç 
korkmuyoruz. 

SHP adına söylüyorum, (muhalefet partilerinin 
alacağı her oy analarının ak sütü kadar helaldir; 
ama iktidar partisinin 'alacağı her oy tartışmalıdır; 
çıkartacağı her oy meşruiyet (temellinden yoksundur. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAS/KAN — Lütfen efendim... Lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu 
seçimleri Sayın Başbakan küçümsemek istiyor ve «11 
tane milletvekili için bütün Türkiye rahatsız edilmez» 
diyor. (ANAP sıralarından «Doğru söylüyor» sesle
ri) Ben de, «Biz SHP olarak bu seçimlere, sizin meş
ruiyet temellerinıizin hallkoyiaımasına sunulduğu fev
kalade önemli bir seçim gözüyle bakıyoruz» diyo
rum. 6 Kasımın bizim dışımızda oluşmuş koşulları 
ve onun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi için
de yapılan ve birçoğu özellikle Anavatan Partisi ik
tidarının yaptığı Anayasaya aykırı transferlerin meş
ruiyet temellerine sahip olup olmadığını bu seçim
ler gösterecektir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — KİT' 
lerıi satıp satamayacağınız, tütün tekelini kaldırıp 
kaldıramayacağınız, her yıl 200 bin işsizi yaratan 
politikaları sürdürüp sürdüremeyeceğimiz, Türkiye'yi 
her yıl 1,5 - 2 milyar dolar yeniden borçlandırıp, 
borçlandırmay adağınız,.. 

MUSTAFA IŞAH1N (Kayseri) — Sen kendini 
akla. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Devam buyurunuz Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Yük

sek faizlerle, binlerce, onbinlerce üreticiyi tekellere 
kurban edip edemeyeceğiniz konusunda, meşru hak
ka sahip olup olmadığınızı bu ara seçimler göste
recektir. (SHP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Açıkça söylüyorum, eğer ANAP «iktidarı bu se
çimlerde muhalefeten daha az oy alırsa ve eğer , 

ANAP iktidarı, bu ara seçimleri bunca antidemokra
tik kısıtlamaya rağmen, kaybederse (ANAP sırala
rından «Ya kazanırsa?» sesleri), bu (iktidar çoğunlu
ğunun iktidara devam edebilmesinin yolu, bu Mec
lise yeni bir hükümet programı, yeni bir hükümet ve 
yeni bir hükümet başkanı sunmaktır. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Aksi takdirde, halk des
teğini kaybetmiş, halik onayı alamamış, bu politi
kaları sürdüremezsiniz. Fonlarla ilgili yaptığınız har
camalar,. meşruiyet temellerinden yoksun olur, Türk 
tütün üreticisini, bir avuç uluslararası tekele peşkeş 
çekmek, her türlü yasal dayanağından yoksun kalır, 
KİT'leri yok pahasına satmak, gasp haline dönüşür. 
Onun içki, bütün içtenliğimle söylüyorum, bu ara 
seçimlerden yenik çıkacaksınız ve yenik çıktığınızda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeniden güvenini 
kazanacak yolları ve yöntemleri bulmak zorundası
nız. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Millet sizi istemiyor. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, bu iktidar korkuyor. 
Sayın Eyüp Aşık, bir kez daha söylüyorum, bu 

iktidar korlkuyor. Anayasanın 78 inci maddesi, ara 
seçimler için olağan dönemi, beş yıllık (yani altmış 
aylık) Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma dönemi
nin ortası olan otuzuncu ay olarak görmüştür; yani 
seçim günü 6 Haziran idi, 

Sayın miMetvökilleri, ANAP iktidarı o tarihte se
çim yapamadı; açıkça da söylediler, «Biz kendimi
ze en uygun gelen koşullarda seçim yapmak isti
yoruz» dediler; o gün korktular, o günkü koşullar 
kendilerinin işine gelmedi. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, lütfen müdahale edin efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen dinle
yelim efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Şim
di Türkiye Büyük Millet Meclislinin tatile girdiği 5 
Haziran tarihine kadar, bu yiğit çoğunluk, seçim ka
rarı alamayacak ölçüde seçimlerden korkuyordu. 
(SHP sıralarından alkışlar) O zaman, seçimleri 1987 
ilkbaharında ya da sonbaharında yapmayı düşünü
yordu. Açıkça da söylediniz, zabıtlarda var. «İşi
mize en uygun geldiği zaman yaparız» dediniz. 5 Ha
ziran tarihine kadar da en uygun zamanı görmediniz. 
Şimdi, Sayın Başbakan, 1986 sonbaharında seçim 
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yapmaya tarar veriyor, Niçin, biliyor musunuz? Çün
kü, 1987 ilkbaharındaki! veya 1987 son baharındaki 
şansının 1986 sonbaharından daha kötü olacağını gö
rüyor. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bir - 'birbuçulk aylıik düşünme süresi kendisine gös
termiştir ki, ANAP iktidarı için en uygun seçim dö
nemi her halükârda bugündür; 1987 ilkıbahan ve 
sonbaharında bugünkü koşulları dahi elde edemeye
ceklerdir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunu 
şunun için tespit ediyorum : Yarın politikalarınız ve 
hükümet konusunda güvenoyılaımasına gidecek Türk 
Halkı bilmelidir ki, bu hükümet ve bu iktidar 1987 
ilkbaharındaki Türkiye'yi ve sonbahanndaki Türkiye' 
yi, 1986 sonbaharından daha kötü tbtir Türkiye ola-
tralk düşünmektedir. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibe lütfen müdahale etmeyelim. 
AHMET EKİCİ '(Kütahya) — Hiç toto oynadın 

mı sen? 11-0 olacak bu seçim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa

yın milletvekillileri, Anayasanın 84 üncü maddesini 
buraya bir ANAP milletvekili çıksın ve hangi cüretle, 
hangi hakla, hangi anayasal yetkiyle, açıkça 84 üncü 
maddeye aykırı olarak ımilletvekıilJleri transferi yapsın. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Sayın Başbakan, «Ben 
Anayasanın 84 üncü maddesini askıya alıyorum» de-
dıi. Dedi mi? 

RIZA ÖNER ÇAKAN (Zonguldak) — Sen en 
ıbüyülk transfersin, sen kocamansın. 

BAŞKAN — Sayın Çalkan, lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) —. Kaç para 'al

dın? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Din

leyin lütfen, 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sen hiç hayatın

da toto oynadın mı? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın Başbakan «Ben Anayasanın 84 üncü maddesini 
askıya alıyorum» dedi mi? Millî iradeyi temsil eden 
bu Meclis, Sayın Başbakana Anayasanın 84 üncü 
maddesini bir süre uygulamama hakkını verdi mli? 
Vermedi. (ANAP sıralarından, «Transferleri yapan 
sensin» sesleri) 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Sen 
partini sattın. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Tıp
kı oradaki gibi, meşruiyet ıtemelıleninden yoksun bir 
hiçimde, bugün de Başbakan diyor ki; «Dört ay 
önce verdiğim propaganda hakkını bugün ben as
kıya alıyorum.» (ANAP sıralarından, «Askıya alan 
yok» sesleri, gürültüler) 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Par
tini kaça sattın? 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — As
kıya alan yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen Sayın Kö-
seoğlu... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bu demokrasiye gerçekten ihtiyaç 
duyup duymadığımız konusunda ciddî olarak düşün-
ımek mecburiyetindeyiz. 6 Kasımda başlayan yemi de
mokratik döneme Türk Milleti ve bu Meclis için
de yer alan bizler, büyük umutlar bağladık. Biliyor
duk ki, görevimiz Türkiye'de demokrasiyi genişlet
mek ve Türkiye'de yeni demokratik gelenekler oluş
turmaktır. Oysa, sizden şunu soruyorum : Yeterli 
saymadığımız bir dönemde, yeterince demokratik ka
bul etmediğimiz bir dönemde, yani 6 Kasım seçim
lerinden önceki 'bir dönemde oluşturulan bir yasada, 
muhalefet partilerinin hepsine 70 dakika -seçim sı
rasında- propaganda yapma imkânı tanınırken; siz, 
demokrasiyi ıgenıişletmek ve 'yüceltmek görevi alimiş 
milletvekilleri o böğenmediğiiımiz olağandışı dönem
den çok daha geri bir demokrasi anlayışını savuna
rak, bu hakkı bir parti liçin 50 dakika ve diğer bir
çok partiler için 30 dakikaya indirme antidemokra
tik tavrını benimsemediniz mi? Bu mudur s'izden 
beklenilen görev? (SHP sıralarından alkışlar, ANAP 
şuralarından gürültüler) 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Se
nin beğenmediğin... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sivil 
ve demokrat oltoıak, Beymen'den ya da Bijan'dan gi
yinmekle olmaz; sivil ve demokrat olmak, sivil ve 
demokrat düşünmelkle mümkündür. Sivil ve demokrat 
olmak, antiıdemokratik bir dönemde alınmış koşulları 
daha 'ileriye, daha demokrasiye götürmekle mümkün
dür. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İki ay 

önce yasa çıkarttık... 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayın efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Mil

letvekili adaylarım... 
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MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Ecevit geliyor. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamia) — Ecevit 

geliyorsa, değerli ANAP'lı arkadaşım, Demirel de 
geliyor. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ve ben üstelik Sayın Başbakan gibi söylemiyorum. 
Sayın Başbakan, «Sayın Demirel, ben hodri meydan 
dedim; ama, aman siz ciddiye alıp da, sakın soyunup 
meydana çıkmayın; aman üstünüze alınmayın, hodri 
meydan lafını size demedim» dedli. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sizim İktidarınız, sizlin efeliğiniz ancak olağandışı 
koşularda, ancak yasaklılıklar sürdükçe, ancak tekli
fin 5 inci maddesinde olduğu gibi propagandaları kı
sıtlayarak, ancak TRT'yti korsaın teıir radyo - televizyon 
şirketi haline dönüştürerek sürebilir; başkası mümkün 
değil. (SHP ışımalarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen, toparlayın elen
dim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bir 
şeyi sormak istiyorum : Bundan üç ay önce bir ka
nun çıkarttık; milletvekili adaylarının nasıl tespit edi
leceğini, bizim de katılımımızla, demokratik bir biçim
de, partilerin kendi tüzüğüne bıraktık. Simdi, üç ay 
önce bu parmaklar kalktı ve büyük övgüler içinde 
liberalizm öyküleri anlatılarak, masaDarı söylenerek 
«İşte demokrasi budur, bütün siyasî partiler kendiler'i 
belirlesin» dendi. Üç ay sonra koşullar değişti ve bu
gün milletvekili adaylarını nasıl belMeyeceğiimliz konu
sunda, yasayla bir siyasal partinin tüzelkişliliğiın'i hiçe 
sayarak, buyruk geUMyorsunuz; diyorsunuz ki; «İla 
ve illa merkez karar ve yönetim kurulu belirleyecek.» 
Pekli, buna ne hakkınız var? ANAP istediği gibi be
lirlesin. Mçün, diğer muhalefet partilerinin milletve
kili adaylarını belMeyecekleriinü ila. kendiniz belirle
mek listiyorsunuz? Üstelik, açıkça söylüyorum; ge
tirdiğiniz bu hüküm, partilerin demokrasi esaslarına 
aykırı olarak işleyemeyecekleri ve karar alamayacak
ları yolundaki Anayasanın Igili maddesine de aykırı
dır. Siz, Anayasa maddelerM ve nerede aınttidemok-
ratiklik 'bulursanız, bunu yasalaştırmanın hevesi için
desiniz. 

Sayın milletvekilleri, TRT'deki propaganda yasağı 
ile ilgili bu yasaldaki 5 inci maddeyli değiştürsenliz dahi, 
yine de bu seçimlere eşilt koşullarda gidemeyecek ka
dar muhalafetten, muhalefet partilerinden ve ŞHP'den 
korkuyorsunuz. Eşit koşullarda seçime gidemeyecek 
kadar korkuyorsunuz. Bu arada şunu hatırlatmak is
tiyorum; TRT'nin tutumundan, Sayın Cumhurbaşka
nımız da belli ölçüde- sorumluluğa bulaştırılmıştır. 

Çünkü, Türkiye Radyo - Televizyon Kurulunu Sayın 
Cumhurbaşkanımız kendiisi atamıştır. Dolayısıyla bu 
kurulun, Anayasaya uygun bir biçimde görevini ye
rine getirtip getirmediği konusunda Sayın Cumhur
başkanımız da sorumludur. 

Seçim dönemine girdiğimiz bugünden itibaren, 
TRT'nlin 'bu korsan tavrı sürerse, TRT'nin, bu yaşan
mamış partüzan tavrı sürdürülmekte devam ederse, 
bu 5 inci madde bu kanunda kaldığı sürece, bu se
çimlerin eşit koşullarda yapıldığını söylemek mümkün 
değildir. Sayın Cumhurbaşkanının, Anayasa Mahke
mesine giderken düşündüğü gerekçeleri yeniden dü
şünerek, bu yasayı imzalamaması lazımdır. 

Sayın Cumhurbaşkanının, TRT Yüksek Kurulu
na bu girdiğimiz seçim döneminde anayasal sorumlu-
luğunuda hatırlatmada bulunmak zorundadır. (SHP 
sıralarından alkışlar) Aksi takdirde, en fazla alacağı
nıza inandığım bir - iki milletvekilliği dahi anayasal, 
yasal ve meşruiyet temellerinden yoksun kalacaktır. 
Bunu hatırlatıyorum. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP, DYP, HDP 
ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Söz sırası, şahsı adına Sayın Türkân Ankan'mdı; 

ancak Sayın Türkân Arıkan, söz sırasını Sayın Vu-
'ral Arıkan'a devretmişlerdir. 

Buyurun Sayın Vural Arıkan. (Alkışlar) 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hangi parti 

adına konuşacak Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Dinle de aydınlan 

biraz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vural Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; çok ciddî bir hukukî sorunla kar
şı karşıyayız. Maalesef ne Başkanlık Divanı ne de ko
misyon başkanı bu ciddî sorun üzerinde durmamış
lardır. Bendeniz usul hakkında söz istediğim zaman 
bu konuyu belirtecektim. 

Anayasamız, ara seçimlerin kararla olacağını söy
ler, seçim yenilemesinin kararla yapılacağını söyler. 
Seçimlere ait temel hükümlerde, seçim yenilemelerinde 
gün tayin edilmiştir; ara seçimlerde gün tayin edilme
miştir. Kanun koyucu niçin «karar» demiş de kanun 
dememiş? 

Meclisin görevlerini tetkik ettiğiniz zaman şunu 
görüyorsunuz : Yasa yapıyor (bütçe ve kesinhesap ya-
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salarını yapıyor, af yasalarını çıkarıyor), onaylıyor, 
idam cezalan veriyor ve kararlar alıyor. 

Hukukî hiyerarşik düzen içerisinde, kararlar en 
altta gelir. O halde hatırımıza şöyle bir sual gelir. Ka
rarla yapılması lazım gelen bir şey, acaba kanunla 
yapılaibilir mi, ihdas edilebilir mi? Bunu çözmek la
zım. Hiç düşündün mü Sayın Saruhan bu konu üze
rinde? (SHP. DYP, HDP ve bağımsızlar sıralarından 
gülüşmeler) İşte olay bu; yapabilir miyiz, yapamaz mı
yız? Soruyorum Başkanlık Divanına; Başkanlık Di
vanı bu konu üzerinde düşündü mü? Acaba komisyon 
başkanı bu konu üzerinde düşündü mü? İlk hatırını
za gelen şey, belki yapılabileceği şeklinde olabilir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Olabilir belki. 

Mademki kararla oluyor, biz bunu yasayla da yapa
lım, mümkündür ve daha muhkem olur, kuvvetli olur 
ve pekiştiririz diye de düşünebilirsiniz. 

Anayasa koyucu, bunun kararla yapılmasını niçin 
öngörmüş bilir misiniz? Seçim tarihinde seçim yapı
lır ve olay da biter; çünkü, tükenen bir olaydır; ka
nunda ise kalıcılık vardır. İşte onun için bunu iste
miştir. (SHP, DYP, HDP ve bağımsızlar sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Getirdiği müesseselerde 
de bunu görebilirsiniz. Kanunlar hakkında getirdiği 
müesseseler nedir? Kanunlar hakkında belirli organ
lara, belirli kuruluşlara muamele yapabilmek için im
kân tanımıştır. Nedir tanıdığı imkân? Anayasa Mah
kemesine müracaat etme imkânı. İçtüzük değişiklik
lerine karşı Anayasa Mahkemesine müracaat etme 
imkânı ile kanun hükmündeki kararnamelere karşı 
Anayasa Mahkemesine müracaat etme imkânı; karar
lar hakkında bu imkânınız yok. 

Şimdi, siz bu konuyu kanunla getiriyorsunuz. Bu 
kanun Anayasa Mahkemesine gider iptal edilirse, ne 
yapacaksınız? İşte, o yüzden anayasa koyucu bunun 
kanunla olmasını öngörmemiştir; ancak kararla olma
sını öngörmüştür; sebep budur. 

Şimdi bakınız, diyelim ki bu kanun oylarınızla ka
bul edildi ve 20 Temmuz günü de Resmî Gazetede ya
yınlandı. Anayasa Mahkemesine 60 günde müracaat 
hakkı vardır. Bu 60 günlük süre de 20 Eylül tarihin
de biter. Siz müracaat edeceksiniz, Anayasa Mahke
mesi beş ay içerisinde inceleyerek karar verecek ve 
seçim ortadan kalkacak. İşte benim belirtmek istedi
ğim konu bu idi. Maalesef taraflı olan Başkanlık Di
vanı, bu müzakereyi ilk önceden açması lazım gelir
ken, bu fırsatı da kaçırmış oldu. 

ALPASLAN PEVLİVANLI (Ankara) — Makab
line şamil olmaz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Şunu da yapabi
lirdiniz : Bir kararla ara seçim tarihini getirirdiniz, is
tediğiniz diğer değişikliklere ait tasarıyı da ayrıca geti
rebilirdiniz, çünkü sayı çokluğu sizde, 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Değişen bir 
şey yok. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — İkinci bir konu 
da, memurların bu seçimde aday olmaları ve seçile-
memeleri halinde eski görevlerine veya eşdeğerde bir 
göreve dönebilecekleri hususudur. Bu hüküm emredi
ci bir hükümdür. Kimin yönünden emredici? İdarenin 
bu işi yapması bakımından emredici. Adaylığını ko
yup da kaybeden kişi yönünden sadece bir ay zarfın
da müracaat etme hakkı vardır. 

Gazetelerde okuduk, ANAP'ın adayları belli: Ek
rem Pakdem'irli, Hasan Celal Güzel, vesaire... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun, şahıslarla alakalı değil, Bura
dan bir noktaya gelmek istiyorum. Şimdi, aynı gö
reve dönme imkânını verdiğinize göre, bunlara bir im
tiyaz tanımış oluyorsunuz; imtiyaz ise Anayasaya ay
kırıdır. 

Burada çok tehlikeli bir olay daha var. Biliyorsu
nuz Cumhurbaşkanımız yürütmenin başıdır ve karar
nameleri imzalama yetkisine de, geri çevirme yetkisi
ne de sahiptir. Halbuki bu emredici hükümle Cumhur
başkanının bu yetkisine de tasallut etmiş oluyorsunuz : 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Allah Allah... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Evet evet, geri 

çevirmesi mümkün değildir. Dikkatli olarak tetkik bu
yurunuz. Ben buraya tenkit etmek için çıkmadım ar
kadaşlarım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan)— Dönebilirler, dönebilirler. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Dönebilirler, o 
hak onlara verilmiştir; ama siz idare olarak yapmak 
görevindesiniz. Birkaç kere arz etmeye çalıştım, hu
kuka su katmayalım; onun için bu hüküm de tehli
keli bir hükümdür. 

Üçüncü noktaya geliyorum: Sayın Eyüp Aşık ko
nuşurlarken, «Bütün partilerin seçime girmeleri için 
bunu getirdik» dediler. Bu teklif bir halde kabul edi
lebilirdi ve demokratik olabilirdi; ANAP tüm teşki
latını kurmaş olabilirdi, diğer hiçbir partinin teşkilatı 
olmayabilirdi. Seçim, birden fazla partinin yarışma-
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sı anlamına geldiğine göre o zaman böyle istisnaî ka
nunu getirmeye cevaz verilebilirdi. Aksi takdirde, iki 
ay önce kabul etmiş bulunduğunuz ilkeden dönmüş 
bulunuyorsunuz. Dün doğru, bugün yanlış; bugün 
doğru, genel seçimde yanlış... Bu hukukî çelişki dahi 
sizin hukuk sistemiyle oynamak istediğinizi ve ifade 
buyurduğunuz bu amaçlarınızın samimî olmadığını or
taya koyan bir husus şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Memurlarla alakalı bir husus daha var. Biliyorsu
nuz, memurlar siyasî partilere giremezler, katılamaz
lar. Bu teklifle memurları aday olarak seçime aldınız 
ve kazanamayanları da eski görevlerine verdiniz. Ne 
oldu? Anayasanın o hükmü de dolaylı olarak ihlal 
edilmiş oldu. Binaenaleyh, bu kanun, hukuk açısından 
maalesef ciddî olarak incelenmemiştir. 

Hükük bir kavramlar dizisidir. Nasıl elektrik mü
hendisliğinde kilovatla megavatı projede karıştırma
nız yanlış olursa, hukukta kavramlara riayet edil
mezse o zamanda yanlış olur Sayın Eyüp Aşık; olay 
bu kadar basittir. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bir baş
bakan zamanında karıştırmıştı. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — TRT'ye gelin
ce: O konuda bir şey söylemeyeceğim, çünkü sayın 
konuşmacılar benden önce belirttiler. 

Yalnız, Sayın Gürkan'a katılamadığım bir konu 
var. Diyorki, «6 Haziran tarihinde seçim başlar.» Ha
yır. Genel seçimlerden sonraki ilk 30 ayda ara seçim 
yoktur. Son 1 senede de seçim yoktur. 18 aylık dö
nem, seçimin yapılacağı zaman grafiğini gösterir. Bu 
grafik 9 ay içerisinde en yüksek noktasındadır; 9 ay
dan sonra inmeye başlar. İşte demokratik kural; o ilk 
9 ay içerisinde yapma meselesidir. Bunu da yapmış
tır bu teklifte. (ANAP sıralarından alkışlar) O yüz
den muhalefet sözcüsüne katılamadığımı da ifade et
mek isterim. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Nejat Abdullah Resuloğlu, buyurun efen

dim. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli mSletvelkİlfeıli; s'izlerkı buradaki 
varlığınızı ülkemizdeki demokrasinin İspatı olarak gö
rüyorum. Bundan da duyduğum mutluluğu şu andia 
kelimelerle izah etmekte güçlük çeküyorum. Ancak bu 
mutluluğumu, memleketimizde hâlâ siyasî yasaklara 
sokulmuş insanların varlığından duyduğum derin 

üzüntü alıp götürmektedir. Bunu özelikle belirtmek 
istiyorum. 

Aziz milletvekilleri, bugün burada sizlere seçilme
niz için hak tanıyan bir seçim gününün benzeri bir 
başka seçime glirme kararını vermek üzere toplanmış 
bulunuyorsunuz. Bu kararı verirken, herkesin seçilmek 
liçlin eşit şartlarla milletin önüne çıkmaya hakkı oldu
ğunu da unutmamalısınız. Demokrasimizin mevcudi
yeti yüce Meclisimizden böyle bir kararın çıkmasıyla 
mümkündür. Eğer demokraisliden yana isek, demokra
tik bir seçim yapacaksak, seçimin eşit şartDarda ya
pılmasını da sağlamalıyız veya sağlamalısınız. Eşitli
ğin sağlanması için aşağıdaki tarz edeceğim konular 
yüce Meclisıimizce ivedilikle görüşülüp karara bağlan
malı ve ondan sorma seçim günü tespit edilmelidir. 
Sayın Aşık değindiği için ben de bazı konulara de
ğinmek istiyorum. 

Anayasamızın 84 üncü maddesi kaldırılmalıdır 
veya bazı klişli veya kişilerce gelişigüzel kullanılması
na mani olunmalıdır. 

Anayasamızın geçici 4 üncü maddesi kaldırılma
lıdır. Yasaklı bir gündemle seçimle gidilemez, demok
rasiden ve insan haklarından bahsedilemez. 

Devletin malı olan Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumundan, bütün partiler kendirlini seçmenlerine 
tanıtacak kadar faydalandırılmalıdır. 

lktiidar partisinin propagandasından başka bir 
özelliği bulunmayan, «İcraatın İçinden Programı» 
kaldırılmalı veya aynı şekilde, «İcraatı Tenkit Prog
ramı» koyulmak suretiyle diğer partiler tarafından 
hükümetin yalan ve yanlış propagandaları halka du-
yurulmahdır. Zaten demokrasinin de gereği bu değil 
midiir? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Kim yazdı onu? 
Okuyamıyorsun. 

BAŞKAN — .Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— Milletin hür iradesiyle milletvekili seçilip, hüküme-
itin başı tarafından istediği zaman askıya alınan, di
lediği zaman da askıdan indirilen ve işine geldiği şe
kilde de yorumlayarak, diktatörce davranışlarına de
vam ederek Anayasayı delen ve Anayasayı ihlal ede
nin kendisi olmasına rağmen, milletvekillerine, De-
mokîesiin Kılıcı gibi kullandığı Anayasanın 84 üncü 
maddesine açıklık getirilmesi içlin bu maddeye daya
narak kapalı kapılar ardında mi'lletvekillliğlini düşür
meye çalıştığı, planladığı arkadaşların durumunun da 
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iaöiikn görüşülmesi, gündemin anamaddeleri arasına 
sokulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım bu 
konuların dışında, üzerinde önemle durulması gere
ken diğer bazı konulara da değinmeden geçemeyece
ğimi. 

Hükümetin başında bulunan başbakan, Donkişot 
misali pehlivanmış gibi, güreşmeden ve er meydanına, 
mindere çıkmialdan, kendine göre başpehlivanlık: keme
rim' allıyor. (ANAP sıralarından gürültüler) Zaten 
6 Kasrm seçimlerinden de böyle çıkmadı mı? 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Sen de öyle çık
madın mı? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sen de öyle çık
madın mı? 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
Eskiden İzmir'den milletvekili adayı oldu; bu mil

let ona güvenmedi ve onu milletvekili yapmadı. De
mek ki, şahsında bir güç yokmuş ve yoktur; ama ka
dere bakın ki, bu şahıs bu şartların gereği seçildi, şim
di lise bunu hazmedemiyor. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkanım, bu sözleri duymuyor musunuz? Niye 
müdahale etmiyorsunuz, ikaz etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, şahsiyatla uğraşma
yalım lütfen. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
Kendilerine gerçekten güveniyorlarsa, DemiireTden 
korkuları da belli ya - Resuloğlu'ndan da çekinmiyor 
veya ürkmüyorsa... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen kim 
oluyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 

— Şurada milletvekillerinin gözleri önünde beraberce 
milletvekilliğinden istifa, edelim ve dilediği yerden di
lediği şartlarda seçime girelim ve öylie halkın önüne 
çıikalım. İşte, hodri meydan buna derler. (ANAP sı
ralarından gülüşmeler) 

MEHMET ÖZDBMtR (Elâzığ) — Becerehıiyor-
sun bu işli. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 

— Gerçek şartlarına, 1977 seçimlerindeki şartlarına 
döneceğini bildiği için kendisi bileî şerliye ile seçime 
gitmektedir. Oysa ki, Doğru Yol Partisi seçimi her
kesten daha fazla istemektedir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, Meclis hile mi yapıyor? Seçim Kanunu 
Merjlisten çıkacak. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— Şayet korkmuyorsa, devamlı yaptığı gibi, başkala
rına fatura kesmeyi bırakarak, Meclise siyasî yasak
ların kaldırılması için kanun teklifi versin. Meclislin 
her üyesinin kendi hür iradesi ile karar vereceğine 
inanıyorum; çünkü artık bu maddenin zamanı gel
miştir. önce hodri meydanı burada şartları eşitlemek 
için başlatalım, sonra da eşit şartlarda milletin önü
ne çıkalım. Yalandan başpehlivanlık yapmasınlar. 

Azliz mitletvekillerii, büz Doğru Yol Partisi... 
AHMET YTLMAZ (Giresun) — İstifa et seçime 

gir. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 

— Davam ©delim, sizlinle de girelim beyefendi. Bu
yurun hodri meydan, işte burada söylüyoruz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

Sayın Resuloğlu, lütfen toparlayın efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İstifa et, se
çime gir. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— İstifa dilekçesi için 48 saat... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, lütfen efendim, lüt
fen... 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— Aziz miletvekilleri, biz Doğru Yol Partisi olarak, 
seçimlerin yapılmasının yapılmamasından daha iyi 
olduğuna inanmışızdır. 6 Kasım seçimlerine katılma
yan Doğru Yol Partisi, bugün Yüce Meclisimizde 
grup kurmuştur. Milletlimize, geçmişte verdiğimiz hiz
metimize gelecekte azliz milletimizin teveccühü ile de
vam edeceğimizi ifade eder, hepinize en derin saygı
larımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Resuloğlu. 
Sayın Tutum?.. Sayın Tutum yoklar mı efendim? 
Başkanlığa bir yazı yazmışlar. Ben teklifin geneli 

üzerinde söz isteyenlerin islimlerini okumuştum; beyan 
©derim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, ko
misyon adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın 
Coşkünoğlu, buyurun efendim. (Alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; bana, mevzuu biraz 
dağıttık gibi geliyor. Maddelere geçildiği zaman, de
ğerli arkadaşlarımın tenkitlerine elbette cevap verece
ğiz; fakat tümü hakkında yapılan görüşmelerde, ka
nun mevzuuyla, maddelerle ilgili olmayan birtakım 
konuşmalar yapıldı. Bunu, o arkadaşların heyecanı
na veriyorum; ama, biraz mevzuu dağıttık. 

Arkadaşlar «Anayasanın 78 inci maddesine göre 
Meclis karar verir» diye itiraz etti. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Evvela 
Anayasayı oku, öğren. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — «Böyle bir karar 
verilmeden, bu teklif konuşulamaz» demek istediler. 

Arkadaşlar, insafla mütalaa edelim; bu teklif ko
misyona nereden geldi? Yüce Meclisten geldi. Yüce 
Meclis, seçim kararıyla birlikte, teklifin konuşulma
sına karar verdi ve bize geldi. 78 inci maddenin hük
mü yerine geldi ve kanun teklifi de bu şekilde komis
yonumuzdan geçti. 

Bu şekilde Meclisten geldi. Mecliste iktidar, mu
halefet diye bir şey yok; Meclis kararı ile geldi, ar
kadaşlar. Bir milletvekilinin veyahut da birkaç millet
vekillinin teklifi olarak gelmedi. Binaenaleyh, Anaya
sanın 78 inci maddesine uygun olarak bir teklif gel
di ve bu teklif komisyonumuzdan geçti; yüce Meclise 
arz edildi. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Aç 
tüzüğü de oku, öğren başkan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arkadaşlardan bir 
kısmı «Böyle bir kanuna gerek yoktur, seçimlerin 
genel hükümlere göre yapılması lazımdır, Meclis bir 
karar versin gitsin.» dediler. Arkadaşlar, kanun tek
lifini tetkik etmeyen arkadaşlarımızın bu şekilde ko
nuşmasına şaşmamak mümkün değil. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Kanun teklifini 
görmedik bile. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, ara se
çimin yapılması için genel seçim hükümlerine gittiği
miz takdirde birtakım partiler bu seçime katılamıyor. 
Teşkilatlarını tamamlamamış, gruplarını tamamlama-
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mış, kongrelerini yapmamış, grupları bulunmayan par
tilerin bu seçimden istifade imkânı yok. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Millete 
merhamet edin, merhametinizi milletin karşısında gös
terin. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ne hazindir ki, bu 
kanun teklifinden yararlanan bir partinin başkanı 
dahi geldi, burada bunun aleyhinde konuştu. Kendi
sine hak veren bir kanun teklifinin aleyhinde konuştu 
Sayın Vural Arıkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğruyu söylemek 
için konuşuyor, doğruyu; olması gerekeni söylüyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞUNOĞLU (Devamla) — Efendim, doğruyu 
söylemek maddelerde mümkün; doğruyu söylüyor mu 
söylemiyor mu, maddelerin tetkikinde mümkün. 

Şimdi, eğer seçimlerin umumî hükümlere göre 
yapılması teklifi gelseydi, bu sefer de «Efendim, görü
yorsunuz ya, teşkilatını tamamlamamış elan partiler, 
illerin dörtte üçünde teşkilat kurmamış olan partiler, 
kongrelerini yapmamış olan partiler seçime giremi
yor; bu antidemokratiktir» diyecektiniz. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Arıkan'ın söyle
diklerini dinlememişsiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
' T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi gelen teklif, 

bunların hepsini bertaraf ediyor ve seçimlere bu şe
kilde girmek imkânı hâsıl oluyor. 

Televizyon ve radyo mevzuuna da temas etti ar
kadaşlarımız. Komisyonda da konuşuldu uzun müd
det; arkadaşlarımız bunu komisyonda izah ettiler. 
Ara seçim bu; daha evvel yapılan genel seçimler 
kadar, belediye seçimleri kadar önemli, memleketşü-
mul değil. O seçimlerde bile, radyo ve televizyondan 
konuşma hükmü kabul edilmemiştir. Şimdi burada biz 
şu veya bu ilde; hatta bir misal verdik, bir ilde bir 
milletvekilliği boşalmışsa onun için bütün partiler 
aday gösterecek, hepsi de radyoya çıkacak; yani Siirt' 
te veya Van'da yapılan milletvekili seçimi için bütün 
vatan sathmda saatlerce radyo ve televizyonda konuş
ma yapılacak. Bunu, hangi makul çerçevede kabul 
edersiniz? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Neden 
korkuyorsunuz, neden? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi, bu müla
hazalarla bunları kabul etmedik. Ayrıca... 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — ı Sayın konuşmacı 
komisyon başkanı olarak mı, hükümet temsilcisi ola
rak mı konuşuyorlar? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, hükümet 
de cevap verir; ben, komisyondaki konuşmaların çer
çevesine göre cevap vermek mecburiyetindeyim; ce
vap veriyorum. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ko
misyonun raporu var. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sizin raporunuz var 
sayın komisyon başkanı. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hükümet de cevap 
verecek efendim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Fu
zulî şagilsiniz. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, takip edemiyoruz, sustursanıza. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bunların hepsini 
komisyonda birer birer konuştuk arkadaşlar; küçük 
partilerin, yani yeni kurulmuş partilerin seçime girme
lerinin daha demokratik olacağı esasını kabul ettik. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, hü
kümet konuşabilir, hükümet isterse konuşsun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Komisyon kabul 
etti efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Komisyon namına... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet, komisyon 
namına konuşuyorum; komisyon kabul etti. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sizin göreviniz değil 
ki, tasarıyı hükümet sunar burada. 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, lütfen efen
dim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Teklif hükümet
ten gelmedi efendim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, komisyon başkanı genel konuşamaz efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Teklif hükümetten 
gelmedi. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, rapor okunmadı ki. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı her zaman ko
nuşur efendim, lütfen... 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ra
porun okunması reddedildi; nasıl konuşur? 

BAŞKAN — Konuşur efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Komisyon başkanı, 
komisyon her zaman konuşur. 

Teklif hükümetten gelmedi. 
Diğer bir mevzu... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Komisyon başkanı 

komisyonu ilgilendiren şeylerde konuşur, genelde ko
nuşamaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -̂ - Ge
nel konuşamaz; rapor okunmadı, raporu okutsalardı 
o zaman. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, «Se
çimden korkuluyor» dendi. Seçimden korkulacak bir 
madde yok burada. Dün, «Seçimden korkuyorsunuz, 
seçime gitmiyorsunuz» diyen parti liderleri, bu sefer 
«Siz bir an evvel seçimi getiriyorsunuz, bu şekilde se
çimden korkuyorsunuz» diye tersini konuşmaya baş
ladılar. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) ^- Ama, bunları açık
lamak komisyonun görevi değil. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hükümet adına konuşmayın. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Dün başkaydı, bu
gün başka konuşuyorlar. Binaenaleyh, bunların... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, ki
min adına konuşuyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Coşkunoğlu, lütfen siz devam edin efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, komis
yonda konuşulan mevzuları birer birer izah ediyo
rum, gerekçelerini de arz ediyorum. Eğer muhavvil 
bir teklifiniz varsa onu dermeyan edersiniz yahut 
çıkar burada konuşursunuz, ona da cevap veririz. Şim
di bir sürü önerge geldi; icap ederse önergelerin de 
cevabını vereceğiz; ama bu seçim tam zamanında ya
pılmış olacaktır ve seçimin zamanının tayini yüce 
Meclise aittir; yüce Meclis de zamanını tayin etmiştir. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Efendim, teklifin tümü üzerinde istanbul Millet

vekili Sayın Memduh Yaşa ve arkadaşlarının bir öner
gesi vardır; önergede, teklifin tümünün Anayasaya 
aykırı olduğu iddia edilmektedir. . 

İçtüzüğümüzün 85 inci maddesini okuyorum : «Bir 
kanun tasarı veya teklifinin Genel Kuruldaki gö
rüşülmesi sırasında tasarı veya teklifin belli bir mad
desinin Anayasaya aykırı olduğu^gerekçesiyle reddini 
isteyen önergeler, diğer önergelerden önce oylanır.» 

Tümü üzerinde böyle bir kayıt yoktur; bu neden-. 
le önergeyi işleme koymuyorum. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci Dönem 
Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVII nci Dönem Milletvekili Ara Seçimi için oy ver
me günü 28 Eylül 1986 Pazar günüdür. Seçim Dö
neminin başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer sü
reler Yüksek Seçim Kurulunca oy verme günü esas 
alınarak tespit ve ilan edilir. 

BAŞKAN— 1 inci madde üzerinde; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyfi 
Oktay ve Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın 
Osman Bahadır; 

Şahısları adına ise Sayın Türkân Arıkan, Sayın Pa
şa Sarıoğlu, Sayın Şevki Taştan ve Sayın Vural Arı
kan söz istemişlerdir. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Çorapçıoğ
lu, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI
OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşme
ler başlamadan evvel, usul1 hakkında söz istediğim 
zaman, Sayın Başkan eğer söz vermiş olsaydı, öğle
den sonra cereyan etmesinden dolayı hepimizin sa
mimiyetle üzüntü duyduğumuz bazı hadiselere belki, 
sebebiyet verilmemiş olacak ve konuşmamızda belki 
bunları önlemeye matuf bazı hususlar da bulunacaik 
idi. Ancak, o zaman söz verilmediği 'çin, kanun tek
lifinin 1 inci maddesi üzerinde konuşurken, bunlara 
da kısmen temas etmek mecburiyetinde kalacağım. 

Muhterem milletvekilleri, ara seçimlerin yapılma
sını, kanun teklifinin sadece bu noktadan hüküm 

getirmesini Doğru Yol Partisi Grubu olarak sevinçle, 
neşeyle, kıvançla karşılıyoruz. (DYP sıralarından alkış
lar) Ama şunu hemen ilave etmek isterim ki, bu seçim
lerin yapılmasını isteyen Anavatan Partisi değil, şu 
anda elimde gördüğüm ve biraz evvel Anavatanlı bir 
arkadaşımızın hatalı olarak, «Meclis tatile girdikten 
sonra verildi» diye ifade ettiği, ara seçim tarihinin 
tespiti için yüce Meclisin karar almasını isteyen tek
lifimizi, 5.6.1986 tarihli yazımız ile Riyaset Makamına 
sunmuş bulunmaktayız. Şu hale göre, Doğru Yol Par
tisini seçimleri istememekle veya kaçmakla suçlayan 
kişilerin günahı, Allah'ın da, kulların da, milletin de 
nazarında kendilerine aittir arkadaşlar. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer, 5.6.1986 tarihli bizim bu müracaatımızın 
akıbeti hakkında... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Tamam, 
aksimi iddia eden yok. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — ...sa
yın milletvekilleri merak ediyorlarsa, keyfiyeti, bu
gün yaptığı, başkanlık dolayısıyla Meclisi birbirine 
sokmak üzere bulunan Sayın Başkanımızdan sual ey
leyebilirler. 

Muhterem arkadaşlarımız, tam seçimlerin, ara se
çimlerinin yapılacağı haberini, kanun tarzında dahi 
olsa - biraz evvel söylendi, şimdi tekrar etmekten te
vakki ediyorum - Anayasaya aykırı dahi olsa, kanun 
tarzında getirilmiş dahi olsa, sevinçle karşılamakla 
birlikte, daha 1 inci maddeyi okur okumaz bu sevin
cimiz kursağımızda kalmaktadır. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Anayasa
ya aykırılığını nasıl kabul ediyor Sayın Başkan. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Zira, 
bu maddenin bizzat muhtevasında aynen şöyle den
mektedir : «Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi için...» 

Muhterem arkadaşlarımız, demokrasi devamlı bir 
hayat tarzıdır ye bu demokrasiyi temin etmenin en 
iyi vasıtalarından birisi de, muhakkak ki seçimlerdir. 
Demokrasinin sürekli olmasını istiyorsak, seçimleri 
tayin ve tanzim eden kanunların da sürekli olmasını, 
zaman içinde eskiyen hükümlerinin veya zamana uy
mayan şartların mevcudiyeti halinde bunların değiş
tirilmesini temin etmekle beraber, bunların sürekli 
olmasını da, demokrasinin sürekli olmasını temin ba
kımından sağlamaya mecburuz. 

Şimdiye kadar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 
sadece bir ara seçimde tatbik edilmek üzere bir ka,-
nun çıkartılmamıştır; bu itibarla, evvela 1 inci mad-
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de kendi içerisindeki lafız itibariyle dahi hem ken
dine, hem de Anayasaya mugayirdir. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ka
nun var, var. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU )Devamla) — Yıine, 
diğer taraftan, bu madde ile yani bu maddenin ara 
seçimlerin yapılması hakkındaki hükmüyle duymak is
tediğimiz sevincin yanı sıra, diğer maddelerle getiri
len, esasen mevcut bulunan yasak ve yasaklılar üze
rine getirilen ikinci yasaklar, mükerrer yasaklar do
layısıyla üzüntü duyuyor ve sevincimizi bu büyük 
üzüntümüz gölgeliyor. Bunu da yüce Meclise arz et
meye, Doğru Yol Partisi mensubu olarak ve aranız
dan biri olarak, halktan biri olarak mecbur addedi
yorum. Bunun da, eğer vebali varsa ve eğer bu hü
küm de, diğer maddelerdeki hükümler de, Türkiye'de 
seçim münakaşalarına ve hatta rejim buhranlarına 
sebebiyet verecekse, müsebbipleri bizler olmayacağız, 
bu teklifi getirenler olacaktır. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Siz de' 5.6.1986'da 
teklif vermiştiniz ya. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeye
lim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, dünyanın hiçbir yerinde ve tari
hin hiçbir devrinde hiçbir müessese kendine ait yet
kileri bir başka müesseseye zor veya cebir altında kal
madıkça devretmez; fakat yüce Meclisimiz, iktidar 
partisi sayesinde, ta baştan beri kabul ettiği yetki 
kanunlarıyla, bir kısım haklarını hükümete, daha kü
çük bir heyete devrettiği gibi, bu sefer de bunu, tek
lifin 1 inci maddesinde açık olarak zikretmek sure
tiyle Anayasanın 148 inci maddesine göre, Anayasa 
Mahkemesinin tetkikine amade hale getirmektedir. 
Malumlarınız bulunduğu veçhile, Anayasa Mahkeme
sinin yetkileri kanunlar ve kanun kuvvetindeki karar
nameler üzerindedir; Meclisin ittihaz etmiş olduğu 
kararlar üzerinde Anayasa Mahkemesinin murakabe 
ve iptal yetkisi yoktur. Şimdi biz kendi kendimize, 
sadece Meclise ait olan seçim yenileme veya ara se
çim yapma hakkını, ayrıca Anayasa Mahkemesinin 
de murakabesine ve sonunda iptaline tabi tutmak 
gibi, kendiliğinden, hakkında vazgeçen bir heyet du
rumuna düşüyoruz. Muhterem arkadaşlarım, bu vaz
geçmemizden dolayı tarihin bizi affedeceğini hiç zan
netmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu hemen ilave etmek 
isterim. Anayasaya ve diğer hususlara aykırılıklar diğer 
konuşmacılar tarafından belirtildi; ancak bir nokta

ya temas etmek istiyorum. Milletvekili Seçimi Ka
nununun 1 inci maddesini, müsaade ederseniz aynen 
okuyorum : 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu. 
«Madde 1. - Bu Kanun, milletvekili seçimi sistem ve 
usulünü, seçim çevreleriyle, milletvekili sayısını, seçim 
dönemi ve zamanını, ara seçimi, seçimin yenilenmesi... 
düzenler.» 

Binaenaleyh, bu hüküm mevcut olduğuna göre, ay
rıca böyle bir kanunun betahsis kanun tarzında hu
zurunuza getirilmiş olmasını sadece hasmî maksatla
ra atfetmek mümkün olmamaktadır ve maalesef ola
mayacaktır da. Onun için, demin arz ettim, siz bu 
kanunu getirmekle, Türkiye'de yeniden seçim müna
kaşalarını ve hatta bunun sonuçları daha da ileri gi
derse, rejim münakaşalarını da beraberinde getirmiş 
olacaksınız. Tekrar ediyorum, bunun vebalini Doğru 
Yol Partisi ve. grubu olarak kabul etmiyoruz. Bu
nun vebali, bu teklifi getirenlere ait olacaktır. 

Hepinizi tekrar Doğru Yol Partisi Grubu adına 
derin saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
Sayın Seyfi Oktay, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAY (An

kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ya
sa teklifinin 1 inci maddesi, anamadde olduğu için, 
seçimin yapılmasını öngören madde olduğu için, se
çim tarihini tespit eden madde olduğu için ve diğer 
maddelerin de, bu maddenin bir bakıma gerçekleş
mesini sağlayan, ona yardımcı maddeler olması ne
deniyle, bu maddeye ilişkin görüşlerimizi sunarken, 
kısa da olsa, diğer maddelere de atıfta bulunacağımı 
beyan etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, ara seçim 
bir Anayasa emridir. Anayasanın 78 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime 
gidilir» denmektedir. Hailen yüce Mecliste 11 millet
vekilliği boşalmıştır. Buna göre ara seçime gidilme
sinin koşulları gerçekleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ara seçim bir Anayasa 
emri olduğu gibi, aynı zamanda olağanüstü bir dö
nemden sonra işbaşına gelmiş ve Türk toplumunu, 
Türk Devletini, Türk demokrasisini sanki yeniden bi
çimlendirerek çağdaş ve demokratik bir Türkiye'ye 
doğru yönlendirme göreviyle yükümlü bir iktidarın, üç 
yıl gibi uzun bir süredeki uygulamalarının, yüce Türk 
halkı huzurunda irdelenmesi, eleştirilmesi, analiz edil
mesi; hangi noktada bulunduğumuzun, varılan bu 
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noktada Türk halkının .durumu nasıl değerlendirdi
ğinin saptanması suretiyle, onun demokratik etkin
liğinin ve demokratik katılımının sağlanması konu
sudur. Bu nedenle ara seçimi salt .11 milletvekilinin 
seçilmesi ve salt 11 sandalyenin doldurulması işlemi 
olarak görmek olası değildir. Bu aşama ve bu koşul
larda ara seçime gitmek, Türk halkına saygının bir 
gereği, demokrasinin gelişmesi ve etkinleştirilmesi gö
revinin bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır, iktida
rın ve tüm siyasî partilerin böyle bir gereği zevkle, 
coşkuyla, özlemle yerine getirmeleri gereklidir. 

Açıklıkla ve üzüntüyle belirtelim ki, iktidar bir
çok konularda olduğu gibi, ülkenin önüne gelmiş olan 
böylesine bir şansı, basit politik çıkar hesaplarıyla so
rumsuz ve özden yoksun davranışlarla, hazırladığı 
bu yasayla heder etme yolunu seçmiştir. Bu, son de
rece esef verici, ümitleri kırıcı bir olaydır. 

Ara seçimlerin yapılmasının, arz ettiğimiz neden
lerle kaçınılmaz olduğunu anamuhalefet partisi ola
rak sürekli bir şekilde vurguladık ve iktidarı bu ko
nuda yönlendirmeye çalıştık. Bütün bu durumlara 
karşın, iktidar böylesine bir konuda uzun süre dav
ranış belirlemedi. 

Hatırlanacağı üzere, Anavatan Partisi, ara seçim 
konusunda kendi adına karar verme yetkisini Sayın 
Özala' vermişti. Sanki Anavatan Partisi organları, 
kendisini bağlı saydığı bir inanca sahip değilmiş gibi, 
Sayın özal ne karar verirse, Anavatan Partisi onu 
uygulayacaktı. Her konuda olduğu gibi, bu önemli 
konuda da tek belirleyici, tek yetkili Sayın Özal'dır. O 
nedenle, iktidardan söz edildiği zaman, doğrudan 
doğruya Sayın Özal'ın anlaşılması, Özal adının iktidar 
sözcüğü ile özdeş olarak düşünülmesi artık tartışma 
götürmez bir duruma getirilmiştir, iktidarın kendi 
şahsında ödünsüz biçimde biçimleştirilmesi arzusu, Sa
yın özal'da tedavisi mümkün olmayan bir yerleşik 
hastalık haline gelmiştir. işte sayın bay iktidar, uzun 
süre «Ara seçim yapılabilir de, yapılmayabilir de; 
belki ara seçim, belki erken genel seçime gidilebi
lir» anlamında sözlerle halkı şaşırtma, konuyu savsak
lama ve âdeta bilmece haline getirme yolunu yeğlemiş
tir. Bu durum karşısında, bu- ülkede birçok insan 
«Eşkıyanın ne yapacağı bilinmez» anlayışı ile düşün
meye başlamıştır. Sonuçta; sayın iktidar, 89 imzayı 
bir kalemde toplayarak, aniden Meclisi toplamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet tarihimizde 
Meclisler, tarihini belirleyerek, ara seçimin yapılması 
konusunda karar almışlardır. Bu karar alındıktan son
ra, seçimlerle ilgili yürürlükte bulunan yasa hüküm-
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lerine göre, yetkili organlar, ara seçimleri gerçekleş
tirmişlerdir. İlk defa bu iktidar bu yoldan sapmıştır. 
Şimdi, seçim kararı önerisi değil, bir yasa önerisi ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, neden bir yasa önerisi? Kı
saca bunu izah etmeye, bu konuya değinmeye gay
ret sarf edeceğim: Yasanın 2 nci maddesinde, san
dık seçmen listeleri güncelleştirilsin, listelerde ismi 
bulunmayanlar ile seçim gününe kadar 21 yaşını dol
duracak olanlar listeye yazılsın diyor. Arkadaşlar 
bunları kim yazacak? Kuşkusuz seçim kurulu yaz
mayacak. Yazılan bu listeler sandık seçmen listesi 
olarak kullanılacak, başka bir ilan vesaire işleme 
tabi tutulmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, iktidar bu düzenlemeyle, 
başka seçim bölgelerinden seçim yapılacak bölgele
re yandaş seçmen transferi yapmanın kapılarını aç
mıştır. Anlaşılan, parayı veren düdüğü çalacak, hi
leyi yapan sonucu alacaktır. 

NAB1 POYRAZ (Ordu) — Onu siz yaparsınız. 
M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, Türk Halkının... 
NABI POYRAZ (Ordu) — Sizler yaparsanız. 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Dinlerseniz 

anlayacaksınız. 
Türk halkının iktidar hakkındaki değerlendirme

leri bu yollarla mı saptanacaktır? Bu, geçmişte başvu
rulan, denenen; ama hayır getirmeyen oyunlarla ya
pılacak ara seçimlerin şaibeli damgası yemesine ne
den olabilecek önemli bir husustur. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Hâkim
lere iftira atma. 

M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Hâkimin kon-
trolundan alıyorsunuz bunu maalesef; demek yasayı 
okumamışsınız. 

" ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sen oku
mamışsın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Küçükoğlu... 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Hele yasanın 

bir 5 inci maddesi var; demokrasi adına, çağdaşlık 
adına utanılacak bir madde; Türk halkının yıllar yılı 
demokratik uğraşlarla elde ettiği, halik içim, partiler 
için bir hak olarak Anayasada belirlenen TRT'den 
yararlanma hakkı, bu seçim için de olsa, bu madde 
ıile ortadan kaldırılmaktadır. Anayasanın 31 inci mad
desi, «Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin 
elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araç
larından yararlanma hakkına sahiptir» diyor. Bu 
madde ile Anayasanın getirdiği bu hakkı ortadan 
kaldırıyorsunuz. 
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Sayın özal'a bakarsanız, kendi partisi de dahil, 
tüm partilerin bu seçimde TRT'den konuşma hakla
rını kaldırmıştır. «Ben hakkımdan vazgeçerim» diye
rek, sanki bir özveri varmış gibi göstererek, Türk 
halkının önemli bir hakkını, Türk demokrasisinin vaz
geçilmez bir müessesesini gasbetmeye kimsenin hakkı 
olamaz. 

Değerli milletvekilleri, iktidar, son yaptığı millet
vekili transferleriyle, gövdesini hayli şişirerek, par
mak sayısını çoğalttı; öyle anlaşılıyor ki, otomatik 
olarak kalkacak parmaklarla bu yasa teklifi yasala
şacak, Türk halkının ve partilerinin hakları ellerin
den alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri, krallıklarla yönetilen ülke
lerde krallar daha çok güç sahibidirler; ama krallar 
dahi çoğu zaman hakka saygı göstermesini bilmişler
dir. Soruyorum sizlere; bir demokrasi, bir krallıktan 
daha az mı değerli olmalıdır? Bu bir geriye dönüştür. 
Bu toplumun sağladığı çağdaş bir kazanımın orta
dan kaldırılmasıdır. 

Uygulanan ekonomik politikalarla yoksullaşan hal
kımız, kâğıda yapılan astronomik zamlar sonucun
da artık gazete de okuyamaz hale gelmiştir. Sayın 
özal, basına her öfkelendiğinde, kâğıda zammı bin
dirmektedir. Hele. bazı gazetelerin kamu görevlile
rince okunması, işinden atılmayı göze almakla müm
kün olmaktadır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Dövüyorlar. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bütün bun

lar yetmiyormuş gibi, çıkardığı yasalarla ve özellik
le de muzır yasasıyla basının denetimini kendi yedi
ne almıştır. Bundan böyle rahat ve özgürce yazabil
mek, gerçekleri olduğu gibi Türk halkına yansıtabil
mek bir kahramanlık haline dönüşecektir. Böylece ba
sını susturma yetkileriyle kendini donatan iktidar, 
TRT'yi de tekeli altına almaktadır. Başbakan, 11 böl
gede yapılacak seçimler için, «Ülkenin tümünü meş
gul edemeyiz» diye buyurmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan televizyon
da her gün monolog yapakken ülkeyi meşgul etmiyor 
da, ülke gerçeklerini, devlete ve demokrasiye, bu ik
tidarın yaptığı tahribatları, muhalefet halkına anla
tırken mi ülkeyi meşgul etmektedir? 

Her Tanrı'nın günü, saatlerce TRT ekranlarını iş
gal edeceksin, monologlarını sürdüreceksin, beyin yı
kama operasyonlarına devam edeceksin ve sonra da 
kalkıp bunlara «Propaganda değildir» diyeceksin ve 
ara seçime eşit koşullarla girdiğinizi ispat ve beyan 
etmeye çalışacaksınız. Bunu Türk halkına yuttura-

mazsınız. Bu koşullarla seçimlere giderseniz, bu se
çim sonuçları şaibeden kurtulamayacağı gibi... 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
hatip Başkanlık Divanına hitap ediyor efendim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Siz sözcü müsü
nüz? 

BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen bitiriniz efen
dim. 

M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — ...Türk de
mokrasi tarihinde bir kara leke olarak yerini alacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, süreniz doldu lütfen bi
tiriniz efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, _ iktidar korkmaktadır; rüş
vetin, yolsuzlukların, vurgunun, soygunun, devleti ta
lan etmenin Türk halkına anlatılmasından korkmak
tadır; işsizliğin bir kanser haline dönüştüğünün anla
tılmasından korkmaktadır; açlığın, sefaletin hangi bo
yutlara ulaştığının Türk halkına anlatılmasından kork
maktadır; açlığa karşı çaresiz kalarak iffetini satanların 
öyküsünün Türk hajLkına anlatılmasından korkmakta
dır; Türk toplumunda, toplumsal değerlerin nasıl çök
tüğünün anlatılmasından korkmaktadır; Devletin ve 
Türk halkının ortak ma,lı olan KİT'lerin, kimlere, nasıl 
tezgâhlandığının anlatılmasından korkmaktadır; top
raklarımızın ve madenlerimizin, hukuk ve demokrasi 
hiçe sayılarak kimlere peşkeş çekildiğinin anlatılmasın
dan korkmaktadır; işkence ile öldürülenlerin öyküle
rinin anlatılmasından korkmaktadır; kovuşturmasız 
ve yargısız kamu haklarından yoksun bırakılan bin
lerce kişinin acıklı haillerinin anlatılmasından kork
maktadır; çalışanların, tüm yasal güvencelerden yok
sun bırakılarak toplumun güçlü kesimleri karşısında 
nasıl çaresiz bırakıldıklarının anlatılmasından kork
maktadır; üniversitelerde düşünen ve üreten beyinle
rin nasıl devre dışı bırakıldığının 'anlatılmasından 
korkmaktadır... 

BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen bitirin. 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Halk çocuk

larının öğretim haklarının nasıl heder edildiğinin anla
tılmasından korkmaktadır... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Süre dolmadı mı? 
BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen efendim... 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Türk toplumu

nun bir asgarî müşterek olarak kabul edip benimse
diği Atatürk devrim ve ilkelerinin nasıl tahrip edildi
ğinin anlatılmasından korkmaktadır (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar); bu iktidarın, bu ülke-
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de gerçek demokrasiyi kuramayacağının, kurmak iste
mediğinin Türk halkına anlatılmasından korkmakta
dır; ama değerli milletvekilleri, korkunun ecele fay
dası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen... 
M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — Bir de l i l le 

rimize kurulan bu barikatlara karşın, Türk halkı, Türk 
demokrasisi, bir gün bu iktidardan mutlaka kurtula
caktır. 

O günlerin özlemi ile yüce Meclise şahsım ve 
grubum adına saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Osman 

Bahadır, buyurun efendim. 
HDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Hür Demokrat Parti Grubu ve şahsım adı
na hepimizi hürmetle ve saygıyla selamlarım. 

Az önce, Sayın Gürkan ve diğer hatipler, ara se
çimlere 'bir (kanunla gidilemeyeceğini ifade etmişler
dir. Gerçekten Anayasamız ara 'seçimlere giderken, 
sadece karar alınır, kanunla ara seçimlilere gidilmez 
hükmünü oçılkça 'taşımaktadır. Bu bakımdan bu Ka
nun teklifi gerçekten Anayasaya aykırı bulunmakta
dır. 

İkinci olarak; getirilen bu Kanun «teklifiyle 2820, 
298 ve 2839 sayılı, kanunlar dle ayrıca TRT Kanu
nunda değişiklikler yapılmaktadır. Bundan evvel ya
pılan kanunlarda bu maddeler gösterilmiş, hangi mad
deler değiştiriliyorsa onlara atıf yapılmış; şu mad
deler değiştiriliyor şeklinde ikan un getirilmiştir. Bu 
karışık kamuma ikarşı olduğumuz halde, burada çok 
daha karmaşık bir sistem getirilmektedir. 

Bu Kanun teklifiyle dört - beş kanunda birlikte 
değişiklik yapılmaktadır; fakat kanun teklifinin başlı
ğını incelerseniz, hangi 'kanunlarda değişiklik yapıl
dığı belli değildir. Bu değişiklik yapılan kanunların 
burada sıralanarak zikredilmesi gerekirdi. Kısa bir sü 
re yürürlükte 'kalacak olmasına rağmen, yine de bıv 

tefrikin yapılması lazımdı. Onun için, bu Kanur 
teklifi hem Anayasaya aykırı olarak getirilmiş,- herr 
de kamum tekniğine uygun olmayarak bir karmaşa 
halinde getirilmiştir. Hangi kanunlarda değişiklik ya
pıldığı 'belli değildir. Bunun, tatbikatta son derece 
güçlük yaratacağını burada ifade etmek isterim. 

. Üçüncü olarak, burada bir meseleye daha dokun
mak istiyorum : Bu Kanun vesilesiyle yapılan konuş
malarda ve bundan eve! yapılan konuşmalarda «Efen

dim, bir parti kendisini feshetti, bir parti de harakiri 
yaptı» diye söylendi. Şunu bir kâhin olarak değil, 
bir siyasî olarak, beş adım ilerisi veya üç adım ile
risini veya iki adım ilerisini gören bir siyasî fani 
arkadaşınız olarak ifade etmek astiyorum : ANAP 
kendisini feshetmemişse, harakiri yapmamışsa sırf ik
tidarda bulunduğundan dolayı bu husus gecikmiştir. 
Şimdi söylüyorum, büyük milletimiz önce ANAP ik
tidarını -açıklıkla söylüyorum- iktidardan uzaklaş
tıracak; ondan sonra bu partiyi, siyasî hayattan da 
silecektir. Bu iki partinin akıbeti, ANAP iktidarı ve 
ANAP Partisi için de mukadderdir, değişmez. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bu, ve
sayet partisi değil... 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Sizi hiçbir 
güç kurtaramayacaktır. Ancak, siz bu ameliyeyi ken
di kendinize yapmayacaksınız, millet sizi mecbur ede
cektir ve bu sonuç sizin liçin de değişmez bir sonuç 
olacaktır. Zabıtlara getiriyorum, ileride bunu hatır
larsınız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Büyük bir 
kehanet (!).. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Kâhin alarak 
konuşmuyorum, iki adım ileriyi gören bir siyasî ola
rak konuşuyorum. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kendinde 
gördüğünü âlemde sanıyorsun... 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Sizi transfer
ler de kurtaramayacaktır; uygulamalarınız hiç kur
taramayacaktır; akıbetiniz değişmeyecektir. Rahmet
li inönü'yü hatırlıyoruz. 

Bu hususta bir önerge verdik. Teklif'te, 12 Ekim 
1986 tarihi, ara seçim günü olarak tespit edilmişti; 
komisyonda bu ıtanih 28 Eylül 1986 Pazar gününe 
alınmak suretiyle daha öne getirildi. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kamumun 28 inci maddesi ile 33 üncü 
maddesinde seçmen kütüklerinin ve sandık listeîe-
rinin ne şekilde hazırlanacağı ve güncelleştirileceği 
açıkça yazılmıştır. Gerçekte, bu işleri düzenleyen Seç
men Kütüğü Geneli Müdürlüğü kurulmuştur; fakat 
seçmen kütüğü düzenleme işlemleri, verilerin toplan
ma işlemleri, seçmenim adresi vesaire gibi işlemler 
henüz bilgisayara geçirilememiştir. Binaenaleyh, seç
men listelerinin düzenlenme işlemi, arzulanan düzey
de değildir. Mahallî seçimler esas alınmak suretiyle, 
seçmen listelerinin güncelleştirmesi suretiyle seçime 
gidilecektir. 
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'Ben kısaca -şunu söylüyorum : Bu kısa süre içe
risinde, Yüksek Seçim Kurulu ve lilçe seçim kurul
ları, bu listeleri düzenlemede son derece güçlük çe
keceklerdir ve birtakım karmaşalar meydana güle
cek tir; seçim bölgelerinden birbirine giden insanlar 
bulunacaktır. Bu bakımdan, bu müddeti uzatmakta 
yarar görüyorum; bu hususta bir önerge de verdim. 
Ara seçim 'tarihimin, hiç olmazsa 12 Eklim 1986 ol
masını istiyorum. Zannedersem, Yüksek Seçim Ku
rulunun da temayülü bu istikamettedir. Yüksek Se
çim Kuruluna ve İlçe seçim kurullar una daha sağ
lıklı ıbir sandık listesi hazırlamak İçin, bu sürenin 
uzatılması uygundur. Bu yapılmadığı takdirde, şunu 
peşinen ifade edeyim, nasü bir seçim yaparsanız ya
pın -zaten bu Kanun teklifi 'ile gölge düştü, düşe
cektir- seçimler üzerinde gölge eksik olmayacaktır. 
Bunun sorumlusu da iktidar olacaktır, Bu vebalden 
kurtulmanız İçin, bu müddetin hiç olmazsa teklifin 
ilk şekillinde olduğu gibi, 12 Ekim 1986 olarak düzel
tilmesinde yarar görürüm. 

'Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selam
larım. 

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

buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Konuşmayacağım 

efendim. 
'BAŞKAN — Peki efendim. 
Şahsı adına 'Sayın Türkân Arıkan, buyurun efen

dim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sı-

ramı Sayın Vural Arıkan'a veriyorum ve bölgemi 
gönderiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vural Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli millet vekilleri; bundan önceki konuşmamda me
seleyi Anayasa açısından arz etmeye çalışmıştım. Şim
di, iki hükmü Okuyacağım; birisi Anayasanın 95 in
ci maddesi: 

«MADDE 95. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümleri
ne göre yürütür» der. Yani, İçtüzüğe uymak mecbu
riyetindeyiz; Başkanlık Divanı uymak 'mecburiyetin
dedir, milletvekilleri uymak mecburiyetindedir, hükü
met uymak mecburiyetindedir, komisyonlar uymak 
mecburiyetindedir. 

• 'Şimdi, halen yürürlükte olan İçtüzüğün bir başka 
hükmünü okuyorum : «Seçimlerin yenilenmesi ka
rarı, seçimlerin yenilenmesine dair önergeler Ana

yasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa Komis
yonu raporu Genel Kurulda .gündemdeki bütün ko
nulardan önce görüşüldükten sonra açık oya sunu
lur.» 

Görülüyor ki, seçimlerin yenilenmesi, ara seçim 
ilerin bir kademe üstündedir. Onda dahi İçtüzük, bu 
nun önergeyle yapılmasını emretmiş ve Anayasa Ko
misyonunda sadece bu önergenin konuşulacağını ve 
onun rapor halinde 'bağlanacağını tespit etmiştir. Bu 
itibarla, komisyon başkanıımızın yüce Meclise arz et
tiği husus yanlıştır; İçtüzükte açık hüküm vardır. 

Şimdi, Sayın Özal kendi hukuk anlayışı içerisin
de milletvekillerine emretmiş ve bu Kanun -biliyo
ruz- çıkacaktır. O halde telif edelim. Bu Kanun, ge
nel bir kanun değil; 1 inci maddeden de anlaşıldığı 
gibi, bu dönemde yapılacak ara seçimin şartlarını ve 
ilkelerini tespit eden bir kanun. Bundan sonra ya
pılacak ara seçimler için geçeııli değil, yanı' genel bir 
nitelik taşımıyor ve ara seçimin yapılacağı günde bu 
Kanun ortadan kalkmış bulunuyor. Mademki bunu 
kanun haline getirdik, kanun halinde çıkaracaksınız 
-Sayın Başbakanın emikleri üzerine- o halde müdde
ti, seçiim gününü kanunlara uygun bir sekilide tayin 
etmemiz fazım. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Anayasa Mahkeme
sine gideceğini ifade etmiştir. Belki de, Sayın Cum-
'hurbaşkanımız da Anayasa Mahkemesine gidecek
tik ve süresi 20 gündür. Anayasa Mahkemesinin in
celeme süresi beş veya yedi aydır. O halde, yedi 
aylık süre şubatın ilk pazarına rastladığına göre, 
seçim gününün o gün olması gerekir. 

Bu suretle, kanun şeklinde, İçtüzüğe aykırı olsa, 
Anayasaya aykırı olsa dahi, kanun şekline getir
menin (mahzurunu hukuken telafi etme imkânını el
de etmiş oluruz. Bu yönden konuyu arz ediyorum; 
acaba komisyon ne söyleyecek bilmiyorum. 

Daha evvelki 10 dakikalık konuşmam içinde ge
rekçeler hakkındaki fikrimi arz edememiştim. Bu ge
rekçelerin hiçbki samimî değildir. Gerekçede, «Ara 
seçimlerin yapılmasıyla ilgili bir kanunî düzenleme 
de getirilmemiş bulunmaktadır» denmektedir. Kanun
da bu var; Milletvekili Seçimi Kanununda var, Se
çimlerin Temel Hükümleri ve 'Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunda var. Bu kanunlar genel kanunlardır. 
Bu Kanun, bu seçime mahsus bir kanundur ve özel 
bir kanun niteliğindedir. Binaenaleyh, bu gerekçe 
geçerli değildir. 

Seçimin, bu yıl kış aylarına gidilmeden yapılma
sını temin edebilmek için de samimî bir gerekçe 
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olarak kabul ©dilemez. Bildiğimiz gibi, biz 25 Mart 
tarihinde mahallî idareler seçimi yaptık. Sayın mil-
1 et vekillileri o tarihlerde, kış aylarında seçimin yapıl
masının mümkün olmadığını ve sonuçlarının alına
mayacağını ifade ettiler; ama 25 Mart günü yapılan 
mahallî idareler seçim'lerinin sonuçları çok kısa bir 
zamanda alındı. 

tik defa ara seçimin yapılacak alması da böyle 
bir kanunun hazırlanması için geçerli bir sebep de
ğildir. Çünkü, arz ettiğim gibi, hem Seçimlerin Te
mel Hükümlerine ait kanunda, hem de Milletvekil
leri Seçimi Kanununda düzenleyici hükümler vardır. 

TRT'deki kısıtlamaya gelince, Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun 
1983 yılının altıncı ayında tadü edilmiştir, yani 1983 
seçimlerinden önce; o zamanın yönetimi dahi, yani 
sınırlı bir seçim almasına rağmen, propaganda ba
kımından çok daha demokratik davranmıştır. O yüz
den ANAP bu günahı lişlememdidk'. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve HDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; hepinizi saygıyla sdamlayarak 
sözlerime başlamak istiyorum, 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Anayasanın 
78 ineli maddesi gereğince yapılması lazım gelen ara 
seçimler üzerinde uzun bir süre düşünen Sayın Baş
bakan, her defasında bu konu önüne geldiğinde, 
«Ara seçimleri 'belki yaparız, belki yapmayız; belki 
>bu sene yaparız, belki gelecek sene yaparız» dedik
ten sonra, hürün tereddütlerine rağmen, anamuha-
lefet liderinin ısrarları ve kamuoyunun baskısı altında 
'kalınca kerhen de olsa bu seçimlere «Evet» demek 
durumunda kalmıştır. 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Farzet ki 
öyle... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ama Sayın 
Başbakan kendi tutumundaki bu çelişkileri -18 yaş 
meselesindeki konuşmaları gibi- görmemezilikten ge
lerek, yapılması anayasal bir gereklilik ve emir olan 
bu seçimleri, «Genel başkanları Meclis dışında olan 
partilerin başkanlarının milletvekili olarak partileri
min başlarına geçmeleri için bir fırsat yaratıldığı» id
diasıyla kendisiimin bir armağanı, bir lütfü gibi ka
muoyuna sunmaya çalışması son derece garip olmuş
tur. Yani ıbu yaklaşım ve anlayış üslubuyla Sayın 
Başbakan, kendisimi anayasal düzenin üstünde görme 

tutkusunda ve alışkanlığından vazgeçmediğini bu se
çimler dolayısıyla bir defa daha tekrar etmiştir, 
Yani Sayın Başbakan, «Ben ne zaman istersem, se
çimi o zaman yaparım; ben ne zaman istersem o za
man-kanun çıkarırım; ben ne zaman istersem bunu 
Meclisten geçiririm» şeklinde âdeta XIV üncü Lui 
gibi «Ben kanunum» demek istiyor arkadaşlarım. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Öyle 
değil mi? 

FAHİR SABUNfŞ (Bursa) — Demokrasi bu. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, size 

göre demokrasi. 
Sayın Başbakan, bir taraftan Anavatan Partisi

nin parmak çoğunluğuyla Meclisten geçirdiği Millet
vekili Seçimi Yasasında kısıtlamalar getirerek siyasî 
partilerin kurulmasında, • örgütlenmesinde ve güçlen-
ımesindeki zorlukları daha öncesine nazaran bir kat 
daha artırırken, illerde ve ilçelerde baraj sayılarını 
artırırken; şimdi bu sefer, sureti halktan görünmek 
suretiyle, Türkiye'de Siyasî Partiler Yasasına ıgöre ör
gütlenmemiş siyasal partilere de bu seçimleri açmak 
istemektedir. 

Arkadaşlar, üç ay evvel buradan bir tasarı ge
çirdik ve sizlerin oylarınızla yasalaştı. Bu Yasa ile 
ne yaptınız? Gelecek hesaplarınız için, geleceğinizi 
düşünerek, parmak çoğunluğu 'ile, siyasî kısıtlamalar 
yanında, bir de seçimleri âdeta ipotek altına atmak 
'istediniz; 'ama bu sefer, demin Sayın Yaşa'nın da de
diği gibi, Allah rızası için değil; «Bütün siyasal par-
'tiler girsin» diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, daima parti olarak, «Tür
kiye'de bütün siyasî yasaklar, bütün kısıtlamalar kalk
sın» diyoruz. Bu seçimde bunun en iyi örneğini ve
rebilirdik ve buradan başlayabilirdik; ama siz, bun
dan kaçtığınız liçin, yine bunun yanına çok uydur
maca şöyle bir şey getiriyorsunuz : Ne yapıyorsu
nuz? Her seferinde, sizin düşündüğünüz gibi bir şey 
getirip, kendi düşündüğünüz usuleri yine kendinize 
göre kafide haline, yazı haline ıgetinmek üstiyorsunuz. 
Efendim, gelin bu kısıtlamaları kaldıralım. Bunlar 
son derece garip şeylerdir ve milletim gözünden kaç
mayan birer çelişkidirler. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Seçim
den kaçıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... -
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, korku

yorsunuz ve dersinizi de alacaksınız. (ANAP sırala
rından gülüşmeler) 
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Gülünüz, millet önünde güleceğimiz günü beraber
ce göreceğiz değerli arkadaşlarını. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Bun
dan daha tabiî ne olabilir? 

BAŞKAN — Sayın Ener, lütfen efendim... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, böyle bir seçime giderken başka ne yapıyor su
nuz? Demin arkadaşlarım değindi; TV ekranına ya
saklar getiriyorsunuz. Millet önünde açıklanması lazım 
gelen bütün siyasî görüşlere «11 ilde seçim yapılıyor, 
bu bir genel seçim değildir» bahanesiyle TV ekranını 
kapatıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bu seçimler bir 
anlamda sizin 2,5 yıllık icraatınızın hesabıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen toparlayınız 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim daha 
yeni başladık. 

BAŞKAN — Süreniz 5 dakikadır ve bitti efen
dim; maddeler üzerinde görüşme süresi 5 dakikadır. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Maddelerle il
gili efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, toparlayınız; 5 daki-' 
kanız bitti. Ben herkese yaptığım müsamahayı za-
tıâlinize de gösteriyorum Sayın Sarıoğlu. Süreniz bit
ti, lütfen toparlayınız. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Neden korkuyor 
sunuz arkadaşlar? Korktuğunuz şey şudur: Evet 1 
inci madde genel anlamdadır, ama eğer TV ekranı 
açılırsa, millet önünde yapılanları tek tek burada sa
yacağız. 

Siz 2,5 yıllık icraatınız döneminde ne yaptınız? Her 
yaptığınızı Başbakan olarak bakanlarınız olarak, mil
letvekili olarak «Bir konu bir konuk» diye gündeme 
getirdiniz. Başka meseleleri getirdiniz, millete tek ta
raflı olarak anlattınız; ama bizim burada konuştukla
rımız daima sansüre uğradı. Televizyon Meclis araş
tırmalarını bir ölçüde verirken, son zamanlarda bu 
da ortadan -kaldırıldı. Neymiş efendim; eğer araştır
ma önergesini Meclis kabul ederse, o zaman televiz
yondan gösterilecekmiş. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yaşa'nın dediği gibi, 
?957'de başlanılan bir olayı tekrar canlandırıyorsu
nuz; ama onun akibetini gördünüz. Bu akıbetten siz
leri kurtarmak için burada ikaz ediyoruz. Bu ikazları
mızı dikkate alın lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet Sayın Baş

kanım. 

10 . 7 . 1986 0 : 3 

Değerli arkadaşlarım, bu yasanın gerçekten en 
I önemli tarafı televizyondaki konuşmalardır; televiz-
ı yon konuşmaları da burada kısıtlama altına alındığına 
! göre, millet önünde fikirlerimizi, görüşlerimizi açıkla

mak mümkün olmayacaktır. Ufak bir değişiklik yapıl
mıştır; ama bu değişiklik tatmin edici bir ölçüde de
ğildir. Bu değişikle hiçbir şeyin anlatılması mümkün 
değildir; ama şunu biliniz ki, bu icraatın içerisinde 
son zamanlarda belediyelere kadar sıçrayan, belediye
lerin içini boşaltan yolsuzluklar, hırsızlıklar, vurgun
lar vardır, suiistimaller vardır; buraya da getirildi bun
lar, «demir» olayında da gördünüz. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Madde üze
rinde konuşmuyorsunuz. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bütün bunların 
anlatılması; ancak açık, net bir seçime bağlıdır, fikir
lerin açıkça söylenmesine bağlıdır. 

Şimdi, biz bu seçimlere gidiyoruz; ama, siz bu ara
da televizyon ekranlarını ne kadar kapatırsanız ka
patın, biz bunları millete tek tek, köy köy dolaşarak 
dahi anlatmaya çalışacağız. Hem, demokrasi görünümü 
altında birtakım görüntüler vermek suretiyle ve bir
takım çalımlarla diğer partileri seçime sokmanın de
mokraside ilerleme olmadığını millet sizden de bizden 
de çok iyi biliyor, 

Ne yapmamız lazım? Geliniz hep beraber burada 
bu Seçim Yasasında yapılması lazım gelen değişiklik
leri yapalım, kısıtlamaları kaldıralım, ekranı açalım, 
televizyon önüne çıkalım, millet önüne çıkalım, bü
tün siyasî partiler görüşlerini söylesinler; ondan sonra, 
aldığınız oylar artmış mıdır, azalmış mıdır, millet sizi 
tasvip etmiş midir etmemiş midir, iktidarda kalacak 
mısınız "kalmayacak mısınız; bunun hesabını göre
ceksiniz. 

Çünkü, bu aynı zamanda ne yapacaktır? Genel si
yasî tabloyu... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen sözlerinizi bi
tirin. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. • 

Genel siyasî tabloyu burada gösterecektir ve ondan 
sonra da siz dersinizi almış olacaksınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
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1 inci madde üzerinde verilmiş önergeler var, öner
geleri okutmadan önce bir hususu arz etmek istiyorum. 
' Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve arkadaşla
rının bir önergesi var. Anayasanın 78 inci maddesi 
uyarınca bir karar alınmasını teklif ediyorlar, içtü
züğün 88 inci maddesine göre : «Kanunlarda veya İç
tüzükte aksine hüküm yoksa, kanun tasarı veya tekli
finde bir maddenin reddi, komisyona iadesi, değişti
rilmesi veya metne madde eklenmesi hakkında, mil
letvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik 
önergeleri verebilir» diyor. Burada bir karardan bah
sedilmektedir; o bakımdan işleme koymuyorum. 

Önergeleri veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 468 sıra sayılı 

kanun teklifinin 1 inci maddesindeki... Ara seçimi için 
oy verme günü 28 Eylül 1986 Pazar günüdür... şeklin
deki oy verme gününün eski metinde olduğu gibi 12 
Ekim 1986 Pazar günü şeklinde değiştirilmesini arz ve 
talep ederiz. 

Gerekçe: 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33 üncü 
maddesine göre kurulması öngörülen Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğünün çalışmaları bilgisayar sistemine 
bağlanmamış olması, merkezî teknik sistereinin ku
rulmamış olması ve esas alınan mahallî seçimlerdeki 
sandık listelerinin kullanılmasından iki sene gibi bij 
süre geçmiş olması nedeniyle, sandık listelerinin gün-
celleştirilmesinin çok güç olması nedeniyle, Yüksek 
Seçim Kurulunun rahat çalışabilmesi için bu sürenin 
tanınması uygun olur görüşündeyiz. 

Osman Bahadır ismail Şengün 
Trabzon Denizli 

Arif Atalay Faik Tarımcıoğlu 
Adıyaman Bitlis 

Abdurrahman Kara'a Kadri Altay 
Kütahya Antalya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci madde

sinde yer alan oy verme gününün «26 Ekim 1986 Pa
zar günü» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Şevki Taştan 
Ağrı Sivas 

Yılmaz Önen İsa Vardal 
İzniir Zonguldak 

Durcan Emirbayer Edip özgenç 
izmir içel 

Hasan Altay 
Samsun 

Ayhan Fırat 
Malatya 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Erol Ağağil 
Kırklareli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hak

kında Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — TBMM'nde 6 Kasım 1983 tarihli mil
letvekili seçimleri sonrası, boşalan milletvekilleri için, 
ara seçim tarihi ve seçimle ilgili tüm süreler, TBMM' 
nde temsil edilen partilerin gösterecekleri 2'şer millet
vekili ile TBMM'nde temsil edilmeyen partilerin gös
terecekleri 2'şer yetkili temsilcinin Yüksek Seçim Ku
rulunca oluşturulacak ortak toplantısında kararlaştırı
lır. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 48 saat 
içinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı toplantıyı dü
zenler, Ara seçim tarihi 6 Kasım 1986 tarihini aşamaz. 

Günseli Özkaya Abdullah Çakırefe 
istanbul Manisa 

Feridun Şakir Öğünç Orhan Otağ 
istanbul Kocaeli 

Turgut S özer 
Sakarya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci mad

desi Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı olduğundan me
tinden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Vural Arıkan Türkân Arıkan 
İzmir Edirne 

Süleyman Koyuncugil Şükrü Babacan 
Gaziantep Kırklareli 

Fevzi Erdinç 
Van 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ara Seçim Kanunu Teklifinin 
1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygıyla arz ederiz. 
Süleyman Koyuncugil Fikret Ertan 

Gaziantep İzmir 
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Nuri Korkmaz Şükrü Babacan 
Adana Kırklareli 

İsmet Turhangü Aşkın Toktaş 
Manisa İzmir 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi için oy verme günü 12 
Ekim 1986 Pazar günüdür. Seçim döneminin başlan
gıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer süreler Yüksek Se
çim Kurulunca oy verme günü esas alınarak tespit ve 
ilan edilir. 

Gerekçe: Bu seçimde 25 Mart 1984 günü yapılan 
Mahallî İdareler Seçimlerinde kullanılan sandıkların 
seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılacağı öngö
rülmüş ve seçim gününe kadar 21 yaşını dolduranla
rın listeye yazılması esas alınmıştır. 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi 298 sayılı Ka
nunun 33 üncü maddesinde belirtilmiştir. Buna göre 
düzenleme süresi ve teknik işlemleri ve bunun yanı 
sıra birtakım kural ve yöntemleri içermektedir. Bura
da yazım, denetleme ve toplanan bilgilerin değişiklik
lerini (Ad, soyad, yaş, cinsiyet tashihi, seçme ehliye
tini kaybetme, kısıtlanma veya yeniden kamu hizmet
lerine hak kazanma veya vatandaşlıktan ıskat veya tek
rar vatandaşlık hakkını kazanma, ölüm ve ikâmet de-
değişiklikleri birtakım bilgileri) içermektedir. Seçmen 
listeleri IBM ile yapılmadığı için, sağlıklı düzenleme
ler yönünden büyük ölçüde zamana ihtiyaç vardır. O 
bakımdan seçim tarihinin 12 Ekim 1986 olması daha 
uygundur. 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılfk sırasına göre tek
rar okutup, işlem yapacağım. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşlarının 
önergesi: 

Sayın Başkanlığa 
1 inci maddesi Anayasaya ve içtüzüğe aykırı ol

duğundan, metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

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

tılmıyor. 
Önerge sahibi konuşmak isterler mi? 
Buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce konu
şan konuşmacılar, neden Anayasaya ve içtüzüğe aykırı 

olduğunu belirttiler. Ben burada konunun başka bir 
yönünü ortaya koymak istiyorum ve neden çıkarılma
sını talep ettiğimizi belirtmek istiyorum. 

Esas teklifte 12 Ekim 1986 seçim günü olarak be
lirlenmiş; ama bakıyorsunuz komisyonda 28 Eylül 
1986'ya, getiriliyor. Acaba neden bu böyle yapılıyor? 
Bunun nedeni kanımca şu; biliyorsunuz Meclis 1 By-
lül'de açılacak, eğer seçim 12 Ekim'de yapılırsa, yak
laşık Meclis 20 gün açık kalacak ve çalışacak. Peki 
Meclis çalışırsa ne olur? Seçimlerden önce Meclis ça
lışırsa, vatandaşın geçim derdi dile gelir, belediyeler
deki yolsuzluklar dile gelir, ihalelerdeki kayırmalar 
dile gelir, dış ticaretteki okus pokuslar dile gelir, fon
lardaki keşmekeş dile gelir, işte seçimi 12 Ekim'den 
28 Eylül'e almanın bir nedeni bu. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Lütfen dinleyin, öğrenin biraz, dinleyin... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyin, lütfen efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Dinleyin, dinlemediğiniz için bir gün başınız derde 
girecek. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Yani, zam şampiyonu minderden kaçmıştır bu de
ğişikliği yapmakla, öne almakla Yüksek Seçim Ku
rulunun iki ayağını bir papuça sokuyorsunuz, süreleri 
kısaltıyorsunuz, birtakım işlemleri zorluyorsunuz, öne 
almakla partileri de bir tür baskı altına alıyorsunuz; 
ama unutmayınız ki, seçimlerde esas cendereye siz 
gireceksiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, HDP, DYP 
ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeye hükümet... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

—• Sayın Başkan, konuşmacı, «bir gün başınız derde 
girecek» dedi... 

BAŞKAN — Kendisinin düşünce tarzı efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Bize açıklasın, ne bakımdan derde gireceğini. 
BAŞKAN — Efendim, önergeye hükümet ve ko

misyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
ikinci önergeyi okutuyorum: 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 6 

Kasım 1983 tarihli milletvekili seçimleri sonrası bo
şalan milletvekilleri için, ara seçim tarihi ve seçimle 
ilgili tüm süreler, TBMM'nde temsil edilen partilerin 
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gösterecekleri 2'şer milletvekiliyle, TBMM'nde temsil 
edilmeyen partilerin gösterecekleri 2'şer yetkili temsil
cinin Yüksek Seçim Kurulunca oluşturulacak ortak 
toplantısında kararlaştırılır. Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren 48 saat içinde Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı toplantıyı düzenler, ara seçim tarihi 6 Kasım 
1986 tarihini aşamaz. 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

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

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

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Günseli özkaya, 
buyurun efendim, 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Yüce Meclise getirmiş olduğunuz 
kanun teklifinin görüşmekte olduğumuz 1 inci mad
desi üzerinde söz almak zorunda kaldığım için üzgü
nüm. 

İki gün önce Anavatan Partisi grup başkanvekil-
lerine, bir yazılı metin sunarak, bu konudaki kuşku
larımı olabildiğince nazik bir üslup içinde dile getir
meye çalıştım. Orada çok önemli bir noktayı vurgu
lamak istedim, o da şu idi ki, bu getirilmiş olan yasa 
teklifi ile meşruiyyet zemininde bir kayganlık yaratılır-
sa, bunun getireceği sakıncaları, doğuracağı tehlike
leri önlemeye hep birlikte hareket etsek bile gücümüz 
yetmez, bizi aşar anlamında bazı cümleler koymuş
tum. 

Nitekim, anamuhalefet partisi sözcüsü, eğer dik
kat ettinizse, çok anlamlı bazı şeyleri vurguladı. Meş
ruiyyet dışına çıkıldığı; yani gayri meşru bir zemin 
üzerinde seçim yapmakla itham etti. Şimdi bunlara 
galiba alışıldı. Aslında beni çok ürkütüyor ve ben bu 
sözcükleri hiç kullanmama ilkesini edinerek, bu sakın
calı sözcüklerden daima kaçınmaya çalışıyorum; ama 
galiba Yüce Meclisimiz şerbetlendi, gayet büyük bir 
nezaket ve de tebessüm içinde bu çok sakıncalı ve teh
likeli sözcükleri dinliyor ve hiç üzerinde düşündükle
rini de sanmıyorum. Tek düşünülen şey, bir an evvel, 
hazırlanmış olan bu teklifin geçmesi. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Hepimiz 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şimdi farz ediniz ki 11 milletvekilinin 11 'ini 
de Anavatan Partisi olarak siz aldınız. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Zaten 
öyle olacak. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet, farz 
ediniz ki, siz aldınız. Şimdi, demokrasilerde önemli 
olan... 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Allah 
söyletti sizi. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
zinle alay ediyor. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben size bir 
varsayım sunuyorum ve bu varsayımın sonucunda si
ze bir mesaj vermeye çalışıyorum; sizi üzmek istemi
yorum, sevincinizle başbaşa kalınız. 

ÇABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — thtiya-
enmız yok biizim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi balkı
nız; Türkiye'de 45 yıl içinde oluşan, Türk İlmiklinin, 
toplumum birlikte oluşturduğu çok önemli bir öge 
var; o da, sandık demokrasisidir. 

Sayın milletvekilleri, şaddık demokrasisi üzerine 
1946'krda belki bir gölge düşer ıgübi oldu; ama Türk 
halikı, sandık demokrasisini birlikte aşmıştır. Şimdi 
Türkiye'nin sancııkrı, sandık demokrasisinlin sonrası 
liidıi, taırtışmalar ibu Mi; ama siz ne yapıyorsunuz? 
Demokrasiyi' yeniden ^sandıkta kilMeme yolunu açı
yorsunuz. 

TARTM ORMAN VE ıKÖYİŞLERl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — O nereden çıktı? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devatmla) ~ En tehlikeli 
olan 'bir yolu, (belki de hiç barkına varmadan siz aç
mış oluyorsunuz. Türkiye'de 'bu uğurda pek çok ku
şağın emek verdiği, alın teri olduğu, hatta birçoğu
nun yıaşamadıiğı, birçok partiler içerisinde siyasî ya
şam kavgası veren insanlarım mesleklerinin, yaşam
larının, ailelerinin bütün mutsuzlukları ve kayıpları 
pahasına elde ettiği sandık demokrasisini kitlememin 
ne demek" olduğunu, (gecenin 'bu ıgeç satinde sizlerin 
düşünmesine açıyor ve düşünmenizi; rica ediyoruim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sözlerimi 'bitirmeden 
'bir de şunu söylemek istiyorum : Bu 1 inci madde, 
hemen hemen üzerinde konuşulmasına gerek olma
yacak, propaganda yapılmayacak kadar bindiğiımiz 
taksi soforîerinin Ibi'le şurada biz'im konuşmamızdan. 
daha 'açık seçik anlayabildikleri 'bir formülün sonu
cudur; bunda hiç kuşkunuz olmasın. 
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IŞimdi insaf ediniz, mart ayından beri devletin 
'bütün imkânlarıyla, (bütün malî kaynaklanyla, devle
tin televizyomıyla Anavatan Partisi Gend Başkanı, 
«IBaşIbaıkan» adı altında propaganda yapıyor ve bu 
prapaıgatıdayı yapairken de -söytedlükleninden 'bir ta
nesini söylüyorum- 1 Haziranda «iBelediye seçiıml'e-
•rimıi aldık artık ana seçime ine (gerek var, (belki de er-
Iken seçim yaparız.» diyor. 

'Şiımdii bunun kurnazlık olarak alkışlanacak (bir 
yanı olduğunu kesimlikle sanmıyorum, öyle bir for-
müıl bulunur 'ki, gerçekten mumıali'fterimiz alkışlar; 
arma (böylesi çok UDUZ alkışlanmak değil; ama düşün
ceye ve sonunda (birtakım sakıncalara götürecek j^o-
lun, tehlikeli işanetteriini veren bir (buluşun gerçekten 
alkışlanacak değil, düşünülecek yanı vardır. 

Sayın imlletvefcilerİ, sözteniımi 'bitirip saygılarımı 
sunarken, 'bir listirlhamımı (belirterek 'bir noktayı vur
gulamak ve 'bilgilerinize sunmak istiyorum. Halka 
yaptığınız propagandalar kadar, sizin için çalışan 
Anıatvaitan (Partisindeki delegelerinize, sizin için ko
şuşturan Anavatan Partisi'üyelerimize saygı duyunuz, 
onların da sesini dinleyiniz. Biz her gün onlarla da 
konuşuyoruz. Alan aşkıma 'bir fikir cücesinin esiri 
olmayınız. (SHP, HDP, 'DYP ve Bağımsızlar stra-
tarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
önergeyi oylarımıza .sunuyorum... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, İbir ilıaf söyledi, (bununla kimi kastetti? (Gürül -
füler) Lütfen Ibunun üzerinde durun efendim, açıkla
sınlar... 

BAŞKAN •— önergeyi oylayalım, konuşalım efen
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibu1! edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okultuyorum : 
Ağrı Milletvekilli Paşa Sarıoğlu ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Görüşülmekte olan kanun tekliflinin 1 inci mad

desinde yer ailan oy verme gününün «26 Ekim 1986 
Pazar günü» olanak değiştirilmesini 'arz ve teklif ede
riz. 

IBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor >mu? 

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

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

Önerge sahibi konuşmak isterler mi? Buyurun 
Sayın Kuışhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; önergemizi, seçimlerin çok 
salim 'bir ortamda yapılmasını ve dolayısıyla kamu 
görevlilerinin, seçim için yapılması gereken çalışma
larını ve 'hazırlıklarını, (herhangi (bir şaibeye fırsat, 
vermeyecek şekilde yapmalarını sağlamak ve daha 
sonraki maddelerde de, zaıman zaman, fırsat düştük
çe çok net ve açık ibir şekilde arz edeceğimiz (bazı 
şaibeleri, özellikle iktidar partisinin üzerinden kaldı
rabilmek maksadıyla verdik. 

Sayın milletvekilleri, öyle zannediyorum ki ve 
2,5 senedir de gözlüyoruz ki, sayın iktidar artık ne 
kadar net, ne kadar açık ve ne kadar acı haklkatları 
hangi lisanla ifade ederseniz ediniz, onlar, (biraz ön
ce 'bir değerli arkadaş imim çok güzel (bir Anadolu 
'tabiriyle ifade e'ttiği şekliyle, serbetlenım'iş bir halde 
vurdumduymazlık içerisinde ve aldıkları işaret doğ
rultusundaki oylarıyla', parmak işaretlleriyle meseleyi 
geçişifciırmek tedırler. 

(Bizi ne kadaır kendilerine yakın butaasalar, ken
dilerini zaman zaıman müdaıfıaa etmek ihtiyacını duy
duğumuzu kabul etmeseler de, 'biz, parlamentonun 
ilki kanadının üyeleri, yani miıletvekıiü sıfatını taışı-
yan insanlar olarak yaptıkları (bu hatadan beri' tut
mak ve dolayısıyla yarınlarda milletin huzurunda, 
yarınlarda tarihin sayfalarında, yarımlarda tutanak
larda araştırıma yapacak olan belirli insanların veya 
birçok kimıseferin dünyasında, 'baş'lanndaki şaibe bu
lu Ularından mütevellit kendilerimin çok kötü şekilde 
anılmamasını sağlayıcı girişimlerde 'bulunuyoruz. Bu
günkü gayretlerimizin de pek çoğu 'buna yönelik 
sayın milletvekilleri,- çünkü 'biz, ara seçimlerin yapıl
ması için en 'büyük boyutta mücadele vermiş ana-
muhale'fet partisi olarak, zaten bunun üzerinde, as
lında fazla uzun boylu konuşmaımamız gerekir man
tığıyla hareket eden Anavatan Partili milletvekili ar
kadaşlara bazı noktalarda katılmak ihtiyacını da du
yuyoruz; ama asıl katilınmaması mümkün olan ve
ya katılınmıaıması gereken konu, onların meseleye ba
kış açısı ve onların bü meselede yürütmüş olduğu 
mantıkla sosyal demokrasinin emrettiği bakış açısı 
ve sosyal demokrat insanların yürütmesi gereken 
mantığım birbirine uymamasından kaynaklanıyor. 

Sayın milletvekilleri, biz, önergemizde bir şeyi 
sağlamaya çalıştık. Deminden beri izah etmeye ça
lıştığım gerçeklerin de ışığında tekrar vurgulamak is
tiyorum. Eğer kamu görevlilerine seçim için yapma-
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lan gereken bütün çalışmaları, en salanı sekiliyle yap
maları için ihtiyaçları olan süreyi kendilerine ver
mez isek, ne kadar samimiyetle meseleye yaklaştı
ğınızı iddia ederseniz edimiz, mutlaka şaibe bulutlan 
(başınızın üstünden uzak olmayacaktır. 

Ara seçim tarihinü Elkim'im 12's!imden 28 Eylül'e 
alıyoruz. Astada, biz beklerdik: ki, komisyonda böy
le bir (kanar alımınken,. Anavatan Partisine mensup 
milletvekilleri tarafından tarih olarak ekim hatta ka-
sım'a. alınmasını sağlayıcı girişimlerde bulunulsun. 
(ANAP sıralıarımdan «Neden» seslemi) Nedeni çok 
açık sayın millet'vekileri; eğer yapılması gereken ça
lışmalar, zaman nedeniyle yeterince dikkatıMce yapıl
maz ise, bunun sonucunda meydana çıkacak olan 
netlice, öyle zannediyorum ki, Sayın Anavatan Par
tisi size ıgüzel Ibitr netice geitimmeyeeektl'r; o nedenle. 
Nedenli, hangi idille ve hangi cümlelerle anlatırsak 
anlatalım, siz İbiır taraftan talimat almış olduğunuz 
ve o talimatı da yerine getirmekten başka fonksU 
yönünüzün dîmadığmı kesinlilkle, peşinen kabul et
miş olduğunuz için, sizi ikna etmenin mümkün ol
madığını biliyoruz; ama parlamenter demokratik sis
temin, anayasal düzenin ve mil letveki iliğin in insana 
yüklemiş olduğu vecibeler vardır; iistiyoraz ki, bi
zim duyduğumuz boyutlarda siz de bu endişeleri du-
yaralk, 4ballki diyoruz; ama- bir güm «iz de bizim gibi 
meseleye yalkllaşasımız ve parlamentodaki çaılışma sü-
ıresi bitmeden önce, siz de aynı görüntüyü verebilesi-
nıiz. îşite biz (bunun için üzerinde hassasiyetle duru
yoruz. 

IBAŞKAN — Sayın Kusmam lütfen toparlayın efen
dim. 

ÖMER KU'ŞHA'N (Devamla) — Toparlıyor um 
Sayın Başkanım. 

28 Eylül'e laldığımız seçimlerin yapılması gereken. 
tarih için süre yeterli değildir. Bunun yeterli olma
dığını sMer de (bizler de yaşyarak göireceğiz ve bun
dan evvel birçok defalar yaptığınız hataları bir gün 
yine bu kürsüden size hatırlatacağımızı ve o zaman 
acaba yüzünüzde biır kızarma, acaba içinizde bir 
pişmıaınlıik duygusu olup olmayacağını söylemiş idik; 
anoalk, o zaman da aynı tepkilerle 'karşılaşmıştık; fa-
Ikat zaman (bizi haklı çıkardı, olaylar bizi haklı çı
kardı. Defalarca bunu 'biz, size teyit etmiş olma
mıza rağmen, (bugün de sizi aynı bağnaz düşünce ve 
bağnaz yaklaşım içerisinde 'buluyoruz. 

'Süreyi uzatmakta 'büyük yarar vardır. Seçim ic
ran selametle yapılması ve 'gerekli çalışmaların ra
hat yapılabilmesi için süreyi uzatmakta büyük yarar 

vardır. Bunu yaptığınız takdirde, kamu görevüJerime 
'karşı saygın olmanız gereken boyutlarda güzel neti
ce vermiş olacaksınız. (Bunu -yapmadığınız takdirde, 
Türkiye'yi, biraz önce söylediğim sakıncaları bera
berlinde getiren bir seçimi yapmak mecburiyetinde 
bırakacaksınız ve yüzdeyüz emin olumuz ki, bu sizin 
mutlaka 'aleyhinize olacaktır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP şifa
larımdan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kuşhıan. 
'önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibull edenler... 

'Kabul etmeyenler.... Önerge kabul edilmemiştir. 
Gaziantep (Milletvekilli Sayın Süleyman Koyum-

cuıgil ve arkadaşları ile Trabzon Milletvekilli Sayın 
Osman Babadır ve arkadaşlarının seçimlerin 12 Ekim 

. 198'6 tarihinde yapılamışıma dair aynı ımeaılde iki öner
gesini müşterek olamalk işleme koyuyorum. 

önergelere komisyon ve hükümet katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMtL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Önerge sahiplerinden birisi konuş
mak ister mi? 

İM. TURAN BAYıEZİT ı(Katoamanmaıraş) — 
Sayın Baışjkan, önergeyi okutmanız lazım, okunmadı. 

(BAŞKAN — önergelerin aynı mahiyette oldu
ğunu izah ettim. Seçimlerin 12 Ekim 1986 tarihinde 
yapılmasını öneriyor. 

M. TURAN BAYEZİT Kahramanmaraş) — 
Olmaz Sayın IBaşkıan, okutmak lazım, izah olmaz. 
Müsaademizle, İçtüzüğü hatırlatmaktan bıktık. 

BAŞKAN — Okutalım efendim. 
Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil ve 

•arkadaşlarınım önergesi : 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII 

Dönem Milletvekili Ara 'Seçimi dçin oy verme e i-
nü 12 Ekim 1986 Pazar günüdür. Seçim döneminin 
başlangıç tarihi ve seçimlerle 'ilgili diğer süreler Yük-
sek Seçim Kurulunca oy verme günü esas alınarak 
tespit ve ilan edilir. 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve 'arkadaş
larımın önergesi : 

Ara seçimi içim oy verme günü 28 Eylül1 1986 
Pazar günüdür... Şeklindeki oy verme gününün eski 
metinde olduğu gibi, 12 Ekim 1986 Pazar günü şek
limde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergelere 
katılıyorlar mı? 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

ANAYASA KOMÎSYöNU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Arakana) — Katamıyoruz. 

»BAŞKAN — 'önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı efendim?. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Madde üze
ninde Ikonoşuırîcen görüşümüzü arz etmiştik; tekrar 
aynı konuyu izah etmeye lüzum yok. 

BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergeler ka
bul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 'inci madde kaibull 
edülımliştıir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, bu ışıklar söndürülsün. 

BAŞKAN — Efendim, TRT canlı yayın yaptığı 
şu an liçiın 15 dakikalık bir çekim yapacaklar, ondan 
sonra kapatacaklar. 

2 nci ımaddeyıi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu seçimde 25 Mart 1984 günü 

yapılan Mahallî 'İdareler 'Seçimlerinde kullanılan san
dık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarılması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim 'gü
nüne kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye 
yazılması suretiyle olur. Bu suretle oluşan Üsteler 
başka bir ilan ve sair işleme tabi tutulmadan çoğal
tılarak sandık seçmen listesi olarak kullanılır. Askı 
ve itiraz süreleri Yüksek Seçim kurulunca belirlenir. 

IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde, Doğru Yoı 
Partisi Grubu adına Sayın Namık Kemal Şentürk, 
şahsı adına sayın Aylhan Fırat söz istemi şlerdir. 

Buyurun Sayın Şentürk. (DYP sıralarından alkış
lar) 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Ben de söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ben bu madde 
üzerinde şahsını adına söz listemeidim; 5 ve 6 ı.cı 
n addelerde söz liŝ temişüim. 

BAŞKAN — Peki; ©fendim. 
İM. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) - -

Grup adına SHP'den kâğıt ıgeliyor. 
'Gecenin şu saatlerinde canlı yayının ne rolü var. 

'herkes uyudu, ne ©erek var? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şentürk. 
IDYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN

TÜRK (fstanbül) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; sözlerime, grubum ve şahsım adına yüce he
yetinize saygılarımızı teyit ederek başlıyorum. B;ır 
hayli zamandan beri yapılmakta olan müzakereler, 
ara seçimlerle ilgili kanun teklifinin, çok yönlü nok
sanlarını, hatalarını, yanlışlıklarını, 'hukuka aykırılık
larını meydana çıkardı; ama bazı konular 'var ki, ne 
kadar tekrar edilse yeridir, lüzumludur. O bakımdan 
biz, Doğru Yol Partisi olarak, erken seçim veya ara 
seçimin biır an evvel yapılması hususunda, 5 Haziran 
•tarihinde yaptığımız teklifin tahriki ile (gündeme gel
miş olmasından baih ti yarlık duymaktayız. Ancak, gö
rüşümüz odur ki, böyle bir kararın 'Anayasanın 78 
imci maddesi gereğince bir kanun şeklinde değil, 
Meclis kararı olarak neticelenmesi ve şeki'llenmesıi 
gerekmektedir. Bumun nedenleri çok izah edildiği 
için ben tekrar bu kojnu üzerinde durmak istemiyo
rum. 

Değerli miilletvekMieri, demokratik hukuk devle
timin temelllerinden birli hukukun üstünlüğü olduğu 
kadar, adili, hür ve serbest 'seçim, eşit 'şartlarda ya
pılması gereken seçim ve onun değişmez prensipleri 
de yine demokratik parllıamıenter rejimin temelidir. 
O hailde, yüce Meclise vücut veren, onun şekil'len-
mesiinln şartlarını belirleyen seçim sistemleri ve se
çim şartları ne kadar 'tartışmaya açık bırakılır ise, 
bu açık bırakılan şartlara ıgöre 'teşekkül edecek yüce 
Meclisin meşruiiyyeti üzerinde de daiima tartışma ze
mini açılmış olur. Bu, mutlaka tasvip edilmemesi ge
reken bir husustur ve bunu hiçbir arkadaşımızın da 
tasvip edeceğime inanmıyoruz. 

O halde, bir hayli zamandan beri ne için bu kür
süyü işgal ederek, şu geç saatlerde, şu cehennem gi
bi sıcak altında eziyet çekerek konuşmaya devam 
ediyoruz; doğruyu bulalım ve en iyi şartlarda se
çimleri ya'palım diye. 

Anavatan Partisi Sözcüsü Sayın Eyüp Aşık kar
deşimiz, «Ara seçimlerin kanun şeklimde getirilme
siyle, demokrasimize 'güzel gelenekler yerleştirmeyi 
amaçlıyoruz» dedi. Doğrudur; ama değerli arkadaş
larım, her seçim devresinde kendinize göre, o günkü 
şartlara göre yeni yemi usuller getirmek suretiyle blir 
ıgelenek tesıis dbme düşüncesi ve uygulaması, mevcut 
gelenekleri ve seçim sisitemiini tahrip etmekten başka 
bir İşe maalesef yanamamaktadır. Oysa ki, seçim me
selesi bir iktidar meselesi değildir. Seçimi, bir rejim 
meselesidir. Binaenaleyh, her istendiği anda, her is
tenildiği sekide ibunun şartları, bunun şekilleri de
ğiştirilemez ve prensiplletri zedelenemez; zedelendiği 
takdirde, bundan doğacak kötü sonuçların da ne de-
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feceye kadar ağır olduğunun idrakini de yüce Mec
lise fbırakıyoıruım. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, lütfen toparlayınız 
efendim. 

NAMIK EMAL ŞENTÜRK (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, ihiz, aslında hiç ihtiyaç olmadığı 
halde getirtilen 'bu 2 ncıi maddeyi pek açık ve sarih 
bulmuyoruz. «Lüzum olmadığı halde» diyorum, çün
kü, 298 sıayiı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun 28 ve müteakip 
(maddeleri, seçmen kütükleriyle ilgili bir ıgenel mü
dürlüğü ihdas etmiştir. Bu genel müdürlüğün görev
leri arasında, sıeçmen kütüklerimin güncelleştirilmesi 
de vardır. Bu görevin bir keıre daha tekrar edilmesi 
anlam'sızdır. Nitekim, Yükseik Seçim Kurulu, 24 Ha
ziran 1986 tarih ve 249 «ayılı karar ile zaten .seçmen 
kütüklerinin güneeieştirillımesiyie ilgili prensip kaıra-
trını altmış ve yaymış 'bulunmaktadır. 'Bu suretle de, 
kanunun amir hükümleri içerisinde (güncelleştirile
cek olan bu kütüklerin, yine kanunun emrettiği şekil 
ve şartlarla göre kesinleşeceği de muhakkaktır. 

IŞimdi, 2 nci (maddede ne getiriyoruz? «Bu suretle 
oluşan listeler (başka bir ilan- ve sair işleme tabi tu
tulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak 
kullanılır.» denımektednir. Değerli arkadaşlarım, gün
celleştirilen; yani o talihte kütükte bulunmayan ve o 
tarihte yenıi seçmen olan seçmenlerin kütüğe ithali 
suretiyle sekilenen yeni kütüklerin ve listelerin, baş
ka 'bir lan ve sair işleme talbi tutulmadan kesinleş
mesi fevkalade sakıncalıdır. 

IBu sebeple, biz parti olarak, -Ibu maıddede, hiç ol
mazsa- Ibu İbarenin mutlaka kandırılmasından yana
yız ve bu hususun 298 sayılı Kanundaki hükümler 
içerisinde -normal prosedür içerisinde- Yüksek Se
çim Kurulu karariıaona göre şefcMenmesinin yanın
dayız ve bunun için de bir önerge vermliş bulun
maktayız; ümit ve temenni ediyorum ki, değerin* ar
kadaşlarımız Ibu makul teklifimizi makbul kabul ede
rek, olumlu bir anlayış içerisinde bize hak verirler. 

İBu vesile ile saygılarımı tekrar ediyor, sözlerimi 
burada bağlıyorum. 
Teşekkür öderim. (DYP sıralarından alkışlar) 

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

buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trab

zon) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; evvela bir 
hususu Sayın Başkana arz eitmek işitiyorum : Tekli
fin her maddesi üzerinde söz allan sayın konuşma

cılar, tekılıifin tümü üzerinde konuşmakta, daha son
ra görüşülecek olan maddeleri veya geçmiş konuları 
tekrar gündeme getirmektedir. 

M. TURAN BAYEZltT (Kahramanmaraş) — Si
zi ne ilgilendirir? 

EYÜP AŞIK {Devamla) — Sayın Başkana arz 
ediyorum dedim. 

M. TURAN BAYE2İT '(Kahramanmaraş) — Si
zi ne ilgilendirir? Siz madde üzerinde konuşun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Bayezit, lütfen efendim. 

'EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkana hatır
latmakta fayda gördüm. 

M. TURAN BAYlEZtT (Kahramanmaraş) — 
Onu (Başkana hatıria'taımazsınız. {SHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
efenldim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, bu ve
sileyle kıymetli konuşmacıların kanun teklifine yö
nelttikleri bir İki husus üzerinde ıgörüşlerimli arz et
mek istiyorum. 

IERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, bu saatte canlı yayını kim seyreder? 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, 5 dakika sonra bi
tiyor efendim, lütfen (İSHP sıralarından gürültüler) 

Efendim, veriknıiş bir hak var, allamayız geriye. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Bunları ileride 

'aleyhimize delil olarak mı kullanacaksınız? Ne için 
kullanacaksınız 'bunları? 

BAŞKAN — 'Sayın Aşık, devam edin efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kapılar açık; şantiye, 

şantiye... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Can, siz de Ibu şanti

yedesiniz; lütfen efendim... 
H. BARTŞ CAN {Sinop) — Bu kapılar açık ola

maz. 
BAŞKAN — Lütfen efendini... 
H. BARIŞ/ CAN (Sinop) — Şantiyeye çevirdiniz. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — TRT'nin key

fiyle mi ofacak? 

'BAŞKAN — TRT'nin keyfiyle alakası yok efen
dim; Başkanlığın sabahtan verilmiş bir kararı var; 
ona göre hareket ediliyor. 

Devanı edin Sayın Aşık. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kapılar açık, baca
lar açık, şantiye .gibi, giriyor biri çıkıyor, öbürü gi
riyor diğer çıkıyor. Klima yok. 
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EYÜP AŞİK (Devamla) — İzin verirseniz ko
nuşmama 'devam etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, kanun tdkilifinin tümü üzerinde 
ve 1, 2 nıcü rnaddefer, 'hatta önergeler görüşülürken 
çok muhterem konuşmacıların tamamı ibu Ikamun tek
lifinin kamun olarak değil, 'karar olarak getirilmesi 
gerektiğimi söylemişler ve kanun olmasının Anaya;/ 
saya aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. Ayrıca, bir 
sayın konuşmacı da, «Demokrasi tarihimizde bugü
ne kadar böyle 'bir kanun olmadığını, ilik defa böyle 
fbir kanun getirildiğimi» söylemişlerdir. Kısaca aırz 
etmeik istiyorum... 

SEDÇUK AKINCI (Tekirdağ) — Anlamadınız. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — 60%n Ibu yana 
yok. 

EYÜP AŞTK (Devamla) — Lütfen sayın konuş-
imaıcılaır geçmişteki tutanakları biraz karıştırarak ge
lirlerse, 'bu tip 'tartışmalara meydan verilmez. 

'Bir (başlık okumak istiyorum : «10 Ekim 1971 
Tarihlinde Yapılması Genelken Seçimlerle İlgili Ka
nun» liste size Ibir isim. «10 Ekim 1971 Tarihinde 
-ismi de (böyle- Yapılması Gereken Seçimilerle İlgili 
Kıanun.» Yani, özel olarak Senato seçimleriyle ilgili. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — 1961 Anaya
sasını da oku... 

ıM. SEYFt OKTAY (Ankara) — Maddeleri önem
li, okuyunuz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Maddeleri aynı; 5 
ton e, 6 tane madde düzenlenmiş. 

Gene bir başkasını okuyorum : 25 Mart mahallî 
seçimlerle ilgili kanun. Gene ıbir başkası, '1979 yılın
da yapılması gereken ara seçimilerle ilgili. Yani, bu
güne kadar ara ıseçiimlıerte ilgili -ama Senato 'seçim
leriyle 'birlikte yapimıştır- özel kanun çıkartılmıştır 
•ve hangi illilerde ara seçim yapılacağı, hangi şartlarla 
yapılacağı burada 'sayılmıştır. 

Anayasaya aykırılığa gelince. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Haaa, anladı

nız!... 
(M. SEYFt 'OKTAY (Ankara) — O kanunlarda 

radyo, televizyon var mı?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Merale etmeyin on

dan da bahsedeceğim. 
Muhterem üyeler, Anayasanın bu konuyla ilgili 

78 imci maddesinin üçüncü fıikrasını okumak 'istiyo-
ırum : «Türkiye Büyük Mıiıliet Meclisi üyelıilMeriimde 
iboşailniıa dlıması hallinde, ana seçime gidilir.» Kanar 
verilir değil «Ara ıseçime gidilir.» denmektedir. «Ara 
seçim her seçim dönemlinde bir defa yapiır. Genel 

sepimden otuz ay 'geçmedikçe ara seçime gidilemez. 
Burada «Karar verilmez» veya, «karar verilir» ifa
desi yoktur. Yalnız, burada 'bir ifade var : «Ancak» 
demiş. «Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam 
sayışınım yüzde Ibeş'ifli bulduğu hallerde, ana 'seçim
lerin 3 ay içinde yapılmasına karar veınlir.» Yani, 
Meclisin karar vereceği ara seçim yüzde 5'i geçmesi 
halindedir ve onun tarihi be'Midir, 3 ay İçimdedir. Hal
buki diğer hallilerde ana seçime gidilir. Geçmişte bu 
kanunilıa düzenlenmiştir, biz ibuıgün de bunu kanunla 
düzenllömeyi uygun gördük. (SHP, DYP ve HDP sı
ralarından gürültüler) 

ISayın Gürkaın, «!Bu seçimi lilktildaır kaybederse... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Açık açık sizi Trab

zon'da yiyorlar Sayın Aşık; Trabzon'da gidiyorsun. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bir dadika... 
Sayın Gürkan, «IBu seçimi iktidar kaybederse, 

Başbakan değişecek» Ibuıyuınmuş. Bık saattir Ibu cüm
lenin adresimi aradım,- Ibu cümlenin adresi SHP'nin 
içimdedir. Seçimi kaybeden genel başkan gider gilbi 
ıbir mana geldi bana, kendileri buyursun. (ANAP sı-
nal'ıaınımdan alkışlar) 

IBu Cümle, «Kızım sana söylüyorum, gelinim sen 
işiıt» demektir. 

M. TURAN IBAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sen 
bu cümlemin siyasî içeriğimi amlıayaımazsın. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bizde gider, gelir; 
sen kendini üzme. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, lütfen toparlayın efen
dim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Her ne hikmetse, bi
ze altı aydır «Seçimden korkuyorsunuz» diyen Sayın 
Gürkan, seçim yapılaması isteği ile bu teklifi getir
diğimiz halde, yine «korkuyorsunuz» diyorlar. Hıiç 
merak etmeyin Sayın Gürkan, siz gidellii bize cesaret 
geldi, artık korkmuyoruz. (ANAP sıralarından alkış
lar, SHP sıralarından 'gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Aşık, lütfen toparlayın efen
dim. 

EYÜP AŞIK (Devamlla) — Muhterem üyeler, 2 
•ned madde ille İlgili esasa gelince : Türkiye'de seç
men (kütüklerimin yenliden yazımı, son olarak 1960 
ve 1980 yılarında yapılmıştır. 1980 yılından sonra 
yen ilden yazım yapılmamıştır. 1986 yılımda seçmen 
kütüklerimin yeniden yazılması, güncelıîıeşmesii gere-
'kirken, maalesef bugüne kadar Yüksek Seçim Ku
rulu Ibu işi bitiınememiştlir. Bu nedenle biz, 1983 se
çimlilerinde 1982 Anayasa oylamasında kullanılan kü-

{ -tük'leri güıncdleştirerek, (1984 seçimlerinde de 1983 
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seçirrilerindıekıi lıisteülera günceleştirerek kullandığımız 
ıgibi) Ibu seçimde 'de 25 Mart 1984 mahallî seçkn-
leninde kıulaınıllıaın listeleri -'biraz da 'bize uğurdu gel
diği için- ıgümeeileştirMerelk IkulMıanılmasını uygun gör
dük. 

!M. TURAN IBAYEZİÎT ^Kahramanmaraş) — 
(Dunda siatmiımıi lisemiz, koırkunuz yoksa, kütükleri ıgün-
ceflleştipin. 

EYÜİP AŞIK (Devıaarila) — Efendim, kütüklerin 
güncelleşmesi hususu, 298 sayılı Kanun gereği Yük
sek Seçim Kuırulumum 'göreVlerİ aıraısıradadır. Ancıaık, 
Yüksek 'Seçim Kurmlu bu ıgörevi şu ana kadar yapa
madığı için... (SHP sıralarından »gürültüler) 

ıM. TURAN BAYEZİT ı(KJalhıraırtanraaraş) — 
Eğer k'orkonuız yoksa kütükleri ıg'ünceieştiriın. 

(BAŞJKA'N — Lütfen ımüdıalhlailıe etmeyin efeındim. 
EYÜP AİSUK '(Devamla) — Yüksek Seçim Kuru

lu, bu (görevıİ şu tana kaldar yapamadığı için, seçimi-
fefin tehlikeye girmemeslinıi ıtetmtkı açışımdan 'böyle Jbiır 
düzenleme gelmiştir. 1983 Genel seçimlerinde, 1984 
Mahallî- seçimlerinde ve Anayasa oyttaımasındla da ay
nı hüküm vardır. ISayın Şen'tüırk'ün (bahsettiği tehlike 
doğru ve yedinde değildir. Çünkü, 'itirazlar liçim ora
ya ibiır cümle ilave edteiişitiır «Askı ve itiraz süreleri 
Yüksek 'Seçlim Kurulunca hdirilıemir» denmektedir. O 
(konuda gerekli amaıştırma yapılımi'şitır, endişe touyurul-
ımasıın. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ederlim. (ANAP sı
malarından afflkrşlar) 

İBAŞKAN — Teşeikkür ederim Sayın Aşık. 
SHP G'rulbu adına Sayın Mdtün Üstüne!, Ibuyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL 

•(Adama) — Slaym Başikam, değerli milletvekilleri; ıgö-
rü'şüilımdkte ollaın 468 sıra sayılı Türkiye Büyük Mil
let Meclisli' XVII. Dönem Mıiilfetveki'ıi Aıra Seçimi1 

(Halkkımıdaki Kanun Teklifimiim 2 nci maddesi üzerin
de grubum adına açıklama yapmak üzene söz almış 
(bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, teklifin 2 nci maddesi ay
nen şöyle: «Bu seçimde 25 Mart 1984 günü yapılan 
Mahallî idareler Seçimlerinde kullanılan sandık seç
men listeleri güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarılması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim gü
nüne kadar 21 yaşım dolduracak olanların listeye 
yazılması suretiyle olur. Bu suretle oluşan listeler 

başka bir ilan ve sair işleme tabi tutulmadan çoğaı 
tılarak sandık seçmen listesi olarak kullanılır. Askı 
ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirle
nir». 

Değerli milletvekilleri, şimdi burada asıl olan bir 
olay vardır: Sayın hükümet, nasıl ki bundan önce 
bazı yasalara antidemokratik maddeler koyarak Ge
nel Kuruldan geçirmiş ise, şimdi de bu yasa teklifi
nin 2 nci maddesi ile yine antidemokratik bir mad
deyi Genel Kuruldan geçirmek istemektedir. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin, akıl almaz bir 
şekilde, teklifin 2 nci maddesini gizli ve kapah bir 
görünüm içerisinde Genel Kuruldan olduğu gibi ge
çirme arzusu bulunmaktadır. 

Seçimin nasıl yapılacağı, hangi şartlar altında ya
pılacağı, hangi esaslara dayanılarak uygulanacağı 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkındaki Kanunda ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununda belirtilmiştir. 

Mevcut Seçim Kanununda genel düzenleme bu
lunduğu halde ANAP iktidarı duruma ve kişiye göre 
özel düzenlemeler getirmektedir. Sadece bu seçime 
özgü özel kural getirilemez, şartlar empoze edile
mez. Seçim, seçim kararlarının alındığı tarihteki şart
lara göre yapılır, aksine uygulamanın demokratik 
olması asla mümkün değildir. 

İktidar partisi, SHP'nin ısrarlarına rağmen, he
pinizin malumları, bir ara seçim kararını almış bu
lunmaktadır. 

Burada iktidar şunu iyi bilmeli ki; bu karar, ikti
darın kendine özgü aldığı bir karar değildir. îktida-

. rın getirmiş olduğu yasa teklifi de kendine özgü de
ğildir. 

Ara seçim, Sayın Özal'ın, sık sık ima ettiği gibi 
veya açıkça söylediği gibi, kendisinin bir lütfü olma
dığını benden önce konuşan arkadaşlarımız da söyle
di. 

Değerli arkadaşlarım, Mecliste yeni oluşumların 
meydana gelmesi, ara seçimi anayasal bir zorunluluk 
haline getirmiştir. Bu bakımdan, bu seçimin şartları
nı demokrasi kurallarına uygun olarak düzenlemek 
zorunluluğu vardır. Seçime gölge düşürecek ve seçim 
neticelerini şaibeli hale getirecek düzenlemelerden 
uzak durmak gerekmektedir. 

Yasa teklifinin 2 nci maddesinde, güncelleştirme
de, 25 Mart 1984 günü sandık seçmen listelerinde 
ismi bulunmayan veya seçim gününe kadar 21 "yaşını 
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dolduran seçmenlerin üsteye yazılması öngörülmüş- | 
tür. Listede ismi bulunmayan seçmenler, listeye isim
lerini yazdırdıktan sonra, oluşan listeler başka bir 
itan ve sair işleme tabi tutulmadan çoğaltılarak san
dık seçmen listesi olarak kullanılır denmektedir. Asıl 
maddenin demokratik olmadığı kısım, bu şekilde 
oluşturularak askıya çıkarılacak itiraz hakkının ta
nınmaması durumudur. 

25 Mart 1984 günü mevcut olan seçim kütükle
rinin güncelleştirme işleminin yapılması esnasında, 
seçmen, seçme koşullarına haiz olmayan ve yine her
hangi başka bir bölgede normal ikamet eden bir ki
şi, seçim olan bir bölgede - muhtarlıktan herhangi 
bir şekilde oturma belgesi almak kaydıyla - seçim 
listesine ismini yazdırabilir. Bu durumda acaba ne j 
yapılacaktır? Yapılan yanlış yazım esnasında - baş- I 
ka bir ilan yapılmadığı için - kim itiraz edecektir? 
Çünkü, itiraz hakkı ortadan kaldırılıyor. İtiraz hak- j 
ki olamayacağına göre, bir suiistimal olayında kim 
sorumlu olacaktır? Bu konuyu açıkça öğrenmek is
tiyoruz. Normal olarak o seçim bölgesinde bulunma
yan yüzlerce kişi, başka bir seçim bölgesinde belki 
de bu isimleri yazdıracak tır. Onun için, bu 2 nci 
madde gizli kapaklı bir madde haline getirilmiştir. 
Sanıyorum ve kuşkum da odur ki, iktidarın burada
ki esas gayesi seçim listelerine başka yerlerden isim 
yazdırma olayıdır. Onun için iktidarın, yaptığı bu 
yanlışlıklar ve seçim suiistimalleriyle tarih önünde 
büyük sorumluluk altına gireceğini sanıyorum. Bu 
sorumluluğu, anamuhalefet partisi olarak sizlere ha- I 
tırlatıyoruz. Bu madde üzerinde grubumuzca Başkan
lığa verilmiş değişiklik önergemiz vardır. Bu vesiley
le değişiklik önergemizin Genel Kurulca tasvip gör
mesini talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada asıl önemli olan 
konu, bu maddede bir seçim hilesinin koktuğu husu
sudur. I 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
İhtiyacımız mı var yani, niye böyle düşünüyorsunuz? 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Baka
nım, o zaman bu maddeyi açık olarak getirelim bu
raya. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sen bakanlara 
uyma Metin, konuş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Zaten hoşuna 

gitmeyen hususlara Sayın Bakanım itiraz ediyor. O 
itirazı seçimlerde halk da yapacaktır zaten. 

M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hangi bakan itiraz etti? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

Sayın üstünel, devam ediniz efendim. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, konuşmama devam ediyorum, 

Bu maddenin hassasiyetini göz önünde bulundu
rarak mutlak surette bir denetim olayının var olma
sını; yani bir denetlemeye tabi tutulmasını mutlaka 
istiyoruz. 

Denetlemesiz bir seçim sistemi demokratik değil
dir, antidemokratiktir. Eğer bu antidemokratik se
çim sistemini ANAP iktidarı devam ettirecekse, 28 
Eylül 1986 olarak tarih konulan ve antidemokratik 
olarak uygulanan bu milletvekili ara seçimini, sanı
yorum ve ümit ediyorumki, halkımız demokratik ha
le çevirecektir, dönüştürecektir. 

Şahsım ve grubum adına yüce kurula saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünel. 
Sayın milletvekilleri, saat 01.00'e kadar birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 00.45 

...... 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 01.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kryseıi), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN —- 117 nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Ar
kadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (21354) (S. 
Sayısı : 468) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Şahısları adına, Sayın Osman Bahadır, buyurun. 

OSMAN BAHADIR '(Trabzon) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değeri i üyeleri; yüce heyetinizi saygıyla 
selamlarım. 

Teklifin 2 nci maddesinde, seçmen Üstelerinin gün
celleştirilmesi konusu elle alınmış bulunuyor. 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinde, güncel
leştirme konusu hükme bağlanmış bulunmaktadır. 
Güncelleştirme 'kütükler üzerinde olur; sandık liste
leri üzerimde güncelleştirme mümkün değildir. 

Ancak, 1983 seçimlerinden sonra çıkarılan Mahal
lî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında (2972 sayılı) Kanunun Geçici 
6 nci maddesinde güncelleştirme hususunda yeni bir 
hüküm getiriliyor ve mahallî idareler seç'italeni de bu 
listelerin güncelleştirilmesi suretiyle yapılıyor. O za
man genel seçimden iki ay veya üç ay sonra seçim ya
pılmıştı, o bakımdan listeler üzerinde güncelleştirme 
bir ölçüde mümkün olabilirdi. B'ir ide mahallî seçim
lerde seçmen listelerinin, sarıldık listelerinin incelen
mesi, itirazları daha kolaydı. Bunu emsal alarak, bu 
ara seçimlerde güncelleştirmenin de, mahallî seçimler
de olduğu gibi, seçmen listeleri üzeriinden yapılması 
isteniyor. 

298 sayılı Kanun fevkalade güzel düzenlenmiş ve 
tatbikatta kolaylık sağlamış, uzun deneyimden geçmiş 
bir kanundur. Yıllardan beri seçimlere gölge düşü
recek olayları dikkate alarak hazırlanmış olan 298 
sayılı Kanuna aykırı bu gibi hükümler zaman zaman 

getirilmek isteniyor. Bu aslında son derece mahzurlu
dur. Niçin mahzurlu lolduğunu da ayrıca arz edece
ğim. Onun için biz 'bir önerge vermiş 'bulunuyoruz. 

IBu güncelieşjtirme hususunun 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri Hakkında Kanunun 28 inci ve mü
teakip maddelerinde olduğu gibi, kütükler üzerinde 
yapılması gerekir. Kıütükferin ne sekilide düzenlene
ceği orada açıklanmıştır. Burada dikkat ederseniz seç
men listelerine lalettayin yazılmaları önlemek için bu 
hükümler 298 sayılı Kanunla getirilmiştir. 

Şimdi buıiada şu mahzurlar ortaya çıkabilir : Ay
nı ilde seçim bölgelerinde listeler üzerinden güncelleş
tirme yapıldığı takdirde, her gelen listeye yazılmış 
olabilir. Böylece aynı ilin başka bölgesinde bulunan 
<bir seçmen, başka bir bölgeye geçerek orada yeniden 
yazılabilir. İki yerde oy vermek suçtur; fakat iki yer
de yazılmak suç teşkil etmez diye (bir kayıt yoktur. 
Bu hususu da dikkatinize sunuyorum. 

Şimdi ne olacak? Burada şu mahzurlar doğar : 
Aynı ilde seçmen (bölgesinden diğer bir seçmen bölge
sine yenli seçmenler ıgeçmiş olabilir. Bir de komşu il
lerden ara seçim yapılacak illere birçok seçmen geçe
bilir ve mevcut seçmen listeleri fevkalade kabartmış 
olarak gelebilir. İstanbul'da yapılan bir seçimde, bi
liyorsunuz mevcut seçmenden fazıla seçmen listesi ile 
karşılaşılmıştı. Bu seçimde de aynı olıay meydana ge
lebilir. 

Bunun için biz, mahallî seçimlerde uygulanan 
sandık seçmen listelerinin güncelleştirilmesi yerine, esas 
kanunda uygulanan seçmen kütüklerinin güncelleştiril
mesi hususunu teklif ettik ve ıbu hususta da ortaya 
çıkabilecek mahzurları gidermek üzere bir önerge ver
dik. Eğer yüksek heyetiniz tasviip buyurursa, seçmen 
kütükleri üzerinden güncelileşıtirmenin yapılmasını uy
gun görüyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Sayın Cüneyt Caruver, buyurun. (SHP sıraların

dan alkışlar) 
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CÜNEYT CANVBR (Adana) — Sayın Balkan, 
sayın üyeler; Sayım Başkan, uygun görürseniz, müsa
ade ederseniz ıbir soru sormak istiyorum; bu tdklifin 
günlerden beri tartışması yapılıyor. Sayın Başbakan 
nerede; onu soracaktım. (ANAP sımalarından, «Sana 
ne?» sesleri) 

Bir başka sorum daha olacak, ikaz için bunu bir 
görev kabul ediyorum Sayın Başkan; Pakistanlı mi
safirlerimiz gelıdi, onları talkdim etmıediniz. Sovyetler 
Birliği heyetini takdim ettiniz; dedikodu olur diye 
'ifade ediyorum efendim. 

IBAŞKIAN — Sayın Canver, Pakistanlı misafirlerin 
maalesef takdimi yapılamadı. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Lüzum yok 
mu efendüm? 

BAŞKAN — Çünkü tam takdim edeceğim sırada 
salondan çıktılar. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Anlıyorum 
efendim... Biraz daha acele davranın. 

Sayın Başkan, sözlerime 2 ndi maddedeki şu cüm
leyi eleştirerek başlamak istiyorum; «Güncelleştirme; 
«andık seçmen listelerinin aslkıya çıkarılması, listede 
ismi bulunmayanlar ile seçim gününe kadar 21 yaşı
nı dolduracak olanların listeye yazılması suretiyle 
olur. Bu suretle oluşan listeler başka bir ilan ve sair 
işleme tabi tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen lis
tesi olarak kullanılır» deniyor. Neden 'Man edilmez 
veya niçin itiraz hakkı tanınmaz? 

Maldlde devam ©diyor; «Askı ve itiraz süreleri 
Yüksek Seçim Kurulunca 'belirlenir.» Bir çelişki gibi 
görünüyor; 'bir yandan «Başka b'ir ilan ve sair işleme 
taibi tutulmadan çoğaltılarak sandı/k seçmen listesi 
olarak kullanılır» diyor, nokta koyuyor; ardından da 
«Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca be
lirlenir» diyor. Bu iki cümle arasında bir farklılık var. 

Diyoruz ki, gizli tuttuğunuz bu listelere kimleri 
k'aydeıtlDiğiniz'i biz bilemeyebiliriz, sizin görüşünüze uy
gun ölımiayaeları da kaydettirmeyeceğinizi de düşüne
biliyoruz, çünkü ıs'izden ıböyle bir davranışı bekliyo
ruz. 

'İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Seçimler 
yargı denetiminde yapılır, parti denetiminde değil. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Şimdi gelelim, 
21 yaş konusuna. Sayın Başbakanla bu Mecliste uzun 
süre tartışmalar oldu. Sayın Başbakan her sıkıştığın
da yapar ya; ortaya bir konu atar, o dönemde de bir 
18 yaş konusunu ortaya atmıştı. O dönemde 21 yaşım 
tamamlamış olanlara da oy kullandıracağımıza... 
Sayın Başbakan burada olsaydınız çok sevinecektim. 
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(İLHAN AŞKIN (Bursa) — Burada. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Neredeler 

efendim? Gelecekler mi? Bekliyoruz efendim, belki 
de tutuklanan misafirlerimizi kurtarmaya gitmişler
dir. 141 'den 'belki tutuklandılar, bilemiyorum, onlara 
kurtarmaya gitmişlerdir... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ciddî olalım 
biraz:. 

FAHİR SABUNİŞ ((Bursa) — Saygılı ol biraz 
Cüneyt. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, böy
le iktidara böyle muhalefet, müsaade edin devam 
edeyim. 

iBAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen karşılıklı 
konuşmayın. 

CÜNEYT CANVER (Devamıla) — Sayın Başkan, 
laf atıyorlları atlmasmlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, ile

ride Başbakan olabilirim umuduyla sizlerin, başbaka
nın üslubunu kapmayla çalışıyorum; mesele bundan 
iibaretüiir. 

'Devam ediyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Eyüp Aşık da konuştu, hiç müdahale etmediniz. 
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen 2 nci madde 

üzerinde konuşun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — istediğim gi

bi konuşabilirim, komik de 'bulabilirisiniz, ciddî de 
bulabilirsiniz. Bırakın... 

İBAŞKAN — Lütfen 2 nci madde üzerinde konu
şun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Konuşuyorum 
efendim. 

Başbaklan, uzun süre, seçmen yaşının 18 olması ge
reği üzerinde durmuştu ki, 'bu konuda biz de bir Ana
yasa değişikliği teklifi hazırlamış ve 122 tane kutsal 
imzayı size sunmuştuk; ama yan çizdiniz, çünkü 
gençlere güvenimedinliz. Güvenmediğiniz, gençlere yö
nelik icraatlarınızdan da 'belli. Sayım Başbakanın son 
incisi var, gençlere nasıl baktığının da kanıtı bu inci; 
«Gençlere iş bulmaya mecbur değilim» diyor geçen
lerde bir gazetede. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Hoppala!.. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Evet, yallan-

lanmadıkça doğru efendim, biz öyle kabul ederiz. 
Bakın beyler, Sayın Başbakan, zaman zaman rica 

ediyor sizden, baına cevap vermeyin, ben konuşayım 
ineyim, bırakın, karışmayın siz. 
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ŞERAFETTÜN TOKTAŞ (Balıkesir) — Orası 
Meclis kürsüsü, film stüdyosu değil. 

BAŞKAN — Sayın Oanver, lütfen 2 nci madde 
üzerinde konuşun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, Sa
yın Başbakan, siz, rol yapacaksınız, krrik yılda bir 
fırsat bize geçti, niçin ço!k görüyorsunuz? 

ŞERAFETTIN TOKTAŞ (Balıkesir) — Antipatik 
film çeviriyorsun. 

(BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Günlerdir sey

rediyoruz; altın kemeri şöyle tutmak sempatik olu
yormuş; biz seyrediyoruz, siz de bizi bir dinleyiverin, 
ne var yani? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Pehlivanlar 

gibi... Minicik, böyle... Bunlar çok mu sempatik... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK »BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yeter be, ye
ter; ciddî ol biraz. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Ciddî olsun, Sa
yın Başkan, nedir bu? 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen efendim, ko
nuya gelin efendim; siz devam edin. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim si
nirlendiriyorlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen eferidim, lütfen.., 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, laf 

atıyorlar. 
BAŞKAN — Lütfen 2 nci madde üzerinde konu

şun, lütfen. (ANAP sıralarından gürültüler) 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Şimdi, mü

saade edin, ne ekersenliz onu biçersiniz. Evet, ne eker
seniz onu biçerisiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın Can
ver, lütfen efendim, 2 nci madde üzerinde konuşa
caksanız devam edin; yöfcsa sözünüzü keseceğim. 

CÜNEYT CANVER (Devamda) — Bence dilinin 
ucunda Sayın Başbakanın; ama söyleyemiyor. Aslında 
«Gençlerden çok iyi sabun yapnlın> diyebilirdi; ama 
bunu demiyor. 

Gençlerin size güvendiğini söylüyorsunuz. Güven
mediklerini anladığınızda apışıp kalacaksınız; sizin 
deyiminizle apışıp kalacaksınız. 

'NECAT TUNÇSIPER (Balikesir) — Çok ayıp; 
böyle yapma kardeşim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, yap
mak zorundayım. Bir devletin başbakanı yaparsa, 
ben de yaparım. 

NECAT TUNÇSIPER (Baihkesir) — Ayıp, ayıp. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CÜNEYT CANVER (DevamHa) — Sen «Ayıp» 

diyeceksen, Başbakana «ayıp» diyeceksin. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Oanver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Konuşmayı 

öğrenecek. Hayır... (SHP sıralarından alkışlar) 
İBAŞKAN — Sayın Canver, sözünüzü 'keseceğim, 

lütfen... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Burası 

SODEP kongresi değil; burası Meclis, ciddî ol bi-
riaz. 

İBAŞKAN — Sayın Canver, lütfen efendim... Lüt
fen efendim... 

CÜNEYT OANVER (Devamla) — Her yer kut
saldır, heryerde konuşurum. 

İBAŞKAN — Sayın Oanver, lütfen elendim... Sa
yın Canver lütfen, 2 nci madde üzerinde konuşun; 
lütfen efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Burası 
Meclis kürsüsü, ciddî ol biraz. Sen git gençlerle uğ
raş. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Gençler, sizin 
neyinize güvensinler? Dernek kurdukları için polis 
tarafından tartaklandıklarında mı, tehdit edildiklerin
de mi güvensinler? Siyasî tutuklu genç sanıklara yap
tığınız işkencelerden dolayı mı size güvensinler? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ciddî ol 
biraz, Meclis kürsüsünde konuşuyorsun. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Müsaade edin 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Canver, beni dinler misiniz 
efendim. 

2 nci madde üzerinde mi konuşuyorsunuz; yoksa 
bütçe müzakerelerinde misiniz? Lütfen efendim... 

CÜNEYT CANVER ıfBevıamla) — Acımasızca 
üniversitelerden öğrencileri attığınız için mi size gü
vensinler? 

İBAŞKAN — Sayın Oanver, 2 nci madde üzerinde 
konuşmazsanız... 

CÜNEYT OANVER (Devamla) — Fuhuşa ittiği
niz yurt öğrencileri mi size güvensinler? 

BAŞKAN — Sayın Canver, sözünüzü kestim 
efendim. 2 nci madde üzerinde konuşursanız devam 
edin, yoksa söz vermiyorum. 

(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Niye ka

rışıyorsunuz, herkes istediği gibi konuşur. Bize ge-
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linçe mi karışıyorsunuz? (SHP sıralarından sıra kapak
larınla vurmalar) 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, 2 nci madde üze
rimde konuşacaksanız size söz veriyorum, yoksa ver
miyorum. Lütfen efendim... 

İM. TURAN BAVEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başikan, olur mu böyle şey? Yaş meselesiyle 
ilgili konuşuyor. 

BAŞKAN — Biz 2 nci madde üzerinde konuşuyo
ruz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yaşla ilgili konuşuyor; nasıl kesersiniz?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Yaşla il

gili konuşuyor, anlamıyor musunuz? 
AYHAN FIRAT .(Malatya) — Yaşla ilgili konu

şuyor; ne konuşacak? (ANAP sıralarından, «Yeter 
artık» sesleri) 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Fikirlerimi be
ğenin, beğenmeyin... 

BAŞKAN — Lütfön eferidim, 'lütfen... İkinci mad
de üzeninde (konuşacağız efendim., 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hangi 
gerekçeyle kesliyorsunuz?.. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, davra
nışınız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (SHP sıra
larımdan igürültüler, ayağa kalkmalar) Lütfen oturun 
efendim; saygılı olun efendim. 

Sayın Canver, buyurun 2 nci madde üzerimde de
vam edin. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Beyler, ko-
nuşmayacaksak niye toplamdık buraya? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Söz ver, konuşsun; 
konuşacak kürsüden. 

Korkma, konuş. (ANAP sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen saygilı olalım Başkanlığa, 
lütfen... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Adamlara 
adam gibi konuşulur; sen aldaim değişen, ben de böy
le konuşurum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, metni 
yaz da eline ver bari. Kesime sözünü. 

BAŞKAN — Siz karışmayın efendim; müdahale 
edemezsiniz Başkana. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Herkes konuşur. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Herkes konuşur. 

işine gelmeyeni kesme. 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — İçişleri hütçe-
ısindle çıkarmadık... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kesme sözünü. 

BAŞKAN — Ben görevimi yapıyorum Sayın Can; 
lütfen oturun efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yapmıyorsun, göre
vini yapmıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yeter yahu. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Noterlik yapmıyor

sunuz burada. Herkes istediği gibi konuşur. 
IBAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen oturun efen

dim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Konuşma!.. 

BAŞKAN — Müzakereyi ihlal ediyonsunuz efen
dim, lütfen oturun. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Noter değilsin sen; 
ayıptır. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Arkadaşla
rım, bakın; olağanüstü toplantıdayız; sevmesen'iz de, 
doğru da bülmiaısıanız, inandıklarımızı söyleyeceğiz, 
dinlemek zorundasınız. (ANAP .sıralarımdan, «Tiyatro 
değil burası» sesleri) Efendim, niçin «Tiyatro değil» 
diyorsunuz? Sayın Başlbakan bu kadar rol yapıyor, 
şov yapıyor, ağzımızı açıyor muyuz? (SHP sıraların
dan alkışlar) Televizyonu babanızın çiftliği gilbi kul
lanıyorsunuz, ağzımızı açıyor muyuz? Biz dfe bir tek 
milletin kürsüsüne çıkıp konuşuyoruz, onu da çok 
görüyorsunuz. Nerede konuşalım? 

BAŞKAN — Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sakıp Saban

cıyı televizyona çıkarıyorsunuz, anamulhalefeti çıkar
mıyorsunuz; babanızın televizyonu mu, çiftliği mi? 
Olmaz kli, olmaz... 

BAŞKAN — Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Baş

kan, balkın ben size bir şey söyleyeyim : Bir kere siz 
bu işi beceremiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen efendim... Lüt
fen mevzu üzerimde konuşun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Otorite sağ-
layamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Konuşmacıları 

neredeyse dövecekler; kürsüye yürüdüler; sessiz ka
lıyorsunuz; doğru değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — Siz yine eski 
mesleğinize dönünüz; doktorluğunuza. 

BAŞKAN — Lütfen 'konu üzerinde konuşun efen
dim. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sen de tiyat
roya... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, keş
ke sanatçı alabilsem. 

'BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Rol yapıyor
sun. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Keşke tiyatro
cu olaibilsem. Sizin gibi militan olacağıma, sanatçı 
olalbilsem beyim; nedir yani?.. 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Rol yapıyor
sun. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sonra, bu ko
nuda Başbakan üstat; adam televizyonla çıkarken sa
çını yaptırıyor; hangimiz rol yapıyoruz? 

iBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Can-
ve;... 

Kırlkpınar'da CÜNEYT CANVER (Devamla) 
televizyona... 

BAŞKAN — Sayın Oanver, lütfen efendim, lüt
fen... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Babanızın 
çiftliği gibi kullanıyorsunuz televizyonu; vama bu se
çimlerde 11 - 0 olacak 11 - 0; hesabınızı göreceğiz. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

'BERATİ ERDOĞAN (Samsam) — Sen de tiyat
roya, tîyaıtroya... 

HAKKI ARTUKARİSLAN ("Bingöl) — Bingöl'e 
gel, Bingöl'e... 

İBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Saygılı ol. 
Samsun'u da alacağız, Bingöl'ü de. 

BAŞKAN — Sayın İdare Amirleri, lütfen müda
hale edin efendim, İdare amirlerini göreve davet edi
yorum; lütfen efendim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bingöl'e 
gel de görelim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bingöl'ü de alacağız. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Alırsın 

üçün birini. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen alırsın üçün biri

ni. 

BAŞKAN — 2 ne i madde üzerinde görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Önergeler vardır, sırasıyla oikutuyorum... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Senin Bingöl'de yap
tığın işleri de biliyoruz, terbiyesiz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (lÖinıgöl) — Teribiye-
siz sensiin; saygısız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Ayıp olu-
yor. Arkadaşlar lütfen saygısızlıkta bulunmayalım. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
'Ne dediğini duymuyor musunuz? Meclise yakışır mı 
böyle konuşmak? 

İBAŞKAN — Önergeleri okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 468 sıra sayılı kanun teklifi

nin 2 nci maddesi 2 nci fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve taılep ederiz. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Arif Atalky 
Adıyaman 

Abdurrahman Kara'a 
Kütahya1 

İsmail Şengün 
Denizli 

Faik Tarımcıoğlu 
B'Miis 

Kadri Altay 
Antalya 

iBAŞKAN — Sayın Bayezit... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) 

kendi adamınıza sahip olun efendim. 
Siz önce 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Konuştuğun kelimeye bak, hiç yakışıyor mu; ama si
zin kabahatiniz yak, ANAP Başkanı... 

'BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim... (Gü
rültüler) 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
önergem ıbu gürültü içinde okunmuştur. Bunu ben 
okunmuş olarak addetmiyorum. Evvela Mıeclıisi sü
kûnete davet edin ve mllletvekMerinin duyacağı şe
kilde önerglemi tekrar okutun lütfen. (Gürültüler) 

İBAŞKAN — Siz oturun, hall'edeceğiz efendim. 
.{Gürültüler) 

Siayın milletvekilleri, lütfen... 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Bu arkadaşın 

doktor kontrolundıan geçmesi gerekir; klinik vaka... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen efendim... (Gü
rültüler) 
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Müzakerelere devam ediyoruz; önergeleri okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 468 sıra ısayılı kıanun teklifi

nin 2 nci maddesi ikinci fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve talep ederiz. 

Osmian Bahadır 
Trabzon 

Arif AtaJlay 
Adıyaman 

Abdurrahman Kara'a 
Kütahya 

İsmail Şengün 
Denizli 

Faik Tarımci'oğlu 
Bitlis 

Kadri Atay 
Antalya 

Gerekçe : 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkımda Kanunun 28 inci mad
desinin (B) bendinin 7 nci fıkrasında, seçmen kütüğü
nün ne sekilide günceleşeceği açıklanmıştır. Burada 
genel hüküm varken, ayrıca bir günceleştirme hük
mü getirilmesine gerek yoktur. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Salk'in olun. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Konuşma!.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Konuşulacak adam değişin be, hadi, otur ye
rine! 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Konuşma! 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Seninle konuşan var mı? Genel Başkanınız
dan utanın. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen terbiyeli ol.. Di
nini S . . . . senin de! Özgürlüğü öğren biraz; sah
tekâr. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müzakerelere mü
dahale etmeyelim, lütfen. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Seninle konuşan var mı? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — ŞeyhülMam, ahkâm 
kesme; yanına almışsın CHP'nin enkazı şeyhülislamı... 

BAŞKAN — Lütfen efendini... 
ıDiğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan klanun tdkliifinıin 2 nci mad

desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki sekide değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Yılmaz önen 
İzmir 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Hasan Altay 
Samsun 

Durean Emirbayer 
izmir 

Ayhan Fırat 
Mallatya 

Seyf i Oktay 
Ankara 

«Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin as
kıya çıkarılması, seçiıriin başlangıç tarihinden önce 
muhtarlık bölgesinde oturanlardan listede ismi bulun
mayanlar ile seçim günüme kadar 21 yaşını doldu
racak olanların ilçe seçim kurulu kararıyla listeye ya
zılması, ölenlerin, ikametgâhlarını njakledenîerin aynı 
şakide kayıtlarımın silinmesi, bu listelerden satıldık 
seçmen listelerinin oluşturulması ve bunların, siyasî 
partililerin ve seçmenlerin denetimine sunulması sure
tiyle olur. Dendtim sonunda yapııl'an düzeltmeler de 
ekılenerek bu listeler kesMeştirilir. Listelere yazımda 
resmî beliğe esastır. Adkı ve itiraz süreleri Yüksek Se
çim Kurulunca beMenir.» 

H. BARIŞ CAN .(Sinop) — Hep laf attyorsum, 
her konuda. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, lütfen müdahale eder misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efenldim... Oturun lütfen. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, banıa laf atıyor, lütfen müda
hale ediniz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen de oradan laf atı
yordun. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Hangi saygısızlığı yaptım? Senin kadar saygı
sızlık yapmaidım. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, lütfen oturun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

dan) — Yeter artık, laf atıp duruyor oradan. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, ben müdahale ede
rim, lütfen oturun ©fendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Ne insanlığımızı bıraktınız, ne şey... Nediir bu 
yahu? 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, Sayın Barış Can... 
(Gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen de laf atıyor
dun oradan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Kim laf attı sana? 
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MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Barış Çan'ı bir muayeneye göndermenizi rica ediyo-
ıruim, 

IDEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Sayın Başlkan, lütfen müdâhale edin; böyle 
iş olur mu Sayın Başlkan? 

BAŞKAN — Lütfen oturalım efendim. Sayın mil
letvekilleri, lütfen oturun efendim. Lütfen sizler otu
run efendim, lütfen. (Gürültüler) 

Lütfen oturun efendim. Sayın bakanlar, lütfen mü
dahale etmeyin, Başkanlığa müdahale etmeyin efen
dim. ı(Gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yetki
nizi kullanın; yalvarmaktan vazgeçin artık. 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale 
oitunın efendim. (Gürültüler) 

etmeyin, lütfen 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Saym Başkan, şu lütfieni bıralkm da, başkanlık yapın 
efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, bir işi yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız ta
til edin. 

IBAŞKAN — Sayın Sağlar, lütfen siz de bana mü
dahale etmeylin, biliyorsunuz buradaki şey durumu. 
(Gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Gençlik hakkında ko
nuşuyor yahu. Mikrofonu aç, mikrofonu kapa... No
ter misin sen? 

VI. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'a uyarma 
cezası verilmesi., 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, sana ihtar veriyo
rum. (ANAP ve SHP sıralarından ayağa kalkmalar, 

karşılıklı konuşmalar) Lütfen oturun efendim. (Gü
rültüler) Lütfen oturun sayın milletvekilleri, müzake
relere devam edemiyoruz efendim, lütfen oturun. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 88 Ar
kadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/354) (S. 
Sayısı: 468) (Devam) 

BAŞKAN — Diğer öjıergeyi okutuyorum efen
dim: 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 17 nci Dönem Milletvekili Ara 

Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının aşağıdaki biçimde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Edip özgenç 
İçel 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Hasan Altay 
Samsun 

Tülay öney 
İstanbul 

İsa Vardal 
Zonguldak 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Ömer Kuşhan 
Kars 

«Güncelleştirme; kesinleşmiş seçmen kütükleri esas 
alınarak hazırlanan sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarılması ile seçim gününe kadar 21 yaşım doldu
racak olanların listeye yazılması suretiyle olur. Bu su

retle oluşan listeler başka bir ilan ve sair işleme tabi 
tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak 
kullanılır. Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kuru
lunca belirlenir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci madde
sinin, şifahen arz edeceğimiz gerekçelerle aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Bu seçimde 25 Mart 1984 günü yapı
lan mahallî idareler seçimlerinde kullanılan sandık 
seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanıır. 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarılması, ismi bulunmayanlar ile seçim gününe ka
dar 21 yaşını dolduracak olanların listeye yazılması 
suretiyle olur. Bu suretle oluşan listeler sandık seçmen 
listesi olarak kullanılır. Askı ve itiraz süreleri Yüksek 
Seçim Kurulunca belirlenir. 

Saygılarımızla. 
Musa öğün 

Kars 
Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Turgut Gülez 
Bolu 
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iBAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci madde

sinin, ikinci fıkrasında geçen «21 yaşını» ibaresinin 
«18 yaşını» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Cüneyt Canver Yılmaz Önen 
Adana İzmir 

İbrahim Ural Ömer Kuşhan 
İstanbul Kars 

Fikri Sağlar Muhittin Yıldırım 
İçel Edirne 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık durumlarına gö
re tekrar okutup, işleme koyacağım. 

Tralbzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş
larının önergesi: 

Görüşülmekte olan 468 sıra sayılı kanun teklifinin 
2 nci maddesinin, ikinci fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YİLMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak isterler mi 
efendim? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — önergemiz 
açıktır, bundan önce de izah etmiştim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen efendim... 
ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Ne yaptı yani? 
BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen efendim... Mec

lise hürmetsizlik ediyorsunuz. 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — At dı

şarıya, işte. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sağesen sizin gibi oturan bir 
milletvekili görmedik bu Mecliste. Lütfen efendim... 
Meclise saygısızlık etmeyiniz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Bu yüce Meclise saygısızlık edemezsiniz Sa
yın Sağesen. Lütfen efendim, doğru dürüst oturunuz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kıçında çıban var, 
çfban. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kars Milletvekili Musa öğün ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Görüşülmekte olan* kanun teklifinin 2 nci madde

sinin şifahen arz edeceğimiz gerekçelerle aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Bu seçimde, 25 Mart 1984 günü ya
pılan mahallî idareler seçimlerinde kullanılan sandık 
seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarılması, ismi bulunmayanlar ile seçim gününe ka
dar 21 yaşını dolduracak olanların listeye yazılması 
suretiyle olur. Bu suretle oluşan listeler sandık seç
men lisltes'i olarak kullanılır. Askı ve 'Mraz süreleri 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakerelerine dün 
başladığımız ve bugün devam etmekte olduğumuz ka
nun teklifi rasgele bir kanun teklifi değildir; rejimin 
temelini ilgilendiren bir kanun teklifidir. Binaenaleyh, 
hepimizin daha büyük bir soğukkanlılıkla inceleme
sinde fayda olan bir kanun teklifidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu çatının altında hepimiz 
hukukun üstünlüğü prensibini savunuyoruz; bu çatının 
altında hepimiz keyfî idareye gidilmemesi için çırpı
nıyoruz; bu çatının altında hepimiz bu mukaddes kür
sünün haysiyetini korumak için çırpınıyoruz. Bu saat
lere kadar devam eden ve halen devam etmekte olan 
görüşmeler elbetteki hepimizin üzerinde bir yorgunluk 
ve bir bezginlik yarattı. Görüşmelerin bu seyrinden, 
Öyle sanıyorumki, hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Yü
ce Meclisimize yakışmayacak davranışların cereyan 
ettiğini üzülerek görmekteyiz. 

Değerli Başkanım, beni affedeceğiniz umudunda
yım; ne yazık ki, toplantı başladığından beri, tutum 
ve davranışlarınızla, bizim yorgunluğumuz kadar, zatı 
âlileriniz de bu hareketlere sebebiyet verdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de arz ettim, 
burada hukuk devletinin kavgasını yapıyoruz. Hepi-
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miz 1983 kasımında bu çatının altına girerken, Tür
kiye'yi yeniden sandığa götürmenin heyecanını yaşı
yorduk ve bugün de o heyecanı hâlâ yaşıyoruz. Bu 
heyecanımızı yaşarken de, bir ara rejimden geçmekte 
olduğumuzu, demokrasinin her geçen gün daha sağ
lıklı bir zemine oturması gereğine inanıyorduk ve öyle 
sanıyorum ki, hepimiz aynı inancı koruyoruz. Bütün 
bunların gereği, tartışmalarımızı sükûnet içerisinde yü
rütmek ve en sarih, en doğru yolu bulabilmek ola 
çaktır. 

Bir noktayı üzülerek belirtmek zorundayız: İki-
buçuk yıldan beri, iktidardan, muhalefet mensupları 
olarak maalesef hâlâ bir anlayış bulamadık. Rejini 
ilgilendiren, iktidarla pek ilişkisi olmaması gereken bir 
seçim kanunu dahi, ne yazık ki, iktidara mal edilerek 
çıkarılmak hevesine kapılmıyor. Türkiye'de bizim 
dönemimize dar seçim kanunları siyasî partilerin or
tak anlayışı ile çıkmış ve bir tartışma konusu yapıl
mamıştır. Fakat ne yazık ki biz, üç ay evvelki değişik
liğimizde de, bu defaki değişikliğimizde de gene 
aramızda bir rejim tartışması açtık. Seçim kanunu gibi 
önemli, rejimin temel kanunu görüşüyoruz, gönlümüz 
çok istiyor ki, bundan sonra rejime taalluk eden me
selelerde, yüce parlamentonun çatısı altında bulunan 
siyasî partiler bir ortak görüşe varabilsin ve ondan 
sonra bu müzakerelere geçebilelim. 

Değerli arkadaşlarım, bir büyük sıkıntıyı da, gece 
yarısı kanunlarından çekiyoruz. Hepimizin tahammül 
gücü belli, hepimizin fikrî salabeti belli. İçinizde en 
fikrî salabeti olan kişi kendimi kabul ederek, izin ve
rirseniz arz edeyim; bu kadar uzun süreli çalışmalara 
yüce heyetin tahammülü yoktur değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bir gün daha Ankara'da 
oturmakla hiçbirimiz bir şey kaybetmeyiz. Gecenin bu 
saatinden sonra kavga edip birbirimizi kıracağımıza, 
biraz dinlenip, daha büyük bir sükûnetle bu önemli 
teklifi görüşürsek, zannederim ki, rejime daha faydalı 
iş yapmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, teklif birbirinden önemli hü
kümler taşıyor; bunun arkasında, daha çok tartışma 
konusu olacak hükümler var. Bunun içindirki ben, 
Sayın Başkanımın anlayışına sığınarak, tekrar istirham 
ediyorum; bu görüşmeleri artık daha fazla uzatıp, si
nirleri germeyelim ve müzakerelere mümkünse (hiç 
değilse) saat 10.00'da devam edebilecek bir imkânı 
sağlayalım. Bu suretle, aşırı ve hepimizin sonradan 
üzüleceği sonuçlara gitmeyelim; bundan hiçbir şey 
kaybetmeyiz arkadaşlarım. Gene aklınıza koyduğunuz 
şeyleri çıkaracaksınız, oy üstünlüğü sizde, ne isterse

niz yapacaksınız; çünkü biz, ikibuçuk yıldır, üzülerek 
ifade edeyim, değerli iktidar kanadı arkadaşlarımızın 
demokrasiyi yalnız çoğunluğun parmak hâkimiyeti 
olarak anladıklarını gördük. 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sadede gelin. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın ba
kanım, ben tam sadedin içindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, önce rejimin esası üzerinde 
anlaşmak zorundayız. O kadar anlaşmak zorundayız 
ki, cumhuriyet tarihinde zatı âlilerinizin hükümetine 
kadar sıra kapaklarına vuran ve hatiplere müdahale 
eden bir hükümete rastlanmadı sayın bakanım. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, tekrar ifade edeyim: Eğer 
demokrasiyi sağlıklı bir şekilde kuracaksak, bugün ya
pılan bütün konuşmalarda arkadaşlarımızın ifade et
tiği gibi, falan veya filan yasağı kaldıralım esasından 
dalha önce, burada usulü müzakereye ve birbiriımıizie 
tahammüle alışmak zorundayız. Ancak, ondan sonra 
demokrasinin bütün gereklerini yerine getirebiliriz. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye, geçen yıllardaki se
çimlerde büyük acılar çekti. 1973 seçimlerini hatırla
yınız; İstanbul'da seçmen sayısının birbuçuk misli oy 
çıktı. 

IBAŞJKAN — Sayın Kasaroğlu, lütfen toparlayınız 
efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Seçmen 
listelerinin tanzimini keyfî şekle bırakmanın acısını 
bu ülke fazlasıyla yaşadı. Onun içindir ki, yanlış an
lamalara sebebiyet verecek olan üç kelimenin buradan 
çıkarılması için biz bu önergeyi verdik. 

Değerli arkadaşlarım, elbetteki seçim kurullarında 
çalışan hiç kimse kötü niyetli değildir. 1973 yılında da 
ben, seçim kurullarında çalışan arkadaşların bunları 
yaptığına inanmıyorum; ama neylersiniz ki, hepimiz 
sonucu gördük. Tekrar ifade edeyim; seçmen sayısı
nın birbuçuk misli oy kullanıldı. Şimdi, bu acıları 
tekrar yaşamamak için bu hükümleri çok iyi monte 
etmemiz ve çok iyi düzenlememiz lazım. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu sürenizi aştınız 
efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sizlerden 
istirhamımız şu olacaktır: Lütfen önergemize müspet 
oy veriniz ve demokrasiye daha fazla kötülük yap
mayalım. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP şuralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci madde

sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarılması, seçimin başlangıç tarihinden önce muh
tarlık bölgesinde oturanlardan listede ismi bulunma
yanlar ile seçim gününe kadar 21 yaşını dolduracak 
olanların ilçe seçim kurulu kararı ile listeye yazılması; 
ölenlerin, ikametgâhlarını nakledenlerin aynı şekilde 
kayıtlramm silinmesi, bu listelerden sandık seçmen lis
telerinin oluşturulması ve bunların siyasî partilerin ve 
seçmenlerin denetimine sunulması suretiyle olur. De
netim sonunda yapılan düzeltmeler de eklenerek bu 
listeler kesinleştirilir. Listelere yazımda resmî belge 
esastır. Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulun
ca belirlenir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
(BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor, hü

kümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

önerge üzerinde... 

BAŞKAN — Konuşamazsınız artık efendim. 
ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Ama, kötü niyetle 

yapılmıştır. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... İçtüzüğü bana mı 

öğreteceksiniz? 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Görüşmezsek ne 

kazanacaksınız? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

önerge kabul edilmemiştir. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ayıp, 
bu olmaz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Otur yerine be! 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, önerge safhasını bitire
lim, size söz vereyim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, mü
saade edin de bir şey arz edeyim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Neyi arz ede
ceksin, önerge okunuyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edin. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Niye sabretmi

yorsunuz? Sayın Başkandan daha mı iyi takdir ede
ceksiniz? Başkana saygılı olun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Buyurun Sayın Fı
rat, orayla konuşmayın, burayla konuşun. Lütfen. 

AYHAN FİRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ko
misyon biraz önce okuttuğunuz önergeye katıldı, sa
yın bakan katılmadı ve oyladınız. Ancak, komisyon 
üyleri gruplarıyla birlikte ret oyu verdiler. Bu nasıl 
komisyon; soruyorum size? Evet gözümle gördüm; 
hunu nasıl yapanlar? Yani, bir önergeye; beş dakika
lık bir konuşmaya (tahammül edemeyen 'bir ikitidarı 
lilk defa görüyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Fırat, lütfen oturun efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekilli İsa Varda! ve 'arkadaşla

rının önergesi : 
Görüşülmekte olan 17 nci Dönem Milletvekili 

Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci mad
desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki biçimde düzel'Diıl-
ımesini arz ve teklif ederiz. 

Güncelleştirme; kesinleşmiş seçmen kütükleri esas 
alınarak hazırlanan sandık seçmen üstelerinin askıya 
çıkarılması ile seçim gününe kadar 21 yaşını doldu
racak olanların üsteye yazılması suretiyle olur. Bu 
suretle oluşan listeler başka bir ilan vesair işleme 
tabi tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi 
olarak kulanılır. Askı ve itiraz süreleri Yüksek Se
çim Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — 'Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kahul edenler.. Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, ko
misyon başkanının el kaldırması lazım. 
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Demin bir milletvekili arkadaşımı, «Meclise say
gısızlık yapıyor» diye ikaz ettiniz, şimdi de ANAP 
Geneıl Sekreteri, Başkanlığa sırtını dönmüş durumda 
bulunmaktadır. Aynı ikazı ona da yapmalısınız. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
komisyon başkanı «katılıyoruz» dediğine göre el kal
dırması lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Çekinser kalıyo
rum efendim, mecbur değilim. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (SHP sıra
larından gürültüler) 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Adana Milletvekili Cüneyt Oanver ve arkadaşları-

m önergesi : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan ikamın teklifinin 2 nci mad
desinin (ikinci fıkrasında geçen «21 yaşını» (ibaresi
nin «18 yaşını» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyor. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz, 
(BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Anayasa Komisyonu Başkanı 18 yaşa katılıyor. Şu 
zabıtlar yarın kendisine gülecektir. 

Sayın Başkan, lütfen siz dikkat edin; Anayasa 
Komisyonu Başkanı 18 yaşa katılıyor. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim... 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Anayasa Komisyonu 

Başkanı Anayasayı bilmiyor. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

ortada Anayasa var; Komisyon Başkam Anayasaya 
aykırı bir önergeye katılıyor. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu .seçimde siyasî partilerim aday

ları siyasî partilerin Merkez Karar ve Yönetim Ku
rulları ıtarafından tespit edilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde, Doğru Yöl 
Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Sarp, buyurunuz 
efendim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
usulle ilgili bir şey söylemek istiyorum. 

'BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, ben Meclise 
hâkimim. Sayın Ağagil, lütfen oturunuz efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Mec
lise hâkim değilsiniz ve makamınızı da koruyamıyor-
sunuz; istifa etmelisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, merak etmeyin koru
masını çok iyi 'bilirim. İşinize gelmeyince, koruyamı
yoruz; doğrudur. 

Buyurun Sayın Sarp. 

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. 

Bu madde aday tespiti hususunu açıklığa kavuş
turmaktadır. Esas demokratik yol, doğru yol, önse
çim' yapılmasıdır, fakat- bu teklif aday tespitini par
tilerin merkez karar ve yönetim kuruluna vermiş 
oluyor. 

Şimdi, bu konuyu Anayasa Komisyonunda par
timizin değerli milletvekili Sayın Şentürk bir öner
geyle arz etti; bir değişiklik istedik. Mesele şudur 
efendim : Bazı partilerin merkez karar ve yönetim 
kurulu diye bir organı yoktur. Bazı partilerin iki 
organı vardır; ımerkez karar kurulu ve yönetim ku
rulu. Halbuki, kanun teklifinde bu yetki, tek bir or
gan için öngörülmüş. Siyasî Partiler Kanunu buna 
cevaz veriyor; yani bazı partiler, tek bir organla bu 
işleri yürütebilirler, bu organın adı merkez karar ve 
yönetim kuruludur. Ama, Siyasî Partiler Kanunu di
yor 'ki, «Partiler isterlerse bunu iki organ eliyle ya
pabilirler.» Bu gayet açık bir hüküm. 

Biz, bu hususu da dikkate ailarak bu maddeyi de
ğiştirelim diye düşündük; ama yüce komisyonda bu 
yöndeki teklifimiz iltifat görmedi. 

Şimdi, değerli milletvekillerinden istirham' ediyo
ruz; bir önergemiz var; bu konunun vuzuha kavuş
ması lazım, bir yanlışlık yapmayalım... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ahmet Bey, biliyor
sunuz tek organ yetkili. 

AHMET SARP (Devamla) — Efendim olamaz, 
komisyonda bu konuyu vuzuha kavuşturacağınıza 
dair söz vermiştiniz, 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 6 nci maddede söz 
verdik. 
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BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

Devam edin Sayın Sarp. 
AHMET SARP (Devamla) — O zaman, Yüksek 

Seçim 'Kurulu 'bu zabıtlara göre amel eder. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarp. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; sırası 

İlle okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
'Şifahen arz edeceğimiz gerekçelerle, görüşülmek -

te olan kanun teklifinin 3 üncü maddesinlin aşağıdaki 
sefcM.de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

Madde 3. — Bu ıseçiimde siyasî partilerin aday
ları her partinin Ikendi tüzüğüne göre ımerkez karar 
ve yönetim kurulu veya merkez yönetim kurulu ve
ya merkez karar kurulu tarafından tespit edilir. 

Saygılarımızla. 
Ahmet Sarp t. Cenap Ege 
Diyarbakır Aydın 

Namık Kemal Şentürfc Musa Öğün 
istanbul Kars 

Feyzullah Yıldıor Doğan Kasaroğlu 
Gaziantep istanbul 

Turgut Gülez 
Bolu 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mecılisi 

17 nci Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Ka
nun Tekliıfıinin, 3 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 3. — Siyasî partilerin millet vekili aday 
adayları içinden, mıilietvefclMi adaylarını saptamak 
üzere seçim çevresinde kayıtlı tüm partili üyelerin 
katılacakları önseçim ıgünü Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından, seçim tarihi ile birlikte iMan edilir. 

Genel başkan ve genel sekreterler dışında konten
jan adayı gösterilemez. 

Günseli Özkaya Orhan Otağ 
İstanbul Kocaeli 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Türkân Arık an 
Edirne 

Feridun Şakir öğünç 
istanbul 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, işleme koyacağım. 

istanbul Milletvekili Günseli özkaya ve arkadaş
larının önergesi : 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi 17 ncii Dönem MMietvekiii Ara Seçimi Hafckın-
dıalki Kanun Teklifinin, 3 üncü maddesıinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 3. — Siyasî partilerin milletvekili aday 
adayları içinden, miMletvefcili adaylarını saptamak 
üzere seçim çevresinde kayıtlı tüm partili üyelerin 
katılacakları önseçim günü Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından, seçim tarihi ıMe birlikte ilan edilir. 

Genel başkan ve genel sekreter dışında konten
jan adayı gösterilemez. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKAM A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul1 edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Diyarbakır Milletvekilli Ahmet Sarp ve arkadaş

larının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Sayın Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğimiz gerekçelerle, görüşülmek

te olan kanun telklifıinin 3 üncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 3. — Bu seçimde siyasî partilerin aday
ları her partinin kendi tüzüğüne göre merkez ka
rar ve yönetim kurulu veya (merkez yönetim kuru
lu veya merkez karar kurulu tarafından tespit edi
lir. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
miştlir. 
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TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, İç
tüzüğün 64 üncü maddesine göre söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 64 üncü maddesini oku
yalım efendim. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Bilmiyor musunuz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, okumakta fayda var. 
M. TURAN BAYE21T (Kahramanmaraş) — Oku

yun Sayın Baişkanını; zaman geçsin. 
BAŞKAN — Sayın öney, neyin usulü hakkında 

efendim? 
TÜLAY ÖNEY (totanbül) — Efendim, genellikle 

Başkanlık Divanının tutumu ve Meclis müzakereleri 
yönetimiyle iilgüilü olacak. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında mı ko
nuşmak işitiyorsunuz? 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Nedir tutumu efendim? 

2. — Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen bir 
önergenin incelenmeden işleme konulup konulamaya
cağı hakkında. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; altı saatten beri fevkalade gerilim
li bir müzakereyi yürütmek için özel bir çaba sarfet-
mekteyiiz. Esefle müşahaıde ettim ki, Meçisin bugün
kü oturumu, gerçekten birçok yönüyle, üç seneden 
beri görev yaptığımız bu çatının altında cereyan et
miş olan en vahim oturumlardan biri olmuştur. 

Sayın Başkanım, Anavatan Partili milletvekili ar
kadaşlarımız lbir süreden beri, bur meseleyi fevkalade 
rahatlıkla bir âdet halline getirdiler. Hoşlarına gitme
yen ve kendilerinin beğenmediği bir söz bu kürsüden 
söylendiğinde, sözü söyleyen miletvekilüni rahatlıkla 
susturup, kürsüye kadar yürüyerek, merdivenlere çı
kıp, kürsüde olturan Başkanın da iradesiyle söz kesti
rerek, oturuma ara verdirerek Meclisteki konuşmaları 
engelleyebilmektedirler. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Başbakana laf söy
leyeceksiniz, biz de dinleyeceğiz... 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Ona da geliyorum 
sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — «Biz 'kavgayı sev-

ımıiyoruz, bir barışçıyız» diye diye, kürsüye yürüye-

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Efendlim, söz verir
seniz izah edeceğim, özelikle biraz önce işleme koy
duğunuz önergeyle ilgili olarak. 

BAŞKAN — Sayın Öney, şimdi önergeler üzerinde 
müzakere yapıyoruz. Başkanlığın tutumunu kısaca ye
linizden izah eder misiriiz efendim? 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, söz 
vereceksertiz izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Açıklamayı yerinizden kısaca yapın 
efendlim. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Biraz önce bir öner
geyi işleme koydunuz; koyamazdınız efendim. 

BAŞKAN — Nasıl koyamazdım efendim? 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — İşte onu izah edece

ğim efendim? 
BAŞKAN — Niye işleme koyamam Sayın öney? 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Müsaade edüm izah 

edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

rek, insanların sözünü kesip aşağıya indirten bir mil
letvekilli grubunun sam'irniyetjine inanmak mümkün 
değilldir. 

ItoincM, «Biz 'kavgayı sevmiyoruz, kavgadian hoş
lanmıyoruz» diyen bir Başbakanın, bütün muhalefet 
partilerinin liderleri için küçük düşürücü ibareler kul
lanmasına karşılık, burada Başbakanın üslubunu eleş-
Hiren bir milletvekiline tahammül gösteremeyen ve en 
büyük kavgayı çıkaran bir grubun da «kavga sevmi
yoruz» sözünü samimiyetle karşılamamız mümkün 
»değildir. Lütfen bunların muhasebesini önce kendi 
diddanımzda yapınız. 

Meclis Başkanlık Divanı... (ANAP sıralarından gü-
rültıüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Efendim müsaa

de ediniz söyleyeyim. Konuşma sürem devam ediyor 
arkadaşlar; kesemezsiniz, sürem devam ediyor. 

BAŞKAN — Hatibe lütfen müdahale etmeyin 
efendim. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Başkanlık Divanı
nın tutumu hakkında söz almamın nedeni şudur : 
Netice itibariyle, bu Meclislin çatısı atanda bu tip ha
reketlerin yapılmasına Başkanlık Divanı istemeyerek 
de olsa, dolaylı da olsa, dolaysız da olma müsaade 
etmektedir; vahim tarafı budur. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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Şimdi bir başka meseleye geliyorum. Bakınız ne ı 
kadar vahim olaylar cereyan ediyor. Demin 2 neti mad
deyle ilgili olarak, oy verme tarihinde 18 yaşını dol
durmuş olan gençlerin seçime katılmalarına ilişkin bir 
önerge verildi. Bu önerge Anayasanın ilgili maddesi
ni değiştiren bir önergedir. Meclisin Anayasa Komis
yonu Başkanı bu önergeye katılmıştır. (SHP salaların-. I 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Meclis Başkanı, herhan
gi bîr kanunun bir maddesinde bîr değişiklik yapmak 
üzere verilmiş bir önergeyi, Anayasanın ilgili madde- I 
sine aykırı olduğu halde... 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Niye 
veriyorsunuz öyleyse? I 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Küçükoğlu 
'istirham! ederim. I 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin hatibe efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Ne demek niye ve

riyorsunuz? Önerge yanlışlıkla verillmiş olabilir, öner- I 
gede bir maddî hata yapılmış olabilir. Meclis Başka- I 
nınm bunu... (ANAP sıralarından gürültüler) I 

Sayın Başkan, susturun da konuşayım efendim. I 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Öney. Mü- I 
dahale etmeyin efendim. I 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Konuş konuş. I 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Efendim, susup din

ledikleri zaman konuşacağım; 'bağırmaya hiçbir mec- I 
buriyetıim yoktur. I 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O hiç'bir zaman 
mümkün olamaz. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Devam edin Sayın I 
öney. I 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Önerge yanlışlıkla 
yazılmış olabilir, önergede bir tapaj hatası, daktilo ha- I 
tası olmuş olabilir veya, bilerek isteyerek verilmiş ola- I 
bilir. Her ne nal ile olursa olsun, Meclisin Başkanlık I 
kürsüsünde oturan bir Divan Başkanının Anayasa de- I 
ğişliklliğini öngören bir önergeyi, 5 imzayla verilmiş I 
bir önergeyi işleme koyması, Meclis Başkanlık Divanı I 
açısından nasıl yomnılanalbilecek bir husustur; tek- I 
dirlerinize arz ediyorum. I 

Daha da vahimi, Anayasanın baş koruyucusu ol- I 
ması gereken Anayasa Komisyonu Başkanı, bu öner I 
geye katılmıştır; bu hususun açık seçik burada tartış- I 
maya açılmasını istiyorum. I 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. I 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Komisyon Başkanı I 

sehven katılmıştır Sayın Öney. | 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)— Sa
yın Başkan, usul tartışması açılmıştır; bu bakımdan 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Komis
yon Başkanı cevap yersin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, Meclîse nliyabeten görev yapain Komisyonun 
'başkanı cevap versin. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, komisyon başkanı ciddiyetle cevap versin. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usul 

hakkında tartışma açtınız; bu bakımdan söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen yerinizden söy
leyiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, usul konuşmaları kürsüden yapılır. 

BAŞKAN — Ne hususta konuşacaksınız? (Gürül
tüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, usul müzakeresi açtınız bu bakımdan söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi konuşacaksı
nız? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, müzakere açtınız, kürsüden konuşmak 
işitiyorum ve aleyhte konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Niye söz 
veriyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Usulî müzakere açtık ya Sayın Per
tev Aşçıoğlu. Usul hakkında ve aleyhte konuşuyor 
Sayın Bayezit. 

Aleyhte konuşacaksınız değil mi Sayın Bayezit? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkian, sayın mületvekilleıti, 6 maddelik, hacim 
itibariyle çok küçük ve ancak içerik bakımından son 
derece önemli bir kanun, altı saati geçen bir süre içe
risinde ve yüksek bir tansiyon altında müzakere edi
lirse sonuç bu olur, bazı beyinler durur. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Usul ile ne 
ilgisi var bunun? 
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M. TURAN BAYEZJT (Kahramanmanaş) — An
larsın sen onu. 

17 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
iktidar partisiine arız olan bir hastalıkla... (Tekirdağ 
Milletvek'Ii Ali Rıfkı Atasever'lin elini sıraya vur
ması) 

Vurma da ben hastalığı sana söyleyeyim de öğren 
kardeşim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ne «evet» 

•diyorum ne reddediyoruım. Bekle de hastalığın adını 
öğren. 

İktidar partisine hâkim olan bir hastalıkla, demok
ratik yönünün demokraltiktraikvarimsi bir hastalıkla 
- demokratliktrak da diyemiyorum; o kadar sulandır
dınız ki bumu; demokratiktralkvarimsi bir demokrasi 
anlayışınız var - 17 nci dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisine en büyük gölgeyi düşürüyorsunuz. (SHP 
sıralarından alkışılar) Hiçbir zaman bu Mecliste, Ana
yasa Komlisyonu Başkanı ve üyeleri, Anayasanın 67 
nci maddesine, Anayasaya açıkça aykırı - Kasıtlı ve
rilmesini temenni ediyorum ben bu önergenin bilinçli 
verilmiş olmasını temenni ediyorum. Test için veril
miştir; bazı beyinler durdu mu durmadı mı, bunu an
lamak için verilmiştir. Gördük ki durdu. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Onun için veril
miştir; bundan kuşkunuz olmasın. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu şekilde 
bir önergeye Anayasa Komisyonu Başkanı ve komis
yonu «katılıyorum» diyorsa, benim bu komisyona gü
venim kalmamıştır. (SHP sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bir diğer konu: Anayasa Komisyonu Raporunun 
sondan 2 nci paragrafını okuyorum: «Konunun 
önemini göz önüne alan Komisyonumuz, Teklifin 
İçtüzüğün 53 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre 
kırksekiz saat beklemeden Genel Kurul gündemine 
alınarak görüşülmesini kararlaştırmıştır». 

insaf buyurun arkadaşlar; Genel Kurul karar al
dı; «Alamazsınız bu kararı» dedik; buna rağmen, ka
rar aldı. Kararı ne şekilde aldı; bu teklif 48 saat bek
lemeden görüşülecek şeklinde. Bunun üzerine komis
yon ne yapıyor? Alınan karar var ortada; biliyorlar, 
malumları, oy verdiler. Bu karar üzerine komisyon 
tekrar raporuna «Bunun 48 saat beklemeden görü
şülmesini Meclise teklif edelim» diye bir madde der-
cediyor. 

Ayıptır arkadaşlar bunlar. Kelimeyi bilerek kul
lanıyorum; siyasî bakımdan ayıptır, Türk Milletine 
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karşı görevimizi yerine getirmenin üslubu bakımın
dan ayıptır; ama bu ayıp bizlere değildir; kimin üze
rindeyse, kendileri bilmektedir ve onlar hisselerini al
maktadır. 

Arkadaşlar, görülmüştür ki, bu saatten sonra biz 
aynı tempoyla müzakereye devam edeceğiz; ama siz, 
bazılarınız şuraya, burada açıklamakta teeddüp etti
ğim bazı önergeler de vermiş olsak, onu anlamadan 
parmak kaldıracaksınız. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkanım, 
komisyona bakınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Kendinizi 

bu duruma düşürmeyiniz ve yüce Meclisin saygınlı
ğını ayaklar altına almayınız. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, süreniz doldu. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Yüce Mec

lisin saygınlığına hem gölge düşürdünüz, hem ayak
lar altına aldınız. Bunu vurgulamak istiyorum. 

Yüce heyete saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Komisyon 

başkanı cevap versinler. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T.C OŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir dakika efen
dim, cevap olmaz. Usul görüşmesidir, size söz vere
meyeceğim. 

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

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — En 
büyük hatayı işledi, bırakın savunsun. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, lehte konuşmak isti
yorsanız buyurun kürsüye? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Göre
vinizi ciddiyetle yapmıyorsunuz. (SHP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen müdahale et
meyin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ana
yasa Komisyonu Başkanı görevini ciddiyetle yapmı
yor, gayri ciddidir. 

BAŞKAN — Sayın.Gürkan, lütfen efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

Anayasaya aykırı bir önergeyi siz nasıl oylarsınız? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Siz nasıl veriyorsu
nuz? 
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BAŞKAN — Usuli müzakere açtık, konuştu ar
kadaşlar efendim, mesele kapanmıştır. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? (SHP sıralarından, 
«Bravo Şaban» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Küçükoğlu, lütfen oturun. 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, seçim sistemimiz nispî temsil sistemidir. 
BAŞKAN — Sayın Küçükoğlu, lütfen oturun 

efendim. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Ar
kadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/354) (S. 
Sayısı : 468) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde 
üzerinde verilmiş bir önerge var... (Gürültüler). 

Lütfen efendim dinleyiniz. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bir 

şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Fırat lütfen efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

usul konuşmalarını açmadan önce 3 üncü maddeyi 
oylatıyordunuz. Şimdi ise, bir önerge var diyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun da izah edeyim efen
dim. Ben konuşayım ondan sonra izah edin. 

Bir önerge verilmiş, ancak biz 3 üncü madde üze
rinde verilmiş olan önergeleri sırasıyla ve aykırılık 
derecesine göre görüştükten sonra bu önerge gelmiş
tir. Onun için işleme koyamayacağım. 

Sayın Fırat, lütfen dinlemeden konuşmayın efen
dim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ku
sura bakmayın güvenimiz yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Subaylar, Astsubaylar, Hâkimler 

ve Savcılar ile Yüksek Yargı Organları mensupları 
hariç olmak üzere; bu seçimde Milletvekili adayı olan 
devlet memurları seçimi kaybetmeleri halinde, Yük
sek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını ta-
kibeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla 
müktesep haklarıyla eski veya eşdeğer bir göreve 
dönebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi 
adına Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, Hür Demokrat 
Parti adına Sayın Osman Bahadır, şahısları adına da 

Sayın Türkân Arıkan, Sayın Vural Arıkan söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Sadıklar. (DYP sıralarından alkış
lar). 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin çok değerli üyeleri; gecenin saat 0.02'si, sinirler 
fevkalade gergin; Türkiye Büyük Millet Meclisi ça
tısı altına yakışmayan olaylar cereyan ediyor. Bunun 
sebebi kimdir? (SHP sıralarından «Özal» sesleri). 
Aceleniz neydi arkadaşlarım? Eğer bu kadar acele 
ise, Doğru Yol Partisinin vermiş olduğu önergeyi ni
çin kabul etmediniz? (ANAP sıralarından «Meclis 
tatil olmuştu» sesleri). Meclis bugün de tatildi; hem 
de milyonlarca masraf yaparak toplandık. Mademki 
bu kadar aceleydi, niçin o gün yapmadınız? (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Evet, yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Evet, yan
gın var, yangın. Meclis tatile girdikten sonra 5 il, 25 
ilçe gezdim, ülke çapında yangın var, yangın; siz on
dan mal kaçırmaya çalışıyorsunuz; ama kaçıramaya
caksınız. 

Bu yangından kurtulamayacaksınız, zaten birkaç 
parça kurtarmaya çalışıyorsunuz, onu da kurtarama
yacaksınız. 

RIZA ÖNER ÇAKAN (Zonguldak) — Sen Zon
guldak'tan boyunun ölçüsünü aldın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

4 üncü maddede memurlarla ilgili bir hüküm getir
diniz. Burada da çift standart kullanmanın yollarını 
arıyorsunuz. Diyorsunuz ki, eğer seçimi kazanamaz
sa müktesep haklarıyla eski veya eşdeğer bir göreve 
getirilecektir. 

Şimdi soruyorum: Demin değerli arkadaşımız Sa
yın Arıkan, madalyonun bir tarafını gösterdi, ben 
şimdi madalyonun diğer tarafını arz edeceğim. Di
yelim ki, değerli Başbakanlık Müsteşarı Sayın Güzel 
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aday gösterildi ve seçimi kazanamadı. Bu müsteşa
rın yine aynı göreve tayininde şahsen fayda umarım, 
bırakın tayin edilsin; ama siz acaba aynı şeyi söyle
yebilecek misiniz? Doğru Yol Partisi veya diğer bir 
parti, bir valiyi aday gösterdi ve seçimi kazanamadı. 
Siz o kişiyi tekrar vali tayin edecek misiniz? Evet 
soruyorum; tekrar vali tayin edecek misiniz? (ANAP 
sıralarından gürültüler). Komisyonda aynı konu tar
tışıldı; «Evet, merkez valisi tayin ederiz» dediler. İş
te sizin yapacağınız bu. Memurlar arasında da çift 
standart kullanacaksınız. Size güvenemiyoruz arka
daşlar. (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Memurlar devletin memurlarıdır, partinin memurları 
değildirler. Çift standart kullanma suretiyle, memur
ları parti memuru haline getirmek istiyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Adam par
tisini ilan ediyor. O adam alınır mı? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
O zaman, sizin partiden seçimi kazanamayacakları 
da tayin etmemeniz lazım; ama tayin edeceksiniz. 
Ben size bugünden bunun altını çizeyim, hatta sizin 
partiden aday olan bir vali, eğer seçimi kazanamaz
sa, daha iyi bir yere tayin edeceksiniz. Çünkü sizden 
beklenen budur. 

Ş/imdi, memurlar hakkında görüşümün altını çiz
mek: istiyorum. Diyoruz iki, memurlar devletin me
murudur, vadiler devletin valisidir, kaymakamlar dev
letin kaymakamıdır, lütfen ondan rahat 'bırakın, Şa
yet onları partizanlığınızın aleti yaparsanız... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Uğraşan 
ımı var? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Eğer bunlar yolsuzluklara adet olursa, simidi tekrar 
ilan ediyoruz, hıiç'bk konuda devri sabık yaratmasak 
bile, yarm iktidar olduğumuzda yakanıza yapışacağız 
arkadaşlar, onlarda beraber, (ANAP sıralarından gü
rültüler, DYP sıralarından alkışlar) 

ŞABAN KÜÇÜKÖÖLU (Kastamonu) — Sadık 
Bey, yapta öyle konuş. 

BAŞKAN — Sayın Küçükoğlu, lütfen efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Sizin Başbakanınız «Ben devletim, ben kanunum» 
diyor, evet. «Ben istersem Anayasanın 84 üncü mad
desi! çalışır, ben istemezsem çalışmaz» diyor; «Ben is
tersem seçim olur, ben istemezsem seçim olmaz» di

yor. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir diktatör dahi 
'böyle, 'bu şekilde bir ifade kullanımaya cüret etme* 
mistir, bunun da !bir nezaketi vardır arkadaşlar; ama 
siz ona diktatör olma cüreti veriyorsunuz. 'Demokra
tik düzen içinde, demokratik aletlerle diktatör olma
ya özenen hiçbir kimse başarıya ulaşamamıştır, so
nu hüsran olmuştur, bunun da olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım arkadaşlar. (HDP, 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Hür Demokrat Parti adına Sayın Osman Bahadır, 

buyurun efendim. 
HÜR DEMOKRAT PARTt GRUBU ADINA 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; grubum ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Geç saatte konuşmanın zorluğunu takdir edersi
niz. Sayın Sadıklar, esasen benim temas etmek iste
diğim konuya temas etti, ben üzerinde fazla,durma
yacağım, yalnız bu maddeden «Eşdeğer göreve ata
nırlar» ibaresinin çıkarılmak suretiyle maddenin o 
kısmının; «Siyasî partilerden adaylığını koyan devlet 
memurlarının seçimi kaybetmeleri halinde eski görev
lerine tayin edilirler» şeklinde düzenlenmesi için 'bir 
önerge verdim. Bu şekilde olursa, ara seçime iktidar 
partisinden giren devlet memurları ile muhalefet par
tilerinden ıgiren devlet memurları arasında bir ikilik 
yapılmaz, bir korku yaratamaz, bir tereddüt yaratıl
maz. Daha cesaretle, bu değerli kamu görevlileri ra
hatlıkla seçime girebilirler, şanslarını deneyebilirler; 
ama muhalefet partisinden ara seçime girenler korku 
altında bulunuyorlar. 

Efendim, bunun acısını biz 1961'de çektik. 1961 
seçimlerinin sonunda da bu durumlar oldu; o za
man maalesef en son göreve tayin olan ben oldum. 
Hepsi tayin oldu, beni göreve altı yedi ay sonra 
yüzleri tutmadığı İçin tayin ettiler. Onun İçin, çok 
tehlikeli 'bir maddedir, istismara müsaittir, eşitliğe 
gölge düşürücü 'bir maddedir. Bunun düzeltilmesini 
izah etmek için söz almış bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP ve HDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
SHP Grubu adına Sayın Ayhan Fırat, buyurun. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; me
murların ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 
adaylığı konusundaki 18 inci madde aynen şöyle de-
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inektedir : «Ara seçimlerin başlangıcından bir ay 
önce seçimin yenilenmesine ıkarar verilmesi tizinde, 
yenileme kararının ilanından başlayarak yedi £dn için
de görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça 
adaylıklarını koyamazlar ve 'aday gösterilemezler.* 
'Kimiler?.. Memurlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri men
supları. Şimdi siz, getirdiğiniz bu teklifte bunu de
ğiştiriyorsunuz ve tekrar geni dönme imkânını sağ
ılıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, biz SHP olarak, demok
rasinin tüm kurum ve kurallarıyla ülkede yerleşıme-
sinden yanayız. Biz, parlamento ve siyasî partilerin; 
bürokratlarla, teknokratlarla, işçilerle, meslek kuru
luşları mensuplarıyla, üniversite mensuplarıyla bes
lenmesi ve zengiinleş'jrilmesinden yanayız, bunun el
zem olduğuna inanıyoruz. Eğer korkutmuyorsa; ge
lin, siyaseti tüm bunlara açmanın yollarını birlikte 
arayalım. Aksi halde, her seçim için çıkarmış oldu
ğunuz ayrı bir yasa, bu 'hükümetin keyfî tatbikatı
nın en güzel misallerinden biri olacaktır. 

İŞitmdi söylüyorum : Sizin getirdiğiniz bu Yasa, 
bir muhalefet partisinden aday olan bir bürokrat ve
ya teknokrat İçin geçerli midir? Değildir. Eğer siz 
bunda samimî iseniz, «edilebilir» demezsiniz, «edilir» 
dersiniz onun arkasından. Edilebilir; ANAP'lı olur
sa edilebilir, muhalefet partilerinden aday olursa, 
geri iade edilmeyebilir; «edilebilir» demenizin gayesi 
budur. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Yanhş, yanlış. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — İkincisini söyle
yeyim : Bundan önceki kanunda aynen şu vardı; 
«İzinli sayılır» denilirdi. Hadi buyurun, «İzinli sayı
lır» diyeliım veya «edilebilir» değil, «geri döner» di
yelim, katî bir hüküm getirelim. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu yapmadığınız tak
dirde şunu bilin yüce Meclisin huzurunda Türk ka
muoyuna da arz ediyorum, bu madde yalnız ve yal
nız ANAP'ıtan aday olacak beş altı bürokrat için 
konmuş bir maddedir, Bundan kurtulmanız için da
ha süre vardır, zaman geçmemiştir; buyurun bu 
(maddenin son kısmını değiştirelim. 

Bakın sizin tatbikatınızla İlgili birkaç misal ve
reyim. Sizin yapacağınız tatbikatın tarafsız olaca
ğına inanmıyoruz. Bugün Türkiye'de elinizde bulu
nan baıkanlukların üç dört tanesi hariç, ANAP'tan 
kart almadıkça, ANAP'ın yüksek mevkileriinden tav
siyeler olmadıkça hiçbir üst göreve gelen yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu en az siz de be
nim kadar biliyorsunuz. Bu kürsüden iki ay önce 
söyledim. Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı Ma
latya Tütün Fabrikasında işçi olarak görev alabil
mek için ANAP millet vekilinin kartı gereklidir. Bu
nu artırmak son derece kolay, istediğiniz kadar mi
sal veririm. 

Muhterem arkadaşlarım yapmayın bunu, devlet
ten elinizi çekin demiştim. İşte numune burada, lüt
fen bunu düzeltelim. 

Bakın size bir misal daha vereyim. Devlet İsta
tistik Enstitüsü Genel Müdürünü aylık enflasyon ve
rilerini sizin verdiğiniz değerlerin üstünde verdi diye 
görevden aldınız. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Fırat kaç kişi 
alınım iş, isimlerini açıklar mısınız? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bir misal daha vereyim. Bundan beş altı 
ay önce Eskişiehıir'de yaptığınız bir ANAP gecesin
de bir kamu görevlisi gelip partinize 250 bin veya 
500 bin illra bağışta bulunmuştur. Soruyorum şimdi, 
böyle bir bağışta bulunmuş mudur, bulunmamış mı
dır; bulunmuşsa bugünkü görevi nedir? 

Evet muhterem arkadaşlarım, bunlar birer tane 
misaldir. Bunları çoğaltmak mümkündür. 

Bakın, siz daha iki ay önce bu yüce Meclisten 
seçim yasasını çıkardınız... Niye değiştirmediniz bu 
maddeyi? Siz hükümet olarak iki ay sonrayı göre
miyor musunuz? Memleketi nasıl İdare edeceksiniz; 
İki ay sonrayı göremeyen hükümet? Niye o zaman 
değiştirmediniz? Ara seçim için ayrı madde, genel 
seçim için ayrı madde... Olur mu böyle düzen? 

Muhterem arkadaşlarım, gelin gecenin bu geç saa
tinde, hiç değilse bundan sonraki maddeleri, hep 
birlikte, ülke yararına ve tarafsızlığa halel getirme
yecek şekilde düzeltelim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şahsı adına Sayın Türkân Arıkan, buyurun efen-

| dim. 
I TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa-
: yın Başkan, söz hakkımı Sayın Vural Arıikan'a dev

rediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Vural Arıkan, buyurun efen

dim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; kanun teklifinin tümü hakkın-
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daki görüşlerimi arz edenken bu madde üzerinde de 
durmuştum. Kanun teklifinin görüşülmesi hiç de 
mesudane bir şekilde cereyan etmiyor. 

Sadece bizde değil, diğer ülke parlamentoların
da da zaman zaman tansiyonun yükseldiği görülür. 
Tansiyonu yükseltme muhalefetin hakkı alarak kabul 
edilir; tansiyonu düşürme ise, iktidara düşen bir gö
revdir. Maalesef, iktidar kanadı burada tersini ya
pıyor. Bu da, kanıma göre, 'mühendis hukukçuları
mızın, hukuku bir bilim olarak değil, bir mantık ola
rak kabul 'etmelerinden 'ileri geliyor. 

KÂZIM ÎPBK (Amasya) — Hukukta yeni bir 
branş doğdu. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Nitekim, Sayın 
Eyüp Aşık arkadaşımız bunun bir örneğini biraz ön
ceki konuşmasında verdi. IDediler ki : «20 kişilik boş
luk olduğu zaman Meclis karar verir; ama Mecliste 
20 kişinin altında boşluk olduğu zaman kanunla ola
bilir.» Kanun koyucuların abesle iştigal etmediğine 
dair bir kaide, kural vardır. Eğer, Anayasa koyucu 
20 kişi için bir karar verme ilkesi getirmişse, bunun 
altındakiler için de kanun ilkesini getirmiş kabul 
edilemez. Yorum kaidesi budur. Hukuk, bir sistemli 
bütünleştirme meselesidir. 'Onun için mühendis hu
kukçularımızın biraz da hukuk mesleğine mensup 
arkadaşlarımıza danışmalarını, istişare etmelerini 
ben tavsiye ederim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Siz varsınız, size geliriz efendim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Şahsımızı bah
setmiyoruz beyefendi, zatıMiniz de bu hukukçular
dan birisimiz. 

Şimdi geliyorum konunun bir başka yanına : 
Anayasa, açıkça, kişilere imtiyaz verilemeyeceğini 
söylüyor, zümrelere imtiyaz verilemeyeceğini söy
lüyor, sınıflara imtiyaz veriılemeyeceğini söylüyor. 
Bu Kanunun 1 inci madesi kabul edilmek suretiyle, 
kanunun sadece 1986 yılında yaprlan ara seçimlere 
has olduğu görülüyor. Ara seçim bitince bu Kanun 
da ortadan kalkıyor. O 'halde, imtiyaz, bu ara se
çimde memur olup da aday olacak kişilere aittir. 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DiNÇERLER 
(İstanbul) — İmtiyaz değil, istisna. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — İmtiyaz. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Hayır, imtiyaz değil. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — İmtiyaz; çün

kü Menide 1988 genel seçimler inde bu hükmü tatbik 
edebilecek misiniz? Hayır. 1988 yılından sonra ya

pılacak seçimlerde bu hükmü tatbik edebilecek mi
siniz? Hayır. Görülüyor ki, bu seçime has bir ay
rıcalık vardır. İşte bunun adı, Sayın Dinçenler'in 'be
lirttiği gibi, istisna değil, bir imtiyazdır; imtiyazı ver
memek lazımdır. Bu seçime girecek arkadaşlarımız 
padişah efendimizin ahfadı değildir ki, bu imtiyazı 
verdim kendilerine, değil mi? 

O yüzden, sadece imtiyaz meselesini bir tarafa bı
rakın, eşitlik ilkesine de aykırı olur. 

Saygılar sunarım. (DYP ve HDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; gecenin bu geç saatinde görüş
mekte olduğumuz yasa teklifinin 4 üncü maddesi üze
rinde söyleyeceğim sözler de elbetteki pek çoğunuzun 
hoşuna gitmeyecektir; ama her zaman söylediğim gi
bi, tekrarında yarar ögrdüğümüz, söyleye söyleye bir 
gün gerçekleri kabul .ettirebileceğimiz idealinden ve 
düşüncesinden ıhardketıle, yine aynı sistemi uygulama
ya devam edeceğiz. 

Sayın milletvekıleri, görüşmekte olduğumuz yasa 
teklifi üzerinde benden evvel konuşan sayın sözcü
ler, özellikle bir şeyi vurgulamak istediler ve öyle 
zannediyorum ki, akıl için yol birdir, gerçekleri tes
pit için başka başka yollardan gitmeye gerek olma
dığının bir açık kanıtı, bir açık delilidir bugün ya
şadığımız bu olayda. Önümüzdeki seçimlerde, seçi
me karar vermeden evvel, Sayın Başbakanın veya 
ANAP iktidarının muktedir insanları, kendilerini' öy
le kabul eden; hani bir noktada kendilerini Suttan 
Reşat'a benzeten hava ile ortada dolaşan kimseler, 
bazı kimseleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde gö
revlendirmek gibi, bir temayüle, bir eğilime girdi
ler. Büyük ihtimalle kendilerine bazı vaatlerde de 
bulunuldu. Bunun böyle olbileceği kanatine neden 
varıyorum; çünkü eğer böyle bir vaatte bülunmmış 
olsaydı Anavatan İktidarı ve özellikle Anavatan İkti
darı derken, birçok milletvekili arkadaşımın da çok 
sarahatla belirttiği -gibi, Anavatan İktidarını temsil 
eden ve bütün yetkilerini elinde bulunduran Sayın 
Başbakan böyle düşünmemiş olsaydı, böyle bir mad
deyi getirme eğilimini veya hatasını göstermezdi di
ye düşünüyorum. 

Herkes biliyor ve kesinlikle bu işin başka şeklini 
tarif etmek mümkün değildir. Anavatan iktidarı mil
letvekili ara seçimlerine katılacak olan bürokratlar
dan, bürokrat sınıfında bulunan kimselerden tekrar 
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görevine dönebilmesi imkânını sağlayacağı belirli 
kimseler ııçin getirmiş olduğu bu maddede, arkadaş
larımın da vurguladığı gibi, şarta mualak bir ifade 
kullanmıştır. «Göreve dönebil'inler» ibaresinin üzenin
de çok hassasiyetle durmak lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bunda bir maksat vardır. 
Anavatan İktidarı 'bu seçimlere o sözünü ettiğiniz 
çök muhterem, 'bulundukları yerde belki de çok bü
yük hizmetler veren; fakat parlamentoya (intisap et
tiklerinde Anavatan İktidarı nniletvekiİleninin, Ana-. 
vatan Partisi milletvekillerinin bugüne kadar kesin
likle varlığından emin olduğumuz özelliklerini gös
teremedikleri gibi, bu fırsat kendilerine verıilmedıiği 
gibi, onlara da veriılmeyeceği için, parlamentoda 
parmak sayısının ötesinde, yani parmağa parmak 
katmanın ötesünde varlıkları olmayacaktır; ama bu
na rağmen, 'bunlar buraya getirilmek istendiğinde, bun
ların seçMemeyeeekleriini de kesimlikle bildiğiniz için, 
verilen sözü yerine getirmek; yani bir noktada âdet 
savmak da diyebilirsiniz buna, gönül kazanmak da 
diyebilirsiniz; ben seni aday gösterdim; ama ne ya
payım gücüm yetmedi, ırmillet sana destek olmadı di
yebilmeniz için ve tekrar onları görevine getireM-
mek için getiriyorsunuz 'bu maddemin bu şekildeki 
ifadesini, yoksa bunu çok açık ışekilde «Görevlerine 
dönerler» diye getirebilirdiniz. 

Özellikle üzerinde durmak, özellikle vurgulamak 
lazım, tekrar tekrar durmak lazım ta ki yaptığınız bu 
hatalardan, ta ki kendinizin de inanmadığı şeylere baş
kasını inandırmaya çalışma hastalığından vazgeçin-
ceye kadar. 

Sayın milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım bu ko
nunun bir yönü, bir görüntüsü. Bunun başka taraf
ları da var. Anavatan İktidarı ikibuçuk senedir tarih
ten hiç ders almamışçasına devlet kadrolarını büyük 
boyutlarda politize etme hastalığını devam ettirmek
tedir. Bunun aksini iddia etmek veya söylemek müm
kün değildir sayın milletvekilleri; çünkü delilleriyle, 
kanıtlarıyla biz bunları hergün yaşıyoruz ve dolayısıy
la kadroları politize edebilmek için kullanılmak isten
mektedir bu maddedeki bu ifade. 

Ben, özellikle Anavatan İktidarı milletvekili arka
daşlarımdan istirham ediyorum: Eibetteki bir kısmı 
tetkik etmiştir, bir kısmı da biliyordur; ama unut
mak işine geliyor daha fazla rahatsız olmamak için. 
Düşünmek istemiyordur; ama ben bilmeyenlerin öğ-' 
renmesini, bilenlerin de bildiklerini uygulamasını öne
riyorum kendilerine. O da şudur: Tarih bilinciyle... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

10 . 7 . 1986 0 : 4 

Zannediyorum ki sayın milletvekilleri, söylediğim 
I şeyler yine'zül füyâra dokundu. Zülfüyâra dokununca 
I Anavatan Partisi milletvekillerinden feryat başlar za-
I ten, görüntüsünü vermeye başladı. 
I Tarihi biraz bilmek lazım. Politikacının birinci 
I planda görevi tarihi öğrenmektir. Ben size öylesine 
I uzun Türk tarihini tetkik etmeyi önermiyorum. Çok 
I yakın geçmişteki tarihimizi tetkik ediniz. Hangi ikti-
I dar kendi durumunu sağlam görmüyorsa, böylesine 
I kadroları politize etme hastalığına tutulur, 
I BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu, lütfen 
I bağlayınız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum Sa-
I yın Başkanım. 
I Hangi iktidar kendi durumunu sağlam görmüyor-
I sa, devlet kadrolarını böylesine politize etme hastalt-
I gına tutulur. Şimdi bu arazın, bu hastalığın bir örne-
I ğin'ı de Anavatan iktidarında görüyoruz. 
I Biz muhalefet olarak görevimizi yapacağız, biz 
I muhalefet olarak bir noktada parlamenter demokratik 
I sistemin bütün gereklerini, anayasal sistemin bütün ge-
I reklerini yerine getirebilmek için muhalefet milletve-
I killeri olarak, özellikle ananıuhalefet partisi olarak 
I görevlerimizi yerine getireceğiz, Tekrar tekrar ikaz 
I edeceğiz, bu hastalıktan ta ki kurtuluncaya kadar. 
I BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sürenizi çok aştınız, 
I lütfen toparlayınız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
I Sayın Başkanım. 
I Sayın milletvekilleri, ben bu yasayı tetkik eder ve . 
I bundan evvelki yasaları da bu Türkiye Büyük Mil-
I let Meclisinin mukaddes çatısı altında tartışırken, hep 
I geçmiş tarihlerde okuduğum bir kitabı hatırlarım; 
I orada yaşatılan bir kahraman vardır, yolu tesadüfen 
I okyanusların kıyısındaki bataklıklara düşmüştür, ken-
j dişini kurtarabilmek için, bilmeden girdiği bataklık 
I içinde debelenir, debelendikçe de batar ve çok acı bir 
I sondur onun sonu. Şimdi, bir noktada Anavatan Par-
I tisi İktidarının, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I Grubunun halini ben o yıllarca evvel okuduğum, o 
I kumsallarda batan insanın haline benzetiyorum... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Sen 
I kendini kendine benzet. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Böyle bir acı so-
I nu, değil ki dostuma, düşmanıma dahi dilemeyeceğim 
I için, sizin için böyle bir sonu, bu politika bataklığın -
I da olsun istemiyorum. O bakımdan lütfen kendinizi 
I toparlayınız diyor, grubum adına hepinizi saygılarım-
I la selamlıyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkış-
I 1ar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir te-
reddütü gidermek üzere, daha doğrusu bu tereddütü 
gidermek amacıyla, teklifin bu maddesini hükümetin 
nasıl anladığını, kürsüden dile getirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Evvela şu hususu yüce heyetinize arz etmek isti
yorum : Anayasamızın 76 ncı maddesi, aday olacak 
memurların, mutlak surette görevden ayrılmalarını, 
yani istifa etmelerini şart kılmıştır. Binaenaleyh, izin
li ayrılmaya cevaz vermemektedir. 

Bunu böylece belirttikten sonra, maddeyi okuyo
rum : «Bu seçimde Milletvekili adayı olan devlet me
murları seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Ku
rulunca seçim sonuçlarının ilanını takibeden bir ay 
içinde müracaat etmeleri kaydıyla müktesep hakla
rıyla eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler.» 

Bu arz ettiğim metinde iki husus var: Biri, kamu 
kurum ve kuruluşu ile ilgili, öbürü de aday ile ilgi
li. Birinde ihtiyarîlik, birinde de zorunluluk, mecbu
riyet bulunmaktadır. Mecburiyet, kamu kurum ve ku
ruluşları içindir; adaylık için istifa etmiş olan devlet 
memurunun müracaatı halinde, tayin edilmesini zo
runlu kılmaktadır, biz böyle anlıyoruz. İhtiyarîlik, is
tifa eden memur içindir; isterse müracaat eder, ister
se etmez. 

Bizim bu maddeden anladığımız budur, arz ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba

kanın konuşmasından sonra söz hakkı doğmuştur. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, söz verecekseniz verin; niye başınızı sal
lıyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Baş

kanı, şamar oğlanına döndürdünüz. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, her hareketimizi ta

kip ediyorlar. 
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Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğu
muz ve İçtüzük gereği mecburen adına teklif diyece
ğimiz metin, başta Sayın Başbakanın ve bazı bakan
ların imzalarını taşıması nedeniyle, teklifin çok üstün
de, bir teklif tasarı olmasaydı ben söz almayacaktım. 
Biz, bu teklif tasarıyla bu iktidarın, şu kanun teklifi
nin müzakereleri sırasında güvenimizi bir kez daha 
yitirdiğimiz bu iktidarın, kanuna karşı hileye açıkça 
saptığını tespit etmiş bulunuyoruz. Açıkça kanuna 
karşı hile yapılmıştır. Sebebi ise, şudur arkadaşlarım : 
Anayasa açıktır. Anayasa, memurların ve geniş deyi
miyle kamu kuruluşlarındaki görevlilerin, sureti ka-
tiyede istifa etmeden aday olamayacakları esasını ge
tirmektedir. Geri dönmesi mevzuu nedir?.. Geri dön
mesi ayrı bir idarî prosedürdür ve ayrı bir idarî ta
sarruftur. Personel hukukumuzda, istifa etmiş olan bir 
memurun göreve geri dönmesi bazı sistemlere bağlan
mıştır, idareye takdir hakkı tanıyan bir tasarruftur; 
ama hükümet, kendisinden aday olması gereken ve 
aday olmasını istediği bazı kişilere Anayasanın 76 
ncı maddesindeki sarahata rağmen, güvence vermeyi 
hedeflemektedir. İşte bu, kanuna karşı açıkça bir hi
ledir. 

İkinci konu, gerek Anayasa ve gerekse... 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Nerede görülmüş 

bu? 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Daha yeni

sin, mürekkebin kurumadı hemşerim. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Valilik yaptın bir 

de... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hemşerim 

daha mürekkebin kurumadı. Lütfen biraz sabırlı ol, 
hiç değilse önümüzdeki dönemde laf atmaya başla. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Terbiyeli konu
şun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, müdahale ediniz. Benim sözlerime karşı, «Ter
biyeli konuş» dediler. Lütfen müdahale ediniz ve ge
reğini yapınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Lütfen Mec

lis kürsüsündeki masuniyetimi koruyunuz ve gereğini 
yapınız. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim. 
M. TURAN BAYEZlT (Devamla) — Yapınız, 

«lütfen» ile bu iş bitmez Sayın. Başkan. Kürsüyü ter-
kederim, vebali sizin olur. Yapınız Sayın Başkan. (Gü
rültüler) 

Kürsüdeki bir milletvekiline «Terbiyeli konuş» di
yen bir milletvekili işin işlem yapmazsanız, ben kür
süyü terkederim Sayın Başkan. Arkadaşımız bana, 
«Terbiyeli konuş» diyemez. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
bana «Mürekkebin kurumadan konuşma, önümüzde
ki sene konuş» diyecek kadar beni tahkir edemez. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu anla

yamadığım bir latifedir, layık olmadığım bir latifedir. 
Sayın Başkan, lütfen görevinizi yapınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu konu 

«lütfen» sözüyle geçiştirilemez Sayın Başkan, ısrarlı
yım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Devam edin. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Devam et

miyorum efendim, gereğini yapacaksınız. (ANAP sı
ralarından «İn aşağıya» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Devam edin. 
M. TURAN BAYEZlT (Devamla) — Devam etmi

yorum Sayın Başkan, lütfen «Terbiyesizlik yapma» sö
züne karşı İçtüzük hükümlerini uygulayınız. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Meclisi Başkan 
yönetiyor, sen değil. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
kürsüyü korumakla mükellef değil misiniz? Kürsüye 
vaki tecavüzlere daima müsamaha mı göstereceksi
niz? 

BAŞKAN — Kürsüye tecavüz yok efendim, lüt
fen... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben hayatım boyu zorbalığa ve terbiyesizliğe pa
buç bırakmadım. Burada da bırakmam. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — İsterse, 

ANAP Grubunun 218 tanesi gelsin, yine bırakmam; 
ama lütfen görevinizi yapınız, bir milletvekiline bu sö
zü söyleyen arkadaş hakkında yetkinizi kullanınız. 
Yoksa, söze devam etmiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit, siz laf attınız, 
o da cevap verdi; siz devam edin, devam etmiyorsanız 
buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Devam et
miyorum, kürsüden indiriniz veya gereğini yapınız. 

BAŞKAN "— Lütfen Sayın Bayezit, devam etmi
yorsanız buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Gereğini 
yapınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, kürsüden iniyorum ve sizin davranışınızı, sözüme 
devam edememe durumunu hissetmeme neden olan 
davranışınızı protesto ediyorum Sayın Başkan. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. 
Efendim, 4 üncü madde üzerine verilmiş önerge

ler var; sırasıyla okutuyorum : 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —Efen- . 

dim, önergelerden önce soru var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, konuşma mahrumiyetim yüzünden, ko
nuşmama devam edemediğim için soru sormak mec
buriyetinde kaldım, tahmin ederimki bunun siyasî 
ağırlığını benim kadar idrak edeceksiniz. 

Efendim, Sayın Komisyon Başkanının cevap ver
mesi ricasıyla suallerimi soruyorum: Anayasada, Mil
letvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde ana
yasal müesseseler ayrı bir kategori olarak, ayrı bir sis
teme tabi tutulmuştur. Bunlar nedir, ordu mensupla
rıdır, yargı mensuplarıdır ve yüksek öğretim kurumu 
üyeleri ve yüksek öğretimde görevli öğretmenlerdir. 

Birinci sualim şöyle: Niçin bu teklifte subaylar, 
alsitlsuibaylar, hâkîlmler aynen muhaifaz'a edfiılmıişltir de, 
yüksek öğretim kurumu üyeleri ve yüksek öğretim 
kurumlarında görevli öğretim üyeleri ayrıcalığa sahip 
olmuşlardır? Bunun cevaplandırılmasını istiyorum. 

Sayın Başkan, ikinci sualim: Göreve tekrar iade 
mekanizmasında, aynı göreve veya eşdeğer bir göreve 
iade edilirler. Eşdeğer göreve iade etmede kamu yara
rı nedir? Acaba hangi nedenle eşdeğer göreve iade 
edilmesi kabul edilmiştir? Kamu yararı veya kamu ya
ran meydana getirebilecek zorunluluk nedir? 

Üçüncü sualim Sayın Bakandan, bu hükmü ge
tirmekle bazı kamu görevlilerine bir güvence verme 
zorunluluğunu hükümet niçin hissetmiştir? 

Teşekkür ederim. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ben 
de soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, soru işlemi bittikten 
sonra... 

METtN ÜSTÜNEL (Adana) — İnsaf Sayın Baş
kan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru tespit işlemi bitmiştir demediniz. Bunu demeniz la
zım. 

BAŞKAN — Efendim, soru soracak başka arkadaş 
yok mu diye sordum, hepiniz şahitsiniz. Sormadım mı 
Sayın Bayezit? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru tespit işlemi bitmiştir demediniz. Onu demeniz la
zım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki. 
Buyurun Sayın Tutum. (ANAP sıralarından gürül

tüler) 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BA$KANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu soru
lara yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 

komisyon başkanından cevap istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verecekler efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Görüşülmekte olan metin, tasarı değil, teklif
tir. Binaenaleyh, teklif ile hükümetin bazı kamu gö
revlilerine. memurlarına teminat vermek istemesi gibi 
bir düşüncesi, önyargısı olamaz. 

Ben bu maddeden ne anladığımızı biraz evvel kür
süde belirttim, ayrıcalıklı olarak hiç kimseye teminat 
vermek gibi, güvence vermek gibi bir düşüncemiz yok
tur; eğer bir güvence varsa, bütün devlet memurları 
için söz konusudur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. (ANAP sıra

larından gürültüler) 
Efendim, soru sorma işlemi bitmiştir lafını söyle

mediğim için söz verdim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Efendim soru sormak isteyen var mı diye sordum; 
fakat soru sorma işlemi bitmiştir demedim. Onun için 
söz verdim. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

maddede «Devlet memuru» deyimi geçmektedir. «Dev

let memuru» deyimi artık herhangi bir mevzuatta yer 
almamaktadır. Devlet Memurları kanunu ismi olmak
la beraber, Devlet Memurları Kanununda memur ta
nımı vardır. 

Şimdi, burada Anayasanın 128 inci maddesi de 
kamu hizmeti görevlilerinden söz ederken, açıkça 
«Memurlar ve diğer kamu görevlileri» demektedir. 
Buradaki «Devlet memuru» deyimi, kullanılma amacı 
itibariyle Anayasanın 128 inci maddesine aykırıdır. 
Ya aynı tabiri kullanmaları gerekirdi ya da atıf su
retiyle bu işi çözmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. 

Maddedeki «Devlet memuru» deyimi, çok eski 
mevzuattan devreden bir hatanın, maddeye mekanik 
bir biçimde - çünkü teklif mekanik olarak hazırlan
mış, belli - aktarılmasından ibarettir. 

Acaba, bu açık Anayasaya aykırılığı telafi etmeyi 
düşünürler mi? 

ikinci nokta Sayın Başkan : Burada memurlar ve
ya diğer kamu görevlilerinin geriye dönüşü, seçimi 
kaybetmeleri haline inhisar ettirilmektedir. Seçim 
kaybetmek de, ancak seçime girmekle mümkün ola
bilir. Bu madde, seçime girmeden vazgeçenlerin du
rumunu kapsıyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, teklif görevinden istifa eden Dev
let memurlarının, seçimi kazanmamaları halinde -ki 
bu normal seçim veya önseçim de olabilir- tekrar 
Devlet memuriyetine nasıl alınacaklarını düzenlemek
tedir. Diğer kamu görevlilerini kapsamına almamak
tadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Devlet memuru» 
diye bir şey yok ki. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Anayasamız, «memurlar» ve «Diğer kamu gö
revlileri». diye Devlet hizmetinde çalışan görevlileri 
ikiye ayırmış, memur niteliğini taşımayan diğer ka
mu görevlileri derken, bir ayrım yapmıştır. Yani tek
lif, sadece memurları kapsamaktadır. 

Bu maksat için istifa edip de sonradan vazgeçen 
bir Devlet memurunun göreve geri alınması, gayet 
tabiî ki bu hükme göre mümkündür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş olan önergeleri geliş 

sırasına göre okutuyorum efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 17 nci Dönem Milletvekili Ara j 

Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesi
nin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini öneriyoruz. 

Ayhan Fırat Edip özgenç 
Malatya İçel 

Isa Vardâl Hasan Altay 
Zonguldak Samsun 

M. Seyfi Oktay Ömer Kuşhan 
Ankara Kars 

MADDE 4. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve 
savcılar ile Yüksek Yargı Organları mensupları hariç 
olmak üzere; bu seçimde milletvekili adayı olan Dev
let memurları seçimi kaybetmeleri' halinde, Yüksek 
Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 
bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla müktesep 
haklarıyla eski veya eşdeğer bir göreve dönerler. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 468 sıra sayılı "kanun teklifi

nin 4 üncü maddesindeki son cümlenin... bu seçim
de milletvekili adayı oları Devlet memurları seçimi 
kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca se
çim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde mü
racaat etmeleri kaydıyla müktesep haklarıyla eski ve
ya eşdeğer bir göreve dönebilirler hükmünden veya 
eşdeğer kelimesi çıkarılarak «eski göreve dönerler» 
şeklinde cümlenin tamamlanmasını arz ve talep ede
riz. 

Osman Bahadır ismail Şengün 
Trabzon . Denizli 

Arif Atalay Faik Tarımcıoğlu 
Adıyaman Bitlis 

Kadri Altay 
Antalya 

Gerekçe: Görevinden istifa ederek ara seçimde 
adaylığını koyan memurlara farklı işlem yapılması su
retiyle partizanlığa yol açacağından ve iktidar partisi 
safları dışında diğer partilerden adaylığını koyanla
rın tekrar mesleğe dönememeleri veya eski görevine 
dönememeleri korkusu altında iktidar partisi dışın
daki partilerden adaylığını koymak isteyen memurlar 
seçime girme korkusu içinde bulunacağından bu hük
mün önergemiz şeklinde düzeltilmesi uygun olur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad

desinin şifahen arz edeceğimiz sebeplerle aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MAÖDE 4. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler 
ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları ha
riç olmak üzere; bu seçimde milletvekili adayı olan 
Devlet memurları seçimi' kaybetmeleri halinde, Yük
sek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip 
eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski 
görevlerine dönebilirler. 

Saygılarımızla. 
C. Tayyar Sadıklar Namık Kemal Şentürk 

Çanakkale istanbul 
Ahmet Sarp Feyzullah Yıldırır 
Diyarbakır Gaziantep 

Turgut Gülez 
Bolu 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad
desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Vural Arıkan Türkân Arıkan 
izmir Edirne 

Süleyman Koyuncugil Nuri Korkmaz 
Gaziantep "" Adana 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinde 4 üncü madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Vural Arıkan Türkân Arıkan 

izmir Edirne 
Süleyman Koyuncugil Şükrü Babacan 

Gaziantep Kırklareli 
Fevzi Erdinç 

Van 

«Bu uygulamalarda seçime katılıp seçimi kaybe
den hiçbir parti adayı arasında ayırım yapılamaz.». 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Madde 4. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve 

savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç 
olmak üzere; bu seçimde milletvekili adayı olan Dev
let memurları seçimi kaybetmeleri hâlinde, Yüksek 
Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip 
eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla mükte-
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sep haklarıyla eski veya eşdeğer bir göreve dönebi- I 
lirler. 

Bu seçimde radyo ve televizyondan propaganda 
ile ilgili hükümler hariç, seçimlerle İlgili kanunların I 
bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. An
cak, radyo ve televizyondan, 298 sayılı Seçimlerin Te- I 
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ka
nunun 52 nci maddesinin son fıkrası esasları dahilin- I 
de istifade edilir. I 

Bu seçimde, siyasî partilerin seçime katılabilme- I 
leri için diğer kanunlarda öngörülen, il ve ilçelerin I 
üçte ikisinde teşkilat kurma ve büyük kongresini yap- ı 
mış olma veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gru- I 
bu bulunması şartları aranmaz. I 

Eyüp Aşık Mustafa Taşar I 
Trabzon Gaziantep I 

Nihat Akpak Mümtaz Özkök I 
Sakarya Sakarya I 

Alaattin Fırat Fevzi Yaman I 
Muş İsparta I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaıraş) — Öner
geyi işleme koyamazsınız Sayın Başkan. I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İşleme koyamazsı
nız Sayın Başkan. I 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Önergedir, işleme ko
yar. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önerge ile ilgili madde var, işleme koyamazsınız. I 
Yalnız birinci kısmını işleme koyabilirsiniz. I 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — İşleme koyamazsı- I 
nız Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun; lütfen I 
teker teker konuşun. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önerge ile igiii madde var efendim, işleme koyamaz- I 
siniz. I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, biz I 
4 üncü maddeyi konuşuyoruz. Bu önerge 4 üncü 5 I 
inci ve 6 ncı maddeleri bir madde içinde toplamıştır, I 
yani korsan bir önergedir. I 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 
demek korsan önerge? I 

BAŞKAN — Önergenin korsan olanını duyma- I 
dım efendim. I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, öner- I 
geyi dolayısıyla dahi olsa oylamaya koyamazsınız. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa- I 
yın Başkan, işleme koyamazsınız. I 
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BAŞKAN —- Sayın Bayezit, Sayın Fırat, önergeyi 
işleme koyarız. (SHP sıralarından «Koyamazsınız» ses
leri) Efendim, önergeyi niye işleme koymayalım? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Maddeyle ilgisi 
yok efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim kanunla ilgili bir önerge
dir. Maddeyi değiştirerek, yeni bir madde getiriyor. 
Kabul edip etmemek... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Tek
lif metninde maddesi var efendim, metinde maddesi ol
masa haklısınız. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 5 inci ve 6 ncı 
madde arkadan geliyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gelsin efendim, o maddeler geldi
ğinde de müzakere edeceğiz; yani, müzakere usulle
rini mi değiştirelim Sayın Fırat? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Müzakere usullerini değiştirmeyin, uyun. 

BAŞKAN — Uyuyoruz efendim. 
Önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme 

koyacağım. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şimdi okuduğu

nuz madde ile ilgili önergemiz vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeniz okunmadı mı efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergemizi şim

di verdik efendim. Demin okunan melez madde ya
ratma teşebbüsüne karşı, bizim de verdiğimiz önerge 
vardır; lütfen okutun. 

BAŞKAN — Bir dakika, inceleniyor efendim. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 

Önergeler okunduktan sonra, başka önerge okuta-
mazsınız Sayın Başkan. Daha evvel «Önergeleri ay
kırılık sırasına göre okutuyorum» dediniz; onun için 
başka önerge okutamazsınız artık. (Gürültüler). 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bunu bağlamaz 
o. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Bağlar bağlar. Demin bağladı da şimdi niye bağla
masın? 

VURAL ARIKAN (İzmir) — 64 üncü maddeye 
göre söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, verdiğiniz önergede 
İçtüzüğün 84 üncü maddesi gereğince, bu fıkraların 
ayrı ayrı müzakeresini istiyorsunuz. Bu madde değil, 
önergedir biliyorsunuz. Onun için okunmuş önerge 
üzerinde bu önergenizi işleme koymam mümkün de
ğil efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yeni bir madde 
yarattınız. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, daha madde olma
mış ki efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim madde 
haline getirdiniz. 

BAŞKAN — Madde ortada değil ki Sayın Tu
tum, henüz önerge halindedir efendim. Kabul edilip 
edilmeyeceği yüce Meclise bağlı. 

IV. — USUL HAKKINDA 

3. Birden fazla fıkrayı havi bir önergenin oylan
masında, İçtüzüğün 84 üncü maddesine uyulup uyut
mayacağı hakkında. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O zaman, usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, usul hakkında söz verin; görüşmeye 
yer olup olmadığını açıklasınlar. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — 64 üncü maddeye 
göre söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, hepiniz aynı anda konu
şuyorsunuz, bir şey anlamıyorum. Lütfen tek tek ko
nuşun efendim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 64 
üncü maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, usul tartışması mı açtınız efendim? 
BAŞKAN — Evet, usul tartışması açıldı efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Büyük Millet Meclisi her şey
den evvel bir müzakere ve karar organıdır. Eğer ka
rarlar, Meclis dışından empoze edilerek böyle oto
matiğe bağlanır ise, o Meclis bir karar organı olma 
niteliğini yitirir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Yani locadan 
empoze edilmesi gibi mi? 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başbakan
dan veya hükümetten alınan birtakım iş'arlarla ya da 
direktiflerle, Tütün Tekelinde olduğu gibi, «Biz.gol 
attık, muhalefet farkına varmadı» tarzında hafif bir
takım yargılarla yasama organının ifsat edilmesine 
müsaade etmeyiz. . (SHP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

İkincisi, Büyük Millet Meclisi bir müzakere or
ganıdır. Eğer bir Mecliste sağlıklı bir müzakere or
tamı ve usulü izlenmez ise, o yasama organı da, or̂  
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FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Kabul ediiir 
ise madde olur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«O önergeyi işleme koyamazsınız» diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim biz İçtüzüğün 84 üncü 
maddesine göre burada bir müzakere açamayız. Öner
ge üzerinde bunu ayrı ayrı nasıl yaparız efendim? 
Bu madde değil, önergedir efendim. 

GÖRÜŞMELER (Devam) 

gan olma niteliğini büyük ölçüde yitirir. Bu iki nok
tadan, bu Meclisin yozlaşmasına sizler sebep oluyor
sunuz. 

Madde nedir? Madde, kendi içinde tutarlı olan 
bir hükümdür. Birbiriyle ilgili olmayan bir dizi hü
kümleri bir araya getirecek ve melez bir madde ya
ratacaksınız; ne olacak bunun sonucunda onu arz 
ediyorum : 

Teklifin 5 inci maddesi eğer bu önergede yer al
mışsa «Hayır» diyeceğiz; çünkü, demokratik ilkelere, 
kamuoyunun serbestçe oluşmasını öngören Anayasa
nın 31 inci maddesine ve TRT maddesine aykırıdır 
diyerek «Hayır» diyeceğiz; buna mukabil, teşkilatını 
tamamlamamış partilerin seçimlere girmesine «Evet» 
diyeceğiz. Siz maddeyi oylatacaksınız öyle mi? (ANAP 
sıralarından «Evet» sesleri). Bu nerede görülmüştür? 
Tabiî burada görülmüştür!.. Otomatiğe bağlanıp, 
birtakım yasaları çıkartmaya teşebbüs ederseniz, bu
rada görülür; bu usul, Türkiye Cumhuriyeti Meclis
lerinin hiçbirisinde görülmemiştir ve bunun vebalini 
de sizler taşıyorsunuz. Buna biz müsaade etmeyiz. 

İçtüzüğün 84 üncü maddesine göre, bir madde 
görüşülürken, verilen bir önerge ile yeni bir madde 
yaratılmıştır. Getirilen bu korsan önerge ile yaratı
lan madde, birden çok meseleyi ihtiva etmektedir. 
Birden fazla meseleyi ihtiva ettiği için, her meseleyi 
ayrı ayrı müzakere edip oylamak durumundayız. 
Usul hükmü bunu amirdir; bunun dışına çıkamazsı
nız. Bu aynı zamanda son oylama niteliğindedir. Bu
nun sonunda elbette bizim de gideceğimiz merciler 
vardır, yani Anayasa Mahkemesi vardır. 

Bu Meclisin onurunun daha fazla zedelenmesine 
lütfen imkân vermeyin. Biz buraya, sabaha kadar 
çalışmak üzere geldik. Siz de samimi iseniz - hep be
raber buradayız - müzakereleri sonuna kadar izleye
lim; böyle yollara tenezzül etmeyelim. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 

Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
CAFER TAYYAR SADİKLAR (Çanakkale) — 

Başkanın görevidir bu; sizi göreve davet ediyorum. 
Bu önergeyi işleme koymayınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, usul müzakeresi 
açtık; lehte ve aleyhte söz veriyorum. 

Sayın Bayezit, siz de aleyhte mi efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçtüzük, bir mad
de görüşülürken önerge verilerek değişiklik yapılma
sını veya yeni bir madde ilave edilmesini milletvekil
lerine bir hak olarak tanımıştır. Ancak, şu hususların 
açıklığa çıkmasında yarar vardır: Şu maddenin an
lamı nedir? Bu madde, İçtüzük hükümleri karşısında 
işleme konulabilir mi? Bu önerge niçin verilmiştir? 

Sondan başlıyorum: Bu önerge niçin verilmiştir; 
çünkü, ANAP Grubu zaman bakımından havlu at
mak üzeredir; yorulmuşlardır, bir an evvel gitmek 
istemektedirler. Bundan sonra gelmekte olan 5 ve 6 
ncı maddeyi de içine alarak, tek madde halinde bu
nu geçirmek istemektedirler. 

Yine bununla amaçladıkları bir hedef; bunun 
üzerinde muhalefete görüşme imkânı vermemektir. 
Bu iki amaçları vardır. 

Sayın Başkandan şunu rica ediyorum ve özellikle 
toplantının başından bu yana, ısrarla bütün ikazımı
za rağmen, ihlal ettiği İçtüzük uygulamalarına, İçtü
zük ihlallerine en son bir yenisini ilave etmesin. Eğer, 
bizim talebimiz kabul edilmez de bunu işleme ko
yarsa; ki işleme konulmaması gerekir; çünkü, öner
gede bahsedilen konular, müstakil bir madde halinde 
teklif metninde vardır. Eğer metinde olmasaydı hak
lılardı; metinde olduğu için, bu önerge bu şekliyle 
işleme konamaz. Birinci ricamız, önergeyi işleme koy-
mamasıdır. 

İkinci ricamız; işleme koyduğu takdirde yeni bir 
madde muamelesi yapmaya Başkan mecburdur ve 
müzakere açmalıdır. 

Bu itibarla, «Önergeye komisyon katılıyor mu, 
katılmıyor mu, katıldım» şeyleriyle, - bu «şeylerin» 
çok anlamı var tabiî anlayana - bu geçiştirilemez. 

Sayın Başkan, ya müzakere açınız; ama, daha 
doğrusu işleme koymayınız, metinde bunun ilgili 
maddesi vardır. Sizin takdirlerinize sunuyorum. 

Anayasa Komisyonu Başkanımızın Anayasaya 
aykırı bir önergeye katılmasını, güvensizlik olarak 
gündeme getireceğiz. Zatı âliniz hakkında da böyle 
bir işlem yapmaya mecbur kalmamamızı diliyorum 
ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehte, buyurun Sayın Aşık. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayırt Aşık, 

yazık, kendine kıyma, yazık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, muh

terem üyeler; İçtüzüğün 88 inci maddesi, «Kanun ta
sarısı veya teklifinde bir maddenin reddi, komisyona 
iadesi, değiştirilmesi veya metne madde eklenmesi» 
hususunda, milletvekillerine bir hak tanımıştır. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — «Bir 
madde» diyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ek
leme hakkında bir hüküm yok. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Evet efendim, söyle
dim; «Bir maddenin reddi, komisyona iadesi veya 
değiştirilmesi hususunda» diyor. 

Şimdi. önümüze teklifin 4 üncü maddesi gelmiş
tir. Belki doğru diyorsunuz, 5 ve 6 ncı maddelerde
ki var olan hükümler gerçi biraz değiştirilmiş; ama, 
biz teklifin 4 üncü maddesini değiştirmek istiyoruz. 
Sebebi ne olursa olsun, biz 4 üncü... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Var olanı nasıl de
ğiştireceksin? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim, lütfen 
dinleyelim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sebebini söyle
yiniz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Onu da ayrıca söy
leyeceğim. 

Biz 4 üncü maddeyi, İçtüzüğün 88 inci maddesi
nin verdiği hakka dayanarak değiştirmek istiyoruz 
ve bir önerge verdik. 

Şimdi Sayın Cahit Tutum, «Biz sizin önergenizin 
üzerine bir önerge verdik» diyor. Olmaz, yani öner
geye önerge verilmez. Daha evvel vermiş olabilirdi
niz; fakat, biz şimdi önergemizi verdik; dolayısıyla, 
aykırılık sırasına göre bizim önergemize sıra geldiği 
zaman, normal olarak görüşülür, yüce heyetiniz ka
bul eder veya reddeder. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Balkanın yeni madde işlemi yapması lazım... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen 
sussunlar da, konuşayım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
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PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim olan şey
leri değil, d'eğişik şeyleri getirmesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, hatip lütfen konuş
sun; siz niye müdahale ediyorsunuz? Lütfen efen
dim... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim maddeler
de var. 

BAŞKAN — Hatip konuşmayacak mı? Lütfen... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Maddeleri şey ede

bilir. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Efendim niye müdahale ediyorsunuz hatibe? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yanlış yerden bah

sediyor. 
BAŞKAN — Size ne efendim, konuşmayacak mı 

hatip? Herkes doğru mu konuşacak? Yanlış da ko
nuşur. Size göre doğru, ona göre eğri. Lütfen efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim yanlış yer
den başladı. 

BAŞKAN — Efendim siz doğrusunu biliyorsa
nız, siz de konuşun. Arkadaşlarınız zaten konuştu. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Aleyhte 2 kişi konuş
tu... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hayır, bir kişi konuştu. Aleyhinde bir kişi konuştu; 
o usul hakkında müzakereyi başlattı. 

BAŞKAN — Hayır, efendim; aleyhte iki kişi ko
nuştu. Lütfen efendim... 

Devam edin Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın üyeler, usulü 

müzakere açtınız ve aleyhinde 2 kişi konuştu, ben le
hinde konuşuyorum, içtüzüğün 88 inci maddesinde 
verilen hakka dayanarak, 4 üncü maddeyi verdiği
miz önerge doğrultusunda değiştirmek istiyoruz. Sa
yın Tutum'un söylediği şekilde, önerge üzerine öner
ge verilmesi içtüzüğe göre mümkün değildir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Teklifin 5 ve 6 ncı maddesine sıra geldiğinde ne ola
cak? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — 5 ve 6 ncı maddele
re sıra geldiğinde, eğer bu önergemiz kabul edilirse, 
otomatikman onlar düşecek veya önerge ile düşecek; 
önemli değil. (SHP sıralarından gürültüler). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Tabiî, biz de bunu yutacağız!.. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, siz konuşurken mü
dahale ettiriyor musunuz? Hatibe siz niye müdahale 
ediyorsunuz? 

i Buyurun Sayın Aşık, devam edin efendim. 
I EYÜP AŞIK (Devamla) — Birbirimizi dinleme-

yeceksek mesele yok: (SHP sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Efendim dinlemesini bilelim, lütfen 

dinleyelim efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan le

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte konuşmak üzere buyurun Sa

yın Fırat. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, şayet önergeyi işleme koyarsanız Mec
lisi terk edeceğiz. Bu önergeyi işleme koyamazsınız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Le
hinde mi konuşuyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, açılmış olan 
usul müzakeresinin lehinde konuşacaklar efendim. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, biz 

bu filmi daha önce görmüştük. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Le
hinde konuşma mı bu Sayın Başkan? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Lehinde konu
şacağım, sabret. 

Muhterem arkadaşlarım, burada 5 ve 6 ncı mad
deler vardır; bu maddeler üzerinde söz isteyen arka
daşlarımız vardır, önergeler vardır. Eğer bu yüce 
Meclise saygı duyuyorsak, yapılacak tek şey, eğer bu 
önergeyi Sayın Başkan oylatacaksa, yapılacak tek 
şey, bunu yeni bir madde saymasıdır. Yeni bir mad
de saymadıkça... 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Lehte ko
nuşmuyor Sayın Başkan. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Dinle arkada
şım. 

Yeni bir madde saymadıkça, Sayın Başkan bunu 
muameleye koyamaz; ancak yeni bir madde sayar
lar... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, aleyhte konuşuyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Aleyhte değil, le
hinde konuşuyorum. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Na
sıl lehinde? 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — Bi
raz yanlış konuşuyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Yeni bir madde 
sayarsınız ve söz isteyenlerin de hakkı zail olmaz. 
Yüce Meclise saygınız varsa bundan başka yolu yok
tur. 



T. B. M. M. B : 117 10 . 7 . 1986 0 : 4 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Lehin
de mi konuştu? 

BAŞKAN — Usul müzakereleri bitmiştir. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, Baş

kanlık Divanının davranışı hakkında söz istiyorum, 
İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre. 

BAŞKAN — Neyle ilgili efendim? 
H. BARİŞ CAN (Sinop) — Başkanlık Divanının 

davranışı hakkında, İçtüzüğün 64 üncü maddesine 
göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının davranışında 
bir şey yok efendim. Usul hakkında müzakere açtık, 
o bitti efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, içtü
züğün 64 üncü maddesine göre, davranışınız hakkın
da söz istiyorum ve hakkımdır. 

BAŞKAN — Davranışımın neresinde kusur? Lüt
fen oradan kısaca izah buyurun. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kürsüye çıkıp söyle
yeyim, hakkımı kullanacağım. Buradan anlaşılmaz. 

BAŞKAN — Lütfen oradan buyurun efendim, 
ben dinlerim. 

<H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, böy
le elinizdeki şarteli lütfen kullanmayın. 

64 üncü madde, bir milletvekilinin Başkanlık Di
vanının davranışı hakkında... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Kısaca izah etmeye mecbursunuz 
efendim. Lütfen izah edin, usulsüzlüğün ne olduğu
nu lütfen izah edin, ben size söz vereceğim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Za
ten 64 üncü maddeye göre görüşüyoruz; 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İçtüzüğün 64 üncü 
maddesi, Başkanlık Divanının... 

BAŞKAN — Usulsüzlüğümüz nedir, kısaca izah 
eder misiniz? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Oradan izah edeyim, 
BAŞKAN — Hayır efendim, yerinizden izah edin. 

- H. BARIŞ CAN (Sinop) — içtüzüğün 64 üncü 
maddesine göre, bir milletvekilinin... 

BAŞKAN — Usulsüzlüğün ne olduğunu, kısaca 
izah etmeye mecbursunuz beyefendi, izah ederseniz 
söz veririm, lüzum görürsem söz veririm efendim. 
Usulsüzlüğün ne okluğunu kısaca izah edin. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Madde uygulamasını 
yanlış işleme koyuyorsunuz, yanlış tatbik ediyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Daha işleme koymadık, bir şey yap
madık efendim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, 64 üncü maddeye göre 2 lehinde, 2 aley
hinde konuşma yapıldı. 

BAŞKAN — Daha bir şey yaptığımız yok efen
dim. Lütfen oturun. Dinleyin, ne yapacağımızı gö- ' 
rün, ondan sonra söz istersiniz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yanlış teamülünüz 
var. Davranışınız hakkında söz istiyorum. Usulünüz 
yanlış. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Can, lütfen oturur 
musunuz efendim? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, 64 ün
cü maddeye göre izin verin konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim usul hakkında müzakere 
açtık, iki arkadaşımız Başkanlığın tutumu hakkında 
konuştu. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Usul değil efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim oturalım, devam 

ediyoruz müzakerelere. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, dav

ranışınız hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Davranışımız hakkında konuşuldu 

efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Görüşmeye mahal olup olmadığı hakkında konuşul
du. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hukuk devleti, aşiret 
devleti değil. 

BAŞKAN — Konuşmadınız mı Sayın Bayezit? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Hayır, görüşmeye yer olup olmadığı hakkında ko
nuştuk, tutumunuz hakkında konuşmadık. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu önerge... 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

bir şeyi arz edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen oturur musu

nuz? Söz veremiyorum efendim, lütfen oturur musu
nuz? 

Efendim, verilmiş olan bu önergenin teknik ba
kımdan işleme konulmasında bir mahzur yoktur. 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler). 

Bu önerge diğer maddeleri müzakereden kaldır
maz... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, lüt
fen yapmayın! . 
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- İnsaf AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) 
be insaf!.. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, şimdi 
tavrınızı belli ettiniz, davranışınız hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlara onun için söz 
verdim zaten, usulü müzakere için... (SHP sıraların
dan gürültüler). 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, raporu okumadınız mı, 5 ve 6 ncı 
madde var. 

BAŞKAN — Efendim, diğer maddeleri müzake
reden kaldırmıyoruz, onları da müzakere edeceğiz 
efendim. 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Şimdi dediniz ki... 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri işleme koyuyo
ruz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Buyurdunuz ki, dav
ranışım belli değildir niçin söz istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Davranışım hakkında iki kişiye leh
te, iki kişiye aleyhte söz verdik efendim, usulü mü
zakere bitmiştir. 

METlN ÜSTÜNEL (Adana) — Usul hakkında 
değil, Başkanlık Divanının tutumu hakkında söz is
tiyor. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Ar
dasının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/354) (S: 
Sayısı : 468) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, önergenin işlemine geçi
yoruz. 

Buyurun efendim okuyun... (SHP sıralarından gü
rültüler). 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, ba
kın... 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Davranışınız belli ol

du, dinleyiniz lütfen. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Can, lütfen oturun 

efendim. (SHP sıralarından gürültüler). 
Beni şeye mecbur etmeyin, ne olur. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Önerge işlemi mi yapıyorsunuz, madde işlemi mi? 
BAŞKAN — Madde değil efendim, önergeyi iş

leme koyuyoruz. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Olur mu Sayın Başkan, Allah aşkına, olur mu? Ye
ni madde bu. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — içtüzüğe göre 
hata yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Olur efendim; hiçbir teknik mah
zur yoktur. (Gürültüler). 

İzmir Milletvekili Vural Arikan ve arkadaşlarının 
önergesi... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen izah edi
niz... (SHP ve HDP sıralarından sürekli sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler). 

Sayın milletvekilleri, siz... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, dedi

niz ki, «Ne yaptığımı görmediniz, ne hakkında söz 
isteyeceksiniz?» Şimdi söz istiyorum ne yapacağınız 
belli oldu. (SHP sıralarından sürekli sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Başkanlık, üzerine... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yap

mayacaktınız bunu Sayın Başkan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu kadar keyfî

lik olmaz. Yapamazsınız bunu efendim. (ANAP sı
ralarından «Okut Başkan» sesleri). 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Olmaz efendim, ol
maz, böyle Başkanlık yapılmaz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Meclisin hakkını gasbediyorsunuz. 

BAŞKAN — Meclisin hakkını kimse gasbetmiyor 
Sayın Sadıklar, usulî müzakere açtık, bu konu konu
şuldu. (Gürültüler). 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bunun vebali sizin olacak. Bunu nasıl yapıyorsunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ciddiyete davet 
ediyorum sizi. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, konuşmadınız mı? 
Başkanlığın tutumu... (SHP, HDP ve DYP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu kadar keyfî
lik yapılmaz ki. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Oturumu usulsüz 
idare ediyorsunuz Sayın Başkan. Usulsüz idare edi-
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len bir Meclis olmaz. Usulsüz idare ediyorsunuz Sa
yın Başkan, lütfen. (ANAP sıralarından alkışlar). 
(SHP, HDP ve DYP sıralarından sürekli sıra kapak
larına vurmalar, «Başkan istifa» sesleri, gürültüler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Keyfî idare edi
yorsunuz, buna hakkınız yok. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — İnin oradan... 
CÜNEYT CAN VER (Adana) — Başkan istifa... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen dinle

yin efendim; dinlemesini öğrenin efendim, lütfen din
leyin, lütfen dinleyin efendim. (SHP sıralarından 
«Başkan istifa» sesleri, gürültüler). 

Sayın Bayezit'e soruyorum, bir dakika beni din
leyin, Sayın Tutum'a da soruyorum... (SHP sıraların
dan gürültüler). Bir dakika efendim, dinleyin. Sayın 
Tutum'a da soruyorum... (SHP sıralarından, <<Baş-
kan istifa» sesleri, gürültüler). Efendim, dinleyin be
ni lütfen... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sen bu yüce Mec
lisi idare edemezsin. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayır, efendim, 

başka çözüm yokı yok... 
BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen dinleyin; ben 

(konuşayım, sonra ı&ize söz vereceğim, üiütfen dinle
yin... (SHP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar 
gürültüler). Dinleyin efendim... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Siz bu yüce Mec
lisi idare edemezsiniz; siz inin, başkası gelsin oraya. 

BAŞKAN — Efendim... (SHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar). 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum, lütfen söz 
verin. 

BAŞKAN — Bir dakika oturun efendim; konu
şayım da söz vereceğim, oturun... (SHP sıralarından 
gürültüler). 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — İdarî tutumunuz 
bu mudur sizin? Haddimizi bilmeliyiz. (Gürültüler). 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 
Başkan, oturuma hâkim olamıyorsunuz, ara verin 
lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Oturumu kapat
maya beni mecbur etmeyin, lütfen... (SHP sıraların
dan gürültüler). Efendim, dinleyin lütfen... Sayın Tu
tum, grubunuza hâkim olun. Lütfen dinleyin efen
dim... (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar,-
gürültüler). 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — İstifa et, istifa. 
BAŞKAN — Usulî müzakere istiyorsunuz, lütfen 

dinleyin... (SHP sıralarından, «İstifa et» sesleri, sıra 
kapaklarına vurmalar). 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
oturumu idare etmekte aczinizi gösterdiniz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sen istifa et, baş
kası çıksın. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyin... (SHP sı
ralarından, «İstifa» sesleri, sıra kapaklarına vurma
lar). Sayın Tutum, lütfen grubunuza hâkim olun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
gecenin ikibuçuğunda biz burada dürüst çalışıyoruz, 
zatı âliniz çalışmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Grubunuza hâkim olun; usulî mü
zakere açacağım... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Lütfen, sağdu
yuya davet ediyorum sizi. 

BAŞKAN — Usulî müzakere açacağım efendimi 
lütfen Sayın Tutum... (Gürültüler). 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) - - Oturumu idare • 
edemiyorsun Sayın Başkan, oturumu idare edemiyor
sun. 

, BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Tutum... 
(SHP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar). 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Söz verin, 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, işitemiyoruz; lütfen efen
dim... Sayın Tutum... (Gürültüler). 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, siz gidin, başkası gelsin. Yoruldunuz, siz lütfen 
gidiniz, başkası gelsin. Ayıp, ayıp, ayıp... 

BAŞKAN — Sayın Tutum... (SHP sıralarından, 
sıra kapaklarına vurmalar). 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bu nedir ca
nım, ne Bu hal? 

BAŞKAN — Sayın Tutum, grubunuza hâkim 
olun, usulî müzakere açarım efendim, lütfen oturun. 
Beni dinleyin, usulî müzakere açarım efendim... (SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
tavrınızı lütfen değiştirin. Lütfen iradenizi kullanın; 
ipotek altında olmayın, lütfen. 

BAŞKAN — Olmuyorum; mümkün de değil efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu kadar hak
sızlığa tahammül edemiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, susarsanız... (SHP sırala
rından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Dürüst bir şekil
de gecenin ikibuçuğuna kadar buradayız, hizmet et
mek istiyoruz; ama siz hukuk yolundan ayrılıyorsu
nuz, lütfen efendim. 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Ar
kadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/354) (S. 
Sayısı : 468) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, bir önceki oturumda ifade 

ettiğim gibi, 4 üncü maddenin değiştirilmesi hakkın
da verilmiş olan önergenin teknik yönden bir mahzu
ru yoktur; ancak pratik bir fayda da sağlamıyor. 
Bu yönden, sayın önerge sahiplerinin önergelerini 
geri almalarını veya almazlarsa önergelerini işleme 
koyamayacağımı beyan ediyorum. (SHP, DYP, HDP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

SÜHA TANIK (İzmir) — Almıyoruz Başkan, iş
leme. koymayın. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri aykırılık derecesi
ne göre okutup işleme koyacağım : 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

BAŞKAN — Efendin^ birleşime 10 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 03.31 

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

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

VURAL ARIKAN (İzmir) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; huzurlarınıza sık çıkıyorum, ba
ğışlamanızı rica edeceğim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Niye bağışla
yayım? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Sizi saymıyoruz 
Sayın Samban. (SHP, HDP ve DYP sıralarından gü
lüşmeler, alkışlar) 

Konuşma süremiz kısıtlı olduğu için mecburen bu 
taktiklerle geliyoruz; çünkü bizim bütün mevzuatımız 
milletvekillerinin konuşmaması üzerine tesis edilmiş. 

Bu maddenin metinden çıkarılmasını neden istiyo
ruz, bir örnek vereceğim size: Getirilen bu madde, me
mura güvence verilmesi tezinin ötesinde, siyasî baskıya 
alet olacak bir maddedir. Balkın nasıl; Diyelim ki ikti
darsınız, diyelim ki planlama müsteşarını aday gösterdi
niz. Planlama müsteşarı seçime girecektir ve seçileme
diği takdirde tekrar eski görevine dönecektir, eski gö
revine gelecektir. Baskı yapamaz mı? Rahatlıkla baskı 
yapar. Diyelim ki, Hazine Müsteşarı seçime girer. 

»>•« 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 04.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — 117 nci Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Seçime girdiği zaman da her türlü çevreyi arkasın
dan getirir. Aksi takdirde kazanamayıp geri gelirse 
muslukları tıkar. 

O yüzden diyoruz ki, bu madde geri alınmalıdır. 
Anayasa - misalli, gayet açık konuşuyorum - memur
ların istifa etmesini öngörmüş ise bunda mutlaka bir 
hikmet vardır. Maddenin geri alınmasının gerekçesi
ni biz böyle belirtiyoruz. Tabiî ben bu arkadaşları
mızın, seçime girecek arkadaşlarımızın böyle yapa
caklarını söylemek istemiyorum; fakat olabileceği söy
lemek istiyorum. Olabilir, bir gün gelir, olabilir. Onun 
için ihtimallere bırakmamak lazımdır. 

Saygılar sunarım. (SHP, HDP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarıhıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 468 sıra sayılı kanun teklifi

nin 4 üncü maddesindeki son cümlenin ...bu seçimde 
Milletvekili adayı olan devlet memurları seçimi kay
betmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim so
nuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat 
etmeleri kaydıyla müktesep haklarıyla eski veya eşde
ğer bir göreve dönebilirler hükmünden veya eşdeğer 
kelimesi çıkarılarak «eski göreve dönerler» şeklinde 
cümlenin tamamlanmasını arz ve talep ederiz. 

Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Görüşülmekte olan 17 nci Dönem Milletvekili Ara 

Seçimi Hakkında Kanun (Teklifinin 4 üncü maddesi
nin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini öneriyoruz. 

MADDE 4. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve 
savcılar ile Yüksek Yargı Organları mensupları hariç 
olmak üzere; bu seçimde milletvekili adayı olan Dev
let memurları seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek 

Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 
bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla müktesep 
haklarıyla eski veya eşdeğer bir göreve dönerler. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

din) — Katılmıyoruz. 
iBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Çanakkale Milletvekeli Tayyar Sadıklar ve arkadaş

larının önergesi: 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü. mad

desinin şifahen arz edeceğimiz sebeplerle aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 4. — Subaylar, Astsubaylar, Hâkimler 
ve Savcılar ile Yüksek Yargı Organları mensupları 
hariç olmak üzere; bu seçimde Milletvekili adayı olan 
Devlet Memurları seçimi kaybetmeleri halinde, 
Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını 
it'alküp eden 'bir aıy içimde mıüraca'alt ötmeleri kaydı ile 
eski görevlerine dönebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

-T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
izmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinde 4 üncü mad
denin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu uygulamalarda seçime katılıp seçimi kaybeden 

hiçbir parti adayı arasında ayırım yapılamaz.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

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

din) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu seçimde Radyo ve Televizyon

dan propaganda ile ilgili hükümler hariç, seçimlerle 
ilgili Kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
leri uygulanır. 

Ancak, Radyo ve Televizyondan: Yüksek Seçim 
Kurulunca ilan edilecek Seçimin başlangıç tarihinden, 
27 Eylül 1986 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar TRT 
halber bültenlerinin Siyasî Partilerin seçim çalışmala
rıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim Kurulunun, eşit
lik esasları dahilinde tespit edeceği süre ve kelime sa
yısı sınırları içinde kalmak kaydıyla seçime katılan tüm 
Siyasî Partiler tarafından verilecek metinler yayım
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde; Doğru Yol Par
tisi adına Sayın Doğan Kasaroğlu, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti adına Sayın Durcan Emirbayer, Hür De
mokrat Parti adına Sayın İsmail Şengün; 

Şahıslan adına; Sayın Türkân Arıfcan, Sayın Ay
han Fırat, Sayın Edip Özgenç, Sayın Şevki Taştan, 
Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın Durcan Emirbayer, Sayın 
Ertuğrul Gökgün söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sa
bahın bu saatinde, iyice yorgunluğun bastırdığı bir 
zamanda konuşmanın büyük bir şanssızlık olduğunu 
biliyorum ve dinlenmiş vaziyette de olsanız, söyleyece
ğimiz sözlerin hepsinin zabıtlarda hatıra kalacağına 
inancımızı da tekrarlıyorum; çünkü kararınızı değiş
tirmenin imkân ve ihtimali mevcut değil. 

Değerli arkadaşlarım, seçim, siyasî partiler ara
sındaki bir yarışmadır. Siyasî partiler arasındaki yarış
ma da belirli şartlarla yapılır. Bunun ilk şartı, siyasî 
partiler arasında tam bir eşitliğin sağlanmasıdır. Başka 
bir şartı da seçim aleniyetinin kesin olarak sağlan
masıdır. Bir başka temel şartı da halkın beğenisine 
sunulan siyasî partilerin, vatandaşlar tarafından tanı 
olarak bilinmesidir. Vatandaşlar oy vereceği siyası 
partiler hakkında bir fikir, bir kanaat sahibi olacaklar 
ki, oylarını ona göre versinler. Bizim gibi, özel radyo -
televizyonu bulunmayan ülkelerde, radyo - televizyonu 
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devlet tekelinde olan ülkelerde bu görev, devlet elinde
ki radyo - televizyon idaresine verilmiştir. 

Türkiye, 1950 yılından beri yaptığı bütün seçimler
de, siyasî partilere, aralarında herhangi bir ayırım 
yapmaksızın, kendi görüşlerini aksettirmek imkânını 
vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen teklifin gerekçesin
de buna dair herhangi bir hüküm yoktur. Komisyon
daki müzakereler esnasında arkadaşlarımızın ileri 
sürdüğü görüş, mahallî seçimler sırasında radyo - te
levizyonda propaganda olmadığına göre, milletvekili 
ara seçimlerinde de bir propaganda olması söz konusu 
değildir; radyo - televizyonu uzun süre bununla işgal 
etmenin gereği yoktur biçimindeymiş. Tabiî bu görüşe 
biz, çoğulcu demokrasiye inanmış insanlar olarak ka
tılma imkânını bulamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, toplumu siyasî partilerden 
bu derece uzaklaştırırsak, o toplumda siz çok partili 
demokrasiyi yaşatamazsınız. Çok partili demokrasinin 
yaşaması, önce vatandaşların rejime sahip çıkmasıyla 
mümkündür. Vatandaşların rejime sahip çıkması ise 
kendi karşısına çıkan siyasî partiler hakkında bir görüş 
ve kanaata sahip olmasıdır. Şimdi, komisyonda yapı
lan değişiklikle, güya radyo - televizyonda bütün par
tilere bir hak verilmiş intibaı yaratılmak isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım, verildi denilen, muhalefetin 
bir hakkı değil, radyo televizyonun haber verme gö
revidir. Zaten bunu radyo - televizyonun elinden ai-
rnaya imkân yok. Değerli arkadaşlarımız, bu imkânsız
lığı bildikleri için, herhangi bir şekilde bir yanlılığı 
önlemek için bu son fıkrayı eklemek lüzumunu hisset
tiler. Yoksa, İnsan Halkları Evrensel Beyannamesine 
aykırı olan böyle bir eksikliği herhalde tekliflerinde 
getirmeyeceklerdir. 

Radyo - televizyonda, iktidarda bulunan partiler 
elbetteki devam eden faaliyetleri içerisinde az veya 
çok kendilerini tanıtma imkânına sahip olmaktadırlar. 
Buna karşı, onlara rakip olan, müstakbel iktidar par
tisi olan siyasî kuruluşlar ise bu şansa sahip olama-
'maktadırlar, işte bu siyasî partilerin eline geçen tek 
imkân seçime altı gün kala doğan imkândır. Bu defa 
ne yapıyoruz? Bu defa bu imkânı da o siyasî parti
lerin ellerinden alıyoruz. 

Teklif sahibi arkadaşlarımız, bir taraftan, - biraz 
sonra görüşeceğimiz 6 ncı maddede - seçime katliama* 
ması iki ay evvel kaljul edilen bir kanunla aslolan si
yasî partilere de seçim kapılarını açmak suretiyle, nasıl 
çoğulcu demokrasi taraftarı olduklarını ispat ederken; 
burada da gelip, nasıl çoğulcu demokrasiye karşı ol-
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duklarını perçinliyorlar, k i ay evvel kalbul ettiğimiz 
kanunla, siyasî partileri, Mecliste temsil edilenler, edil
meyenler ve Mecliste temsil edilenleri de grubu bu
lunanlar, grubu bulunmayanlar diye gruplara ayırdık. 
Ayrıca, siyasî partilerin yarıdan bir fazla ilde teşkilat 
kurmalarını da az gördük, dörtte üçe çıkarttık; bun
ların hepsini iki ay evvel yaptık. İki ay evvel biz bun
ları burada eleştiririken, teklif sahipleri bize karşı çık
tılar, «Fazla sayıda parti Türkiye'de istikrarı bozar» 
dediler. Yine arkadaşlarımız, «Radyo - televizyonun 
saatleri kıymetlidir, öyle herkes eşit şekilde yararlana
maz; binaenaleyh biz bu ölçüleri koyduk» dediler. Şim
di arkadaşlarımız gene gelip, tam tersini ortaya ko
yup, savunma imkânı bulabiliyorlar; bu tezada dik
katinizi çekmeyi ıgörev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, radyo - televizyonun, hü
kümetin faaliyetlerini yansıtmasının tabiî olduğunu 
söyledim; ancak, muhalefetin haberlerini verirken de 
bir belirli hakkaniyet ölçüsünde kalmasının şart ol
duğunu kabul etmek zorundayız. Bu akşam radyo ve 
televizyon haberlerini takip ettiyseniz; muhalefete ait 
verilen haberlere dikkatini çekmek isterim; kendi 
partime ait verilen haberlere dikkatinizi çekmek iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, lütfen toparlayınız 
efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın Baş
bakanımız Tekirdağ'da yapmış olduğu konuşmada ara 
seçimlerle ilgili görüşlerini açıklarken, parlamentoda 
bulunmayan muhalefet partisi üyelerine «Hodri mey
dan» dedi ve bunu üç gün arka arkaya tekrarladı. 
Radyo ve televizyon da saat 17.00 ara haberleri dahil 
olmak üzere, saat 24.00'e kadar defaatle bunu tekrar
ladı. Benim partimin genel başkanı, bugünkü grup 
toplantısında yapmış olduğu konuşmada Sayın Baş
bakanın bu konuşmasına cevap verdi ve «Hay hay, 
hodri meydansa buyurun, zatı âlilerine de hodri mey
dan; şartları eşit ve her türlü baskıdan arınmış bir ge
nel seçimde, buyurun dilediğiniz yerde karşılıklı aday 
olalım» dedi. Sayın genel başkanın konuşmalarının 
içerisinden bu cümle özellikle çekildi alındı. Konu 
orada da bitmedi, bu cevap hakkıydı ve kullanması 
da zaruriydi. 

Bugün benim grubum bir tebliğ yayınladı ve ya
yınladığı tebliğde yer verdiği unsurlardan bir tanesi 
de, şu anda görüşmekte olduğumuz ara seçim konu
sunun Doğru Yol Partisi tarafından 5 Haziran 1986 
günü Meclise bir önergeyle getirildiğinin hatırlatılma-

sıydı. özellikle bu cümle de çıkarılıp alındı. Dikkati
nize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, sürenizi aştınız, lüt
fen toparlayınız efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Emreder
siniz Sayın Başkanım. 

Değerli Anavatan Sözcüsü Aşık arkadaşımız ko
nuşmasında, ara seçimin bir kamuoyu araştırması ol
duğunu belirterek, «Bu, geniş çaplı bir kamuoyu araş
tırmasıdır; binaenaleyh büyük bir değeri vardır» dedi
ler. Geniş çaplı bir kamuoyu araştırmasında, kamu
oyunun karşısına çıkacak olan unsurların çok iyi ta
nınması lazımdır. Komisyonda «Seçimlere bugün 13 
partinin katılacağı» söylendi ye bendeniz, «Ben, bir 
profesyonel politikacı ve eski .bir gazeteci olarak şu 
anda 13 tane partinin ismini say deseniz sayacak du
rumda değilim» dedim. Zannederim ki, Sayın İçişleri 
Bakanımız da dahil olmak üzere Meclis içerisinde 
13 tane partinin ismini sayacak hiçbir arkadaşım yok
tur; kamuoyu bu partileri nereden bilsin? Bir taraftan, 
teşkilat kurmamış partilere «seçime katılın» diyorsu
nuz, bir taraftan da bunlara hiçbir tanınma, hazırlık 
yapma imkânı vermiyorsunuz ve bu partiler, bundan 
bir hafta evveline kadar seçime katılma hakları olma
dığı inancıyla herhangi bir faaliyet de göstermiyorlar-
dı. Şimdi, «hak verdik» diyorsunuz; bunun gösterme
likten öteye geçmediğini zannederim sizler de kabul 
edersiniz. 

Amacınız belli: Solu belirli partilerle parçalamak; 
Doğru Yol Partisinin oylarını da belirli partilerle çek
mek; daha doğrusu, oyları mümkün olduğu kadar 
ufaltmak ve bu ufaklar içerisinde sizin ufak oyunuzu 
en büyük göstermektir. 

Değerli arkadaşlarım, ben size samimiyetle bir şey 
söyleyeyim; 28 Eylül günü ara seçim yapacağız. Eğer 
aldığınız oylar yüzde 35'in altına düşerse, temsil-i hü
kümet olma vasfını dahi kaybedersiniz; bunu da gö
zünüzün önünde tutun. Size yine samimiyetle bir şey 
söylüyorum; «Hodri meydan» mı diyorsunuz? Hodri 
meydan değerli arkadaşlarım... Gelin bu seçimde mu
halefetten bir oy fazla alın; alamazsanız, bulunduğu
nuz yerde oturmayın. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Sayın Durcan Emirbayer, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA DUROAN EMİRBAYER 

(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu
gün Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin ve 
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Anayasanın bir gereğini yerine getirmek için toplan
mıştır. Ulusal iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde boş olan 11 milletvekilliğinin seçimi 
için, ara seçim yapılmasına karar vermek için burada 
bulunuyoruz. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Ka
nun Teklifinin 5 inci maddesiyle ilgili olarak grubu
mun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, kabul edileceği üzere, demok
rasi sadece belli zamanlarda sandık başına gidip, oy 
kullanmak değildir. Çünkü, demokrasi konuşulan de
ğil, yaşanan bir yönetim biçimidir. Demokraside siyasî 
kararlar, siyasî partilerin açık mücadelesi sonunda ve
rilir. Siyasî irade, özgür tartışma esasına dayanan açık 
bir forumda oluşur. Çeşitli toplum meseleleri hakkın
da parlamento, radyo, televizyon, basın ve çeşitli 
toplantılarda yapılan tartışmalarla belirli görüşler mü
cadele eder. Günümüz modern kitle demokrasisinin 
bir gereği olarak, siyasî partiler iktidarı ele geçirmek 
veya onun üzerinde etkili olabilmek için geniş halk 
yığınlarına kitle iletişim araçlarıyla seslenmek ve on
ları kendi görüşleri etrafında toplamak ihtiyacındadlr. 
Ayrıca, demokrasinin bir açıklık rejimi olması da bu
nu gerekli kılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde düşünceleri, 
yine başka düşünceler denetler, dengeler ve geliştirir. 
Seçmenlerin topluma yararlı veya yararsız düşünce
ler hakkında serbest iradeleriyle tercih yapmaları için, 
önce bu düşünceler hakkında yeterli bilgi edinmeleri 
gerekir. Bilgi edinme de, çeşitli propaganda araçları 
içinde bugün ülke koşullarında en önemli iletişim 
aracı olan radyo ve televizyondan yararlanmalarıyla 
mümkün olur. Seçmen anoak yeterli bilgilenmeden 
sonra muhakeme ve mukayese yöntemiyle karar ve
rebilir. 

Sayın üyeler, seçimlerde serbest iradenin tecellisi
nin önkoşulu bütün düşünce ve bilgilerin topluma 
yaygın ve yeterli bir düzeyde ve biçimde sunulması-
dır. Yoksa, tek bir düşünce kalıbını tabulaştırmak, her 
şeyin tek çözümü olduğunu ileri sürmek, alternatifleri 
gayri meşru, gayri kanunî saymak, başka düşüncelerin 
anlatılmasını engellemek, hem toplumun ilerlemesini 
imkânsız kılar hem de bunu yapanların, yapmak iste
yenlerin düşünsel karanlığını ortaya koyar. 

Ayrıca bilinmelidir ki, uygar tartışma ve değerlen
dirme yöntemleriyle, bilgi ve bilinçle, özgürce ve 
özerkçe benimsenmemiş düşüncelerin kalıcılığı zaten 
olamaz. Yani, Sayın Ozal'ın kendisi gibi. 

I Toplumların düşünsel ufuklarını dağıtmayı, seçe
neklerini sınırlamayı ya da teke indirgemeyi amaçla
yanlar, ancak egemenliklerinin ömrünü biraz uzatıyor 
olabilirler. Örneğin, özal ve Anavatan iktidarı gibi. 

Sayın milletvekilleri, hazırlanan bu kanun teklifi
nin 5 inci maddesi, bu ara seçimlerde radyo ve tele
vizyondan propaganda yapma olanağını ve hakkını çok 
çirkin bir şekilde ortadan kaldırmak istemektedir; 
propaganda serbestliğine ağır bir darbe vurmaktadır. 
Eşitlik ve tarafsızlık ilkesi açıkça ihlal edilmektedir. 
Çünkü, muhalefet partileri radyo ve televizyondan 
propaganda yapma olanağından yararlandırılmazken, 
hükümet ve iktidar partisi, demokrasi adına utanç ve
ren, «İcraatın İçinden» programıyla ve halkın vergile
riyle finanse edilen devletin radyo ve televizyonundan, 
kendi borazanı gibi kullanarak, her yayın vesilesiyle 
görüntülü ve sözlü ve de edep harici sözlerle propa
gandasını yapmaktadır ve yapacaktır da, 

Sayın Başbakan, «İcraatın İçinden programında 
propaganda yapmadıklarını, hiçbir partiyi suçlamadık-
larını ve hükümet olarak yaptıklarını anlattıklarını» 
ifade ediyor. Buna kargalar bile güler. «Usta hırsız 

- ev sahibini bastırır» derler. Sayın Başbakan bu husus
ta hakikaten çok usta; ama, ne yaparsanız yapınız, gö
receksiniz önümüzdeki ara seçimleri Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti zaferle kazanacaktır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Zaten, 1986 yılı başlarında çıkarılan 3270 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 52 nci maddesi değiştirilerek antidemokratik 
bir düzenleme yapılmıştı. Bugün, bunu da aşarak, 
teklif etmeye cesaret buldukları kanun teklifinin bu 
maddesiyle ANAP ve Sayın özal, rakip partilerin se
sinin duyulmasını tamamen engellemek istemektedir. 
Oysa, bilinmektedir ki, bununla sadece başka politika 
ve düşünceleri savunan siyasî partilerin radyo ve te-

v levizyon ile propaganda yapma hakları değil, daha 
çok ve daha önemlisi, halkın, kamuoyunun ve dolayı
sıyla seçmenin en demokratik hakkı ortadan kaldırıl
mak istenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bmirbayer, sanıyorum konuş
manız çok uzun; lütfen toparlayın efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Bu teklif 
aynı zamanda, Türkiye'de demokrasiyi geliştirme ça
balarına vurulan ağır bir darbe olmuştur. Bu iktidar 
demokrasiyi geliştiremedi; ama göbekleri oldukça ge
liştirmiştir. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Ayıp ayıp. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR İçel) — Uyandılar. 
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DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Anayasa
nın, «Düşünceyi AçMama ve Yayma Hürriyeti» baş
lıklı 26 ncı maddesinin son fıkrasında, «Haber ve dü
şünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin dü
zenleyici hükümler, bunları yayımını engellememek 
kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin 
sınırlaması sayılmaz» diyerek, yayının engellenemeye
ceğini amirdir. 

BAJŞKAN — Sayın Emirbayer, lütfen toparlayın 
efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, yüce Mecliste göreve başlarken, Ana
yasanın 81 inci maddesinde ifade edilen andı içtik; o 
antta, «Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyaca
ğımıza; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik 
Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı 
kalacağımıza; herkesin temel hürriyetlerden yararlan
ması. ülküsünden ayrılmayacağımıza» namus ve şeref 
sözü verdik, işte, yine bu andı hatırlayarak, demokra
siyi gölgeleyecek bulutları, ülkemizi ve ulusumuzu dü
şünerek birlikte dağıtmalıyız. 

Bu meyanda, Sayın Başbakanın, ikibuçuk yıl bo
yunca demokrasi kelimesini ağzına almayışı, bu keli
menin telaffuzunu beceremediğinden midir, yoksa de
mokrasiyi benimseyemediğinden midir, bu hususun 
Türk Halkı adına hemen açıklanmasını bekliyor; bu 
maddeye ret oyu vermeyi öneriyoruz. 

Grubum ve şahsım adına yüce Meclise saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 
Grubu adına konuşmak üzere Sayın İsmail Şen-

gün, buyurun efendim. 

HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın *• Başkan, değerli arkadaşlarım; saba
hın bu ilk saatlerinde, önlümüzddkü'aıia seçimlerde oy 
kullanacak olan 3 milyon ikisinin, oy kullanacağı par
tiler ile ilgili olarak televizyonda yapılacak propa
gandaların önlenmesiyle ilgili bir maddeyi görüş
mekteyiz. Değil 3 milyon, 300 bin ikisinin dahi feir 
kanaati teşekkül edecekse ve bu, millî iradeyi bir 
ölçüde ortaya koyacaksa, bunu engellemek abesle 
iştigal etmek anlamına gelir. 

'Bu maddede masum bir ifadeyle, iiktidar olsun, 
muhalefet partileri olsun siyasî partilerin hepsi pro
paganda yapamayacaiklar deniliyor. Peki ama, de
ğerli arkadaşlarım, siz 'bugün televizyonda Oxford-
Cambridge-Boğaziçi Haliç Kürek Yarışmasını seyret
tiniz mi? Bu yarışma esnasında Anavatan belediye
sinin reklam ve propagandasına şahit oldunuz mu? 

(ANAP sıralarından, «Olmadık» sesleri) Oldunuz, 
oldunuz değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim, müdahale etme
yiniz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bütün millet; 
iktidar ismi, hükümet kelimesi geçmediği halde Ana
vatanın propagandasını çok masum bir spor faali
yeti esnasında dahi duymuş ve hissetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, partilere propaganda imkâ
nı 1950'lilerden beri devam edegelmektedir; 1960' 

i larda sesli ve görüntülü propaganda 'imkânı veril
miştir Türk siyasî hayatında; fakat getirilen bu hü
küm ile bu müktesep halk gasp edilmektedir, geri 
alınmak istenmektedir. Buna hiçbir hükümetin ve 
hiçbir partinin hakkı olmamak lazum gelir. Demok
raside geriye doğru gitmemek gerekir. 

Değerli atikadaşlarum, eğer konuşmam uyku mah
murluğundan kurtarıp, dikkatlerinizi bir parça çe-
kebildiyse, şimdi size bir çözüm önermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önermek istediğim çözüm 
şudur : Eğer siz gerçekten seçimlerde eşitlik hakkı
na riayet ediyorsanız ve eğer siz Anayasanın, kamu 
tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme 
araçlarından siyasî partilerin de yararlanmalarıyla 
ilgili hükmünü benimsiyorsanız, bu önereceğim çö
züme evet demeniz lazım gelir. Bu çözüm gayet 'ba
sittir. 

Ara seçimlerle ilgili yasakların yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki 30 günden başlamak üzere, oy ver
me günü sonuna kadar hükümet üyelerinin katıla
cakları her türlü faaliyetlerle ilgili olarak, radyo ve 
televizyondan görüntülü veya görüntüsüz hiçbir ya
yın yapılamaz; iş bu yasağa «İcraatın içinden» prog
ramı da dahildir. Eğer hükümet, eğer iktidar partisi, 
.eşit şartlar içinde seçime girmeye hazırım diyorsa 
ve eğer muhalefet partilerinden çekinmiyorsa, o hal
de kendisini de bu propaganda yasağına ayarlamalı 
ve bu propaganda yasağının hükümet faaliyetleri için
de olduğunu kabul etmelidir, işte o zaman, bu ikti
dara, bu hükümete eşit şartlar içinde, hür ve demok
ratik rejimin icapları içinde seçim yaptın derim; 
aksi halde hu seçimin meşruluğu devamlı olarak 
tartışılacaktır, bugünden itibaren tâırtışiılmaya başla
nacaktır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sanmıyorum. 
ISMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — 'Sayın Aşkın, -

buraya her çıkışta, ibir evvelki konuşmamda ifade 
ettiğim... Hani biliyorsunuz, aynısını tekrar ettirme-
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yıin lütfen, Etmek istemiyorum Sayın Aşkın, zira ar
kasından geleceği biliyorsunuz. 

Değerli aricadaşlarıım, kişiler veya siyasî partiler 
kamu tüzelkişüerinin elindeki basın dışı- kitle haber
leşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sa
hiptir. Bu yararlanmanın şartlan, usulleri kanunla 
düzenlenir. Kanun, 13 üncü maddede yer alan sınır
lamalar dışında 'bir sebebe dayanarak, halkın bu araç
larla haber almaşım, düşünce ve kanaatlere ulaşma
sını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici 
kayıtlar koyamaz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
süresini çok aştı. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Canınızı mı 
sıktım beyefendi? 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Konuşmacı 
affedersiniz. 

Sayın Başkan, uyuyanlar var; biraz sonra oy kul
lanacaklar bunlar. Lütfen müdahale edin, burası otel 
değil. Böyle iktidar olur mu efendim? (ANAP sıra
larından «Onlar en az sizin kadar uyanıktır, merak 
etmeyin» sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; şimdi şunu sormak istiyorum : 
Televizyonda siyasî partilerin ve bittabi muhalefet 
partilerinin sesli ve görüntülü propaganda yapmala
rı, acaba devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü 
ne ölçüde hırpalar, millî egemenliği ne ölçüde sar
sar, milî güvenliği yaralar mı, kamu düzenini bozar 
mı, genel asayişi mencide mi eder, kamu yararını, 
genel ahlakı ve genel sağlığı bozar mı, zedeler mi? 
Eğer bunların cevabı «Hayır» ise, seçim sırasında, 
seçim yasakları süresi içinde, mutlak surette hükü
met faliyetleri 'ile ilgili olarak, hükümete tanıdığınız 
ölçüde, bütün siyasî partilere de propaganda yapma 
hakkını tanımak zorundasınız. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, lütfen toparlayınız 
efendim, 

ÎSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, bu satte sözü daha fazla uzat
mak istemiyorum; ancak, bu Kanun teklifinin en çok 
üzerinde durulan ve tartışılan maddesini görüşüyo
ruz. 

Zevahiri kurtarmak için, propaganda haberlerinin 
televizyon ya da radyo spikerleri tarafından bir ha
ber olarak verileceği şeklinde, eğer tabiri ceaizse mu
halefet partileri için sayın komisyonca bugün bir 
ianede bulunulmuştur. Bu ianeyi, bu sadakayı mu

halefet partileri kabul etmeyeceklerdir ve kesinlikle 
bundan yararlanmak da istemeyeceklerdir. Eğer, 
çok sevdiğiniz televizyon sizin için vazgeçilmez ise, 
serbest piyasa ekonomisini benimseyen sizler, tele
vizyon monopolünden kendinizi kurtaramıyor iseniz, 
size hayırlı olsun, akşam saat 08.30'da televizyonun 
karşısına oturun, 09.00'a kadar hiç kalkmayın. 

Derin saygılar sunarım. (HDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 31 inci 
maddesini benden önce Sayın Şengün okudular; ben 
de 'tekrarlayarak zamanınızı almak istemiyorum, ama 
bu maddenin üç hedefini bir kere daha vurgulama
dan geçmek istemiyorum. 

'Bu madde, «Halkın haber almasını, düşünce ve 
kanaatlere ulaşmasını, kamuoyunun serbestçe oluş
masını engelleyici tedbir alınamaz» diyor. Oysa siz 
getirdiğiniz teklifite önce, radyo ve televizyonda pro
pagandayı hariç tutmuştunuz; ama komisyonda say
gıdeğer ve lütufkâr ANAP milletvekillerinin önerge
leriyle, parti bültenlerinin lütfen okunmasını lütfet
tiniz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ne alakası var? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Bunu yapmaktaki hedef nedir? Acaba demokrasiyi 
pekiştirmek midir? Hayır. Bütün partilere eşit im
kân tanımak mıdır? Hayır. Kamuoyunun sağlıklı 
oluşmasını mı sağlamaktır? Hayır. Peki nedir hedef? 
Seçimlerde «İşte muhalefete de radyo ve televizyon
da imkân açtık» diyeceksiniz ve demokrasi havarisi 
rolünü oynayacaksınız. Birinci hedef budur. 

İkinci hedef; aslında 'televizyonda konuşacak mu
halefetten korkuyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Hak
tan, haktan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Yüreklerinize korku dolmuş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yelim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Hedefiniz muhalefeti susturmak, halka ulaşmasını 
engellemektir. Çünkü «Alternatifimiz yok» diyorsu
nuz ya; sıra sıra 'alternatifler televizyonda dizilecek, 
yaptığınız yanlışlıklar bir bir vatandaşa anlatılacak. 
Çünkü «İcraatın İçinden» şovlarıya yanıltulımaya ça
lışılan halka gerçekler ulaşacak, eğer televizyonu 
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açarsanız, Çünkü fonların, ihalelerin, 'kredilerin iç
yüzü anlatılacak televizyonda. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Önce Edirne'ye 
gel, ondan sonra televizyonu tartış. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, müdahale etmeyiniz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Bakınız, elimde hükümet programı var; hükümet 
programınızın 18 inci sayfasından okuyorum : «Dev
let murakabesinde bulunan radyo, televizyon ve di
ğer basın ve yayım vasıtalarının tarafsızlığını esas 
alır» diyorsunuz. Ancak, siz ne 'yapacaksınız? Şu gün
den itibaren -inatta başladı ıbile; geçmişten itibaren-
iki-üç kilometrelik yolların açılışını yapacaksınız, ser
gilerin açılışını yapacaksınız, festival açılışları yapa
caksınız, her türlü fırsattan yararlanacaksınız, pro
pagandanızı yapacaksınız. Üstüne üstlük, seçimden 
bir gün önce cafcaflı bir «İcraatın İçinden» prog
ramıyla son propagandanızı yapacaksınız. Ondan 
sonra, «seçim döneminde hiçbirimize televizyon ve 
radyo açık değil» diyeceksiniz; bültenlere bıraka
caksınız. 

Sayın milletvekilleri, Japonya'da işletmelerde ge
nel müdürün bir büstünü bir odaya koyuyorlar. Ça
lışan kişiler o odaya giriyor, kapıyı kapatıyorlar, o 
büste her şeyi söylüyorlar. Sanıyorum, yanında Sa
yın Özal'ın küçük büstlerini evlere dağıtmak çok 
yararlı olacak; aksi takdirde, televizyonlar hasara 
uğrayacak. 

Sözlerimi Yunus Emre'nin bir sözüyle bitirmek 
istiyorum : «Cümleler doğrudur, sen doğru isen; 
doğruluk bulunmaz, sen eğni isen.» öylesine eğri
siniz, öylesine eğrisiniz ki, sizi döğrultmıaik mümkün 
değil. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, DYP ve 
HDP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân Arı-
fcan, 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Siz Doğru 
Yol'a gidin Doğru Yol'a. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Be-
.nim, Vatandaş'ım var. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Söz hakkımı Paşa 

Sarıoğlu'na vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Paşa Sarıo'ğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bildiğiniz gibi her ülkede seçim
ler yapılır; fakat özgürlükçü, çok partili, çağdaş de-
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mökrasilerde seçimin büyük anlamı vardır. Çünkü 
orada, siyasî partiler seçmen önüne değişik görüş
lerle, siyasî tercihlerle çıkar ve vatandaşa kendisini 
takdim etmek ister. Bunun yolu nedir? Bunun yolu, 
iletişim araçlarını kullanmaktan geçer. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Öncelikle gezmek ve 
çalışmak. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen efendim.., 
(PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Onu da göre

ceğiz, göreceğiz. 
' Değerli arkadaşlarım, siyasî tercihlerin serbestçe 

oluşması seçmene bütün görüşlerin açıkça anlatılma-
sıyla olur. Bu da eşit şekilde, eşit koşullarda pro
pagandayla yapılır. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, bu Ya
sa teklifinin en önemli maddesi şu anda görüşmekte 
olduğumuz 5 inci maddedir. Bu madde seçimlerde 
millî iradenin serbestçe oluşması için bütün ısiyasî 
görüşlerin vatandaş tarafından bilinmesindöki en 
önemli aracı vatandaş hizmetinden kaçırmaktadır. 

Sayın millet vekilleri, Sayın Başbakan hiçbir usul, 
kaide dinlemeden, dünyanın hiçbir ülkesinde görül
medik ölçüde ve şekilde devlet televizyonunu her at
tığı adımı dahi göstermek için işgal altına almıştır. 
Devlet televizyonunu, haber olarak, İcraatın İçinden 
alarak, Bir Konu Bir Konuk olarak, Ekonomi Dün
yası olarak ve daha bir dizi uydurmaca program
larla, sudan törenlerle, açılışlarla, akla gelmedik 'al
datmaca programlarla hükümet alabildiğine kullan
maktadır. Bu seçimlerde siyasî partilere ekran yasa
ğı getiren ve bu Yasa teklifiyle birilikte Sayın Başba
kan ekrandan 'hiç düşmez oldu. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Kırkpmar'ı unut
tun, Kırkpınar'ı. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Diğer siyasî 
partilere televizyon dirhem dirhem kullandırılırken, 
Sayın Başbakan şimdiden seçim propagandasını baş
latarak seçim yasaklarına kadar hergün istediği öl
çüde ve şekilde televizyonu kullanmaya devam ede
cektir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — İcraatın İçinden prog
ramı her ülkede yapılıyor. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet onu siz 
ancak öyle düşünürsünüz. 

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde yapılan bir se
çime, hele diğer siyasî kısıtlamaları da dikkate alır
sak serbest seçim denilemez; buna, olsa olsa ipo
tekli seçim denir. 

Siz, ikibuçuk yıldır yaptığınız her işi, her ya
sayı, her icraatı âdeta zorla vatandaşa dinletiyorsu-
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muz; ballandıra, ballandıra, virgülüne kadar anla
tıyorsunuz.; Şimdi insaf ©diniz, 'bırakınız biz de kar
şı görüşlerimizi 'bildirelim. Kimilere haksız krediler 
verildiğini bildirelim, kimlerin ahbap işi ilişkilerle 
devlet kesesinden zengin edildiğini bildirelim. Kimile
rin demir vurgunu yaptığını bildirelim; aday yapa
caksınız, hesabını soracağız. Kimlerin, ithali malları
na koman fonların azaltılıp çoğaltılması ile korun
duğunu, vatandaşın sırtından kimlerin zengin 'edil
diğini bMdirelim. Kimlerin hayalî ihracatla milyar
ları kaçırdığını 'bildirelim. Kimlerin sınırsız kredi
lerle ödüilendMdiğkıi bildirelim. Kimlerin madenle
ri yağma ettiğini bildirelim. Kimlerin belediyelerin 
içini boşalttığını bildirelim. İmtiyazlı muameleler gö
ren müteahhitler arasında bugün büyük sıkıntılar 
vardır; onların nasıl kaynadığını gösterelim. Fakir •. 
Fukara Fonunu niçin getirdiğinizi izah edelim. Tü
tün olayının içyüzünü vatandaşa anlatalım. İşsizlik
ten, pahalılıktan feryat ©den dar gelirlilerin feryat
larını dile getirelim. Çiftçinin, küçük esnafın hallini 
gözler önüne serelim. Türk tütününe vurulan dar
beyi, çaya vurulan darbeyi milletin gözleri önüne 
serelim... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Akfa'nın 
yüzde lOi'unu anlatalım. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Yasaklanan 
işçi haklarını anlatalım... 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, rica ediyorum 
efendim, toparlayın. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim mü
saade edin, geçen gün de burada Fakir - Fukara Fo
nunda konuşurken ikaz ettiniz, sonradan baktım 7 
dakika konuşmuşum. 

BAŞKAN — Efendim konuşmanızı, kaç dakika 
konuşacaksanız lütfen ona göre hazıri'ayın. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — «15 dakika 
konuştunuz» dediniz, ama 15 dakika konuşmamışım, 
o zaman kürsüden indirdiniz beni efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, o zaman lütfen 
saatinizle beraber çıkın kürsüye ve saatinize bakın 
efendim, 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Öyle yapaca
ğız galiba. . 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, toparla
yın lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim ko
nuşma insicamımızı siz bu şekilde bozarsanız... 

BAŞKAN — Sayın 'Paşa Sarıoğlu, 5 dakika ko
nuşmak üzere hazırlanırsınız efendim; her arkadaş o 
kadar konuşuyor. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Yazılı metinle 
geliyoruz ki, rahat konuşalım. 

BAŞKAN — Yazılı metnimizi 5 dakikalık süreye 
göre hazırlarsınız. 

Lütfen efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Üdbuçuk yıldır, 

iıktidar bunları televizyon ekranında istediği gibi, is
tediği ölçüde anlattı. Anatmuhaiıefet, sesinin halka du
yurulması, Başbakanın insafına kaldığından, görüşle
rini kamuoyuna yansıtamadı. O kadar ki, iktidar Mec
lis araştırmalarını bile televizyon ekranından çıkardı. 
Bu, normal ve kısıtsız çalışan demokrasüerde yoktur. 

Meclis araştırması önemli bir olaydır arkadaşlar, 
rastgele kullanılmadığına, kullanılmayacağına göre ve 
çok önemli olaylar için öngörülen bir anayasal mües
sese olduğuna göre, bunun 'işletilmesi ve bununla ilgili' 
Meclis müzakerelerinin ekranda yasaklanması, yapı
lan usulsüzlük ve yolsuzlukları, milletin bilgisinden ve 
denetiminden kaçırmaktır. 

Gerekçe neymiş efendim? Eğer Meclis tarafından 
kabul edilirse o zaman televizyonda haber olarak ve
rilecekmiş bu gibi araştırmalar. Bu kadar sudan ba
hane görülmüş şey değildir arkadaşlar. 

Bir eski başbakanın teknik bir konuda görüşü ek
randa verildiği için TRT âdeta Sayın Başbakan tara
fından tehdit edildi. Bunlar hukukun üstünlüğünün, 
özgürlüğünün ve eşitlik ilkelerimin bulunduğu normal, 
çağdaş demokrasilerde yoktur. Bu gibi hazımsızlıklar, 
ancak bizim gibi şarkvari, kendine özgü, tipik demok
rasilerde vardır. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, seçüecek rriil-
letvekillerimiz... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sesimizi çıkarma-
sak sabaha kadar konuşturacak mısınız? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Saat 
tutuyor musunuz; kaç dakika oldu? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, bırakın da bitireyim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın To-
ğay. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Seçilecek mil--
letveklMerimiz, o illerin mahallî meclisleri için değil, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi için ve bütün milletin 
vekili olarak seçilecektir. O halde, Türkiye'nin her kö
şesindeki vatandaş gibi, ara seçimlerin yapılacağı il
lerdeki 2,5 milyon vatandaş da, yıllardır ekrandan in
meyen ve Uludağ'daki bir çınar ağacını görmesi bile 
bahane edilerek, haber haline getirilen Başbakan kar-
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şısında, muhalefet liderlerinin ne dediğini, ne demek 
İstediğini merak etmektedir arkadaşlar. ', 

Sayın milUetvekilleri, seçim btir tercihtir. Bu terci
hin oluşması, serbestçe yapılmalıdır. Geliniz, her türlü 
yasaktan uzak, net ve temiz bir seçim yapalım. Biz 
şimdi size hodri meydan diyoruz. 

Sayın Başbakan televizyona çıktı ve rakipleri daha 
mindere çıkmadan kendisini şampiyon ilan etti. Ar
kadaşlar millet önlüne gidelim, şampiyonu millet tes
pit eitsin. 

Hepinize saygılar sunıarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoglu. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var. (SHP sı

ralarından «Soru var» sesleri) 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Benim ko

nuşmam var efendim. 
BAŞKAN —- Konuşmalar bitti efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Hayır efen

dim, ismimi de okudunuz. 

BAŞKAN — Efendim, 2 kişi konuştu bitti. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN — Sayın Başkan, ismimi 

de okudunuz. 
BAŞKAN — 7 kişi var sırada, ama maalesef içtü

zük gereğince söz veremiyorum efendim. 
Efendim, Türkân Arıkan, Ayhan Fırat, Edip Öz-

genç, Şevki Taştan, Paşa Sarıoglu, Durcan Emirba-
yer söz istemişlerdi. Sayın Fırat yerini Paşa Sarıoglu' 
na verdiği için zatı âlinize sıra gelmedi efendim. Hat
ta bir arkadaş yenli müracaat etti (Şaban Küçükoğlu) 
ona da söz veremiyoruz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Oy
layalım konuşturalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, soruları alıyoruz; Sayın 
Ağagü, Sayın Bayezit. 

Başka soru var mı efendim? Yok. Soru soracak
larla ilgili kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, ya
pılan konuşmalardan anlaşılıyor ki, TRT'yi hükümet 
kendi amaçları doğrultusunda bu seçimlerde kullana
caktır. Benim hükümetten öğrenmek istediğim; mad
denin birinci paragrafında; «Radyo ve televizyondan 
propaganda ile ilgili kısımlar hariç, seçimlerle ilgili 
kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uy
gulanır» dendiğine göre, özellikle 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 64, 65 ve 66 ncı maddeleri, yani devletin 
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hükümete ve Başbakana tahsis ettiği uçak, helikopter, 
- askerîleri dahil olmak üzere - araç, sekreterler ve 
makamındaki telefonlar dahil seçim için kullanılacak. 
mıdır? Bunların tutanaklara geçmesi için hükümet ta
rafından cevaplandırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Sayın Bayezit, buyurun efendim. Bir tek sual ol

duğu için siz de sorun ikisini beraber cevaplandırsın
lar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, ben Sayın Komisyon Başkanımızdan rica ediyo
rum. 

Sayın Başkan, Anayasanın 31 inci maddesinin ikin
ci fıkrası, arkadaşlarımız tarafından okundu; ama ha
tırlatmak bakımından bir noktaya temas etmek isti
yorum : «Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sı
nırlamalar dışında bir sebebe dayanarak, halkın bu 
araçlarla haber almasını, düşünce ye kanaatlere ulaş
masını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelle
yici kayıtlar koyamaz.» 

Birinci sualimi soruyorum: Komisyon, bu 5 inci 
maddeyi kabul ederken, Anayasada böyle bir hük
mün mevcut olduğunu biliyor muydu? 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Bu sual so
rulamaz; hakaretamiz sual sorulamaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
kana soruyorum suali. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Başkan ol
sun, kim olursa olsun, komisyona böyle hakaretamiz 
soru sorulamaz; ayıptır yahu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sua
limi tekrarlıyorum yanlış anlaşılmasın diye. 

Komisyon, 5 inci maddeyi kabul ederken Anaya
sada böyle bir hükmün mevcut bulunduğunu biliyor 
muydu? Biliyor idiyse, gerekçede kamuoyunun 10 ilde 
yapılacak ara seçimler nedeniyle işgal edilmemesi 
gösterildiği için bunun nedeni olarak, acaba Komis
yon bu fıkradaki engelleri kısıtlama sebebi olarak sa
yılan 13 üncü maddeye, kamuoyunun işgal edilmeme
si esasını nasıl ithal etmiştir? 

Bunların cevabını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sayın Baş

kan, bu sorular hakaretamiz sorulardır, lütfen komis
yona tevcih buyurmayınız. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı var Sayın Çerçi. 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Biz de ko

misyon üyesiyiz. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, müsaade 
buyurun. Arkadaşımızın sorusunu cevaplandıracağım. 

Bu mevzu (Anayasanın 31 inci maddesi) açıkça ko
nuşuldu, münakaşa edildi; Komisyonda muhalefete 
mensup milletvekili arkadaşlarımız da vardı. Binaena
leyh, 'biliniyordu bilinmiyordu, konuşuldu konuşulma
dı mevzuunun sorulmasını ben... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşulmadı demedim, konuşuldu demedim; hiç önem
li değil o. Biliyor muydunuz, o önemli? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Konuşulan şey bi
linmez olur mu efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bili
yorsanız, ikinci sualimle bağlı... • 

BAŞKAN — Siz sorunuzu sordunuz; müdahale 
etmeyin artık Sayın Turan Bayezit. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu sorunun sorul
masını ben değerli görmüyorum. 

Kaldıki, konuşuldu, Anayasaya aykırı hüküm ol
madığı neticesine varıldı; çünkü Mahallî Seçimler Ka
nunu münasebetiyle soru sahibi Sayın Turan Bayezit 
arkadaşımızın partisinin açmış olduğu dava üzerine 
Anayasa Mahkemesi, mahallî seçimlerde televizyon
da ve radyoda propaganda yasağı konması hükmü
nün Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. Bu iti
barla, arkadaşımın... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bi
zim gerekçemiz sizin anlattığınız değildi sayın komis
yon başkanı. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KlÂMİL 

T, COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sizin gerekçenizi 
söylemiyorum, Anayasa Mahkemesinin kararını söy
lüyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Biz bu 
gerekçeyle dava açmadık. Anayasa Mahkemesi gerek
çeyle ilgili karâr verir, itirazımızla ilgili karar verir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ama, 
değişik... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, değişik de
ğil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 

- konuyu açıklamak istiyorum. 

Yüksek komisyona herhangi bir hakaret kastım 
yok. İkinci sorum önemlidir; ikinci sorumun cevabı
nın verilebilmesi için birinci soruyu sormaya mecbur
dum, ondan sordum; yoksa, hakaret kastım yoktur; 
hakaret etmenin de, artık sabahın ilk saatlerinde yeri 
yoktur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, kasıt var
sa da, yoksa da sahibine aittir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
karet kastım yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, seçim süresince yapılamayacak 
işlere, törenlere ait yasaklar, Başbakan ve bakanlara 
ilişkin yasaklar, 298 sayılı Yasanın 63, 64 ve 65 inci 
maddelerinde; bir de memurlarla ilgili yasaklar 66 ncı 
maddesinde açık seçik yazılmıştır. Sayın soru sahibi 
müsterih olsun, seçim bölgelerinde bu yasaklara ga
yet tabiî ki riayet.edilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci madde
sine aşağıdaki fıkranın eklerırnesini arz ve tekif ede
riz. 

Madde 5. — Ara seçimlerle ilgili yasakların yürür
lüğe-girdiği ıtarihten! önceki 30 günden başiaımak üze
re, oy verme günü sonuna kadar, hükümet üyelerinin 
katılacakları her türlü faaliyetlerle ilgili olarak, rad
yo ve TV'den görüntülü veya görüntüsüz hiçbir ya
yın yapılamaz. İş bu yasağa «İcraatın içinden» prog
ramı da dahidir. 

İsmail Şengün Faik Tarımcıoğlu 
Denizli Bitlis 

Kadri Altay Fenni Islimyeli 
Antalya Balıkesir 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan XVII nci Dönem Milletvekili 
Ara Seçimi Kıanun Teklifinin 5 inci maddesinin me
tinden çıkarılmasını öneririz. 

Tülay öney İsa Vardal 
İstanbul Zonguldak 
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Ayhan Fırat 
Malatya 

Edip özgenç 
içel 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hasan Altay 
Samsun 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tülay öney 
İstanbul 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Edip özgenç 
îçel 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Hasan Altay 
Samsun 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

MADDE 5. — Seçim propagandası ile ilgili 298 
sayılı Yasanın İkinci Kısım hükümlerdi dışında, seçi
min başlangıç tarihinden sonra Başbakan ve bakanlar 
diğer yasalarla kendilerine verilen hak ve yetkileri 
kullanamazlar. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 17 noi Dönem Milletvekili 
Arta Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini öneririz. 

Edip özgenç 
İçel 

Hasan Altay 
Samsun 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

tsa Vadal 
Zonguldak 

Tülay öney 
istanbul 

Ömer Kuşhan 
Kars 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

MADDE 5. — Bu seçimde, seçimlerle ilgili ka
nunların-bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygu
lanır. Seçim süresi içinde hükümetin ve hükümet üye
lerinin çalışma ve gezileri seçim yasaklan içinde sa
yılır ve TRT Yasasının 18 ve 19 uncu maddelerinie 
göre radyo ve televizyonda yayınlanamaz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değistMîmes'ini arz ve tek
lif ederiz. 

Vural Arfkan Türkân Arakan 
İzmir Edirne 

Süleyman Koyuncugil Şükrü Babacan 
Gaziantep Kırklareli 

Fevzi Erdinç 
Van 

Madde 5. — Bu seçimde, radyo ve televizyondan 
yapılacak propaganda konuşmalarında, 28.3.1986 ta-
ırliihli 3270 sayılı Kanunun 22 nei maddesinde ibefâtti-
ilıen süreler, seçime katılan (bütün partilere eşit ko
nuşma hakkı verilerek uygulanır. 

•BAŞKAN — Diğeri onergeyü okulbuyoruım. 
Türkiye iBüyük M'iffllet Meclisi 'Başkanlığına 

Görüşülmekte odan XVII. nloi Dönem Miletve-
kl i Ara Seçimi Kanun TekMfiınin 5 inci malddesinün 
aşağıdaki biçlimde düzenlenmesiini arz ve teklif ede
riz. 

Calhit Tutum 
Balıkesir 

Yılmaz önen 
İzmir 

Durcan Emiitrbayer 
tzmk 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Hasan Altay 
Samsun 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

tsa' Vaırdai 
Zonguldak 

M. 'Seyfi Oktay 
Ankara 

'Edip özgenç 
İçel 

Ömer Kuşhan 
Kaırs 

MADDE 5. — 'Bu seçimde, seçimlerle illgili ka-
nıunlaon bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye (Büyük Millet Mecfai Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinim 5 timci rnad-
desünıin şifahen arz edeceğimiz sebeplerle aşağıdaki 
sekide değiştöirlmesinii arz ve teklif ederiz. 

MADDE 5. — IBu seçimde, seçimlerle ilgili ka
nunların bu kanuna aykırı olmayan hükumterd uy-
ıgutonır. 

Musa öğün î. Cenap Eige 
Kars Aydın 

Namık K. Şentürk Ahmet Sarp' 
İstanbul Diyarbakır 

—. 541 — 



T. B. M. M. B : 117 10 . 7 . 1986 0 : 5 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Feyzulah Yıldırır 
Gaziantep 

Tungu't Güliez 
Bolu 

(BAŞKAN — iDiğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'M'illllejt Meclisi. Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan 468 sına sayılı kanun tekli-
fiiinin, «dBu seçimde Radyo ve Televizyondan propa
ganda liilie tigli hükümler hariç» cümlesini ihtiva eden 
5 inci maddeden, «Radyo ve Televizyondan propa
ganda ile ilgili hükümler hariç» cümlesi çıkarılarak 
5 lind maddenin «Bu seçimde, seçimlerle ligi! Ka
nunlarım foto1 Kamuma aykırı olmayan hükümleri uy
gulanır» şeklimde düzenJenımesiıni arz ve talep ede
riz, 

Osman Babadır İsmail Şengün 
Trabzon Denizli 

Arif Atalay Faik Tarımcıoğlu 
Adıyaman BMis 

Kadri Altay 
Antalya1 

Gerekçe : Madde Ibu halliylie T. C. Anayasasının 
31, 35, 2, 10, 3*1 ve 82 nci maddelerine aykırı bu
lunmaktadır. 

Bu konuda (mahallî seçimlerle ülllgülıi olarak Ana
yasa1 Mahkemesinin verdiği karar miletvektileri se
çimli esasları içim 'bağlayıcı Ibir Ihüküm olmadığı gibi 
emsali de teşkili etmez. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

(Glörüşülllmelkte olan Ikanun 'teklifinin 5 (inci mad-
deslinin aşağıdaki biçimde değiştiirilmesimi saygıyla 
öneririz. 

Süleyman Koyuıncugl Fikret Brtan 
Gaziantep İzmir 

Nuri Korkmaz Şükrü Babacan 
Adana Kırklareli 

İsmet Turhamıgil Aşkım Tok'taş 
Manisa İzmir 

MADDE' 5. — Bu seçimde, 26.4.1961 tarihli ve 
298 sayıih Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkımda Kanunum 28.3.1986 tarihli ve 3270 
sayılı Kanılınla değişlik 52 indi maddesinin ikinci fık
rasının (d) bendi hariç, seçimlerle ilgili kanunların 
Ibu kanuna aykırı olmayan 'hükümleri uygulanır. 

Gerekçe : . 

Maddede yapılanı değişiklikle; 'bu seçimde, rad
yo ve televizyondan propaganda yapılmasını önle
yen hükmün madde metninden çıkarılması; bu yol
dan 298 .sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun 52 rici ımaddesi-
nıin Ibu seçimlere uygulanması, yani radyo ve tele^ 
vizyonla propaganda yapıMbillmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, madde metalime eklenen «298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri Hakkımda Kanunun 3270 
sayılı Kanunla değiştik 52 ncıi maddesinin 'ikinci fık
rasının (d) bendi hariç» İbaresi i e maddeye 28.3.1986 
tarihinde eklenmiş ve 'büyük eleştirilere konu yapı-
ılarak ip'talli için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş 
ve fakat Anayasa Mahkemesince henüz karara foağ-
ilanmamış olan (d) bendi hükmünün, yani siyasal par
tilerce para karşılığında radyo ve televizyonda pro
paganda yapılabilmesine olanak veren hükmün, /bu 
seçlimde uygulanmaması sağlanmıştır. 

(Böylece, ilgiûi dava Anayasa Mahkemesince he
nüz karara 'bağlanmadığı içim 'geçerliliği şimdilerde 
tartışmalı olan para ödenerek propaganda yapılma
sına ilişkin hükmün, seçilme katılabilmek içim yasa
nın öngördüğü koşullara sahip olan ve olmayan bü
tün siyasal partililerim 'katılmasına olanak verilen bu 
seçimde uygulanmamasının savunmasıyla, madde met
ni, yasanım 6 ncı maddesiyle tutarlı ve uyumlu bir 
(biçime dönüştürülmüştür. 

IBAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutup işleme koyacağım r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan XVII nci Dönem Milletvekili 

Ara Seçimıi Kamum Teklifinin 5 imci maddesinin me
tinden çıfcarılknasımı öneririz, 

Malatya Milletvekili Ayhan 'Fırat ve arkadaşla
rının önergesi. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖIJU (Ankara) — Katılıyoruz. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
oylamadan önce hür hususu öğrenmek istiyorum. 
Efendim, oylamalarda Anayasamın 96 ncı maddesi 
dikkate alınıyor mu? 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, Meclisi görü
yorsunuz. 
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Önergeye (hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM-'(Mar

din) — Katıtayoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edimem'işfcir. 

IDiğer önergeyi okutuyorum : 
'İstanbul Milletvekili Tülay Öney ve arieadasları-

nın'önergesli: 
Görüşülmekte olan Kanun. Teklifinin 5 linüi mad-

dbsliınim aşağıdaki sekide değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

MADDE 5. — Seçim propagandası 'iıle ilgili 298 
sayılı Yasamın 'İkinci Kısım hükümleri dışımda, seçi
min başlangıç tarihinden sonra İBaşbakan ve bakan
lar diğer yasallıarla kendilerime verilen hak ve yetki
leri kullanamazlar. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM KÂMİL 

T. COŞKUNJOÖLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
(BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kalbul edilme-
mıiştir. 

M. TURAN iBAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Efendim, komıisyon hakkını suiistimal etmesin, Ibizi 
başka türlü hak kulanımaya ıneebur etmesin. Ko^ 
misyon hakkını suiistimali ederse, Ibiz de İçtüzükteki 
engellememlizii yaparız, (bizi 'buna mecbur etmesinler. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Baye-
zit, lütfen, uygulamamız doğrudur, müdahale etme
yin efendini. 

Önergeleri okutmaya devam ediyorum. 
İçel MMetvekli Edip özgenç ve aırkadaslarının 

önergesıiı >:• 
Görüşmekte olan 17 Mcıiı 'Dönem Milletvekilli Ara 

Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci maddesi
nin aşağıdakli şekilde düzenlenmesini öneririz. 

MADDE 5. — Bu seçiımde, seçimlerle ilgili ka
nunların bu kanuna aytkın olmayan hükümleri uy
gulanır. Seçim süresi içinde Hükümetin ve Hükümet 
üyelerinin çalışma ve gezileri seçim yasakları içinde 
sayılır ve TRT Yasasının 18 ve '19 uncu maddelerine 
»göre radyo ve televizyonda yayınlamamam. 

IBAŞKAN — 'önergeye komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

I IBAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-

I din) — Katılmıyoruz. 
I IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge kalbul 
edilmemiştir. 

I Diğer önergeyi oku buyorum : 
AYDIN GÜVEN GÜİRKAN (Antalya) — Ko

misyonda reddettiğinizi burada kabul ediyorsunuz. 
İki saat önce (reddettiniz bunu; iki saat evvel reddet-

I tiğinıizi burada kalbul ediyorsunuz. 
IBAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Gürkan lüt

fen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — tki 

saat önce komisyonda reddettiğiniz önergeyi burada 
kaibul ediyorsunuz. 

»AŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSTAFA KEMAL TOÖAY (İsparta) — Kâ-

I tip üyeleri değiştirin 'Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Onu ben 'takdir ederim Sayın To-
I ğay, lütfen efendim... 

önergelere devam ediyoruz. 
I 'îzmlir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşları-
I nın önergesi : 
I Görüşülmekte oltan kanun teklifinin 5 inci mad-
I desinin aşağıdakli sekilide değiştirilmesini arz ederiz. 
I Madde 5. —" IBu seçimde, radyo ve televizyon

dan yapılacak propaganda konuşmalarında 28.3.1986 
tarihli 3270 sayılı Kanunun 22 ncî maddesinde be-

I lirtilen süreler, seçime katılan bütün partilere eşit 
konuşma balkkı verilerek uygulanır. 

IBAŞKAN.— Önergeye komisyon?.. 

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

/BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — önergeyi oylarımıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kalbul 
edilmemiştir. 

IDiğer önergeyi okutuyorum : 
Efendim, üç önerge aynı mahiyettedir, okutuyo

rum. Üçünü beraber lişleme koyacağım. 
Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Görüşülmekte olan XVII nci Dönem Milletvekili 

| Ara Seçimi Kamun Teklifinin 5 imci maddesinin aşa-
I ğıdafci biçimde düzenlenmesini 'arz ve teklif ederiz. 
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Madde 5. — Bu seçimde, seçimlerle ilgili kanun
ların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygula
nır. 

(Kars 'Milletvekili Musa Öğün v,e arkadaşlarının 
önergesi : 

Görüşülmekte olan Kanun Teildliifıinlitn 5 ineii ımad-
desüınin şlifalhıen arz edeceğimiz sebeplerle aşağıdaki 
şeklide değiştiırüımesıimıi arz ve teklif ederiz. 

IMadde 5. — (Bu seçiımıde, seçimlerle lilgili kanun-
laan bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygula
nır. 

Tîiaibzon Miletvekilli Osman Bahadır ve arkadaş
larının önergesi :> 

öörüşütaekte olan 468 ısıma sayılı Kanun Tek'li-
'£inlin, «ıBu seçimde" Radyo ve Televiizyondaın propa-
Iganda tüle liUgii hükümler hariç» eüımlesiiınli ühtliva eden 
'5 inci maddeden «Radyo ve Televizyondan propa
ganda lile İgii1 hükümler hariç» cümlesi çıkarılarak 
5 linçi maddenin ^Bu seçtİmide, seçimlerle lilgilli kanun-
Harjn Ibu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygula
nır» 'sekilimde düzenlenmesini arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Bu Üç önergeyi Iberalber işleme ko
yuyoruz. 

önergelere komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. CÖŞKUNOöm (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI İM. NECAT ELDEİM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyoruım : 

Kabul ederJer... Kabul etmeyenler... önergeler ka-
ibul edilmemiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
önerge engellemesi yapılıyor, önerge engelleme-si ya
pılmasın efendlim. 

(BAŞKAN — Lütfen Sayın Tutum, koımlisyonun 
Ibiüieceği İş elenldıim. Başkanın müdahalesi olabilir mi? 
Lütfen efendim... 

CAeiTT UTUM (Balıkesir) — Sayın 'Başkan, 
kasıtlı 'bir enfgelleme yapıldığı kanaatine vaırırsanız 
o zaman olabilir. 

iBAŞKAN — Lütfen oturunuz efendıim. 
Devam edimiz Sayın Üjner. 
Gaziantep IMiitetvekli Süleyman Koyuncu'gil ve 

arkadaşlarının önergesi ? 
Görüşülmekte oton Kanun Töklıi'fiiınin 5 'inci mad-

de&kıin aşağıdalki biçimde değiştirilmesin!! saygıyla 
öneririz. 

Madde 5. — Bu 'seçimde, 26.4.11961 tarihli ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun 28.3.1986 tarihli ve 3270 
sayılı Kanunla değişik 52 nıci maddesinin likfaoi fık
rasının (id) bendi hariç, seçimlerle illlgilıi kanunlaınn 
bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

(BAŞKAN — Önergeye komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. CÖŞKUNOĞLU (Ankara) — KaMıyoruz efen
dim. 

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

din) — Katılmıyoruz. 
IBAŞAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... 
(SHP sıralarından 10 miilefbvekîiM ayağa kalktı) 

VII. — YOKLAMA 

(M. TURAN ıBAYEZlT (Kahramanmaraş) — Ço
ğunluk yok, yoklama istiyoruz. 

İBAŞKAN — Sayın İBayezit, lütfen müsaade bu
yurunuz, ben şimdi saydırdım, yalnız Anavatan Par-
tisiİ! Grubunda 142 kişi var. 

İM. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, İtçüzük açıktır. Mc tetebimlizde yoklama 
yapmaya mecbursunuz. 

İBAŞKAN — Önergeyi oylayalım, ondan sonra 
yoklama yapalım efendim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Oy
lamaya geçmeden evvel yoklama yapmaya mecbur-
sınvuz. İlk' talepte yoklama yapmaya; (mecbursunuz. 

(BAŞKAN — Peki efendim, yoklama listeyen-
ırin islimlerini tespit ediyorum. (ANAP sıralarından 
«Çoğunluk var» sesleri) 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Ekseriyet 
var Sayın Başkan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEİM '(Mar
din) — Oylamayı yapın, ondan sonra efendim. 

'BAŞKAN — İçtüzüğe igöre yoklama, oylama ya
pılmadan yapılır. 

M. TURAN BAYIEZJİT (Kahramanmaraş) — 'Sa
yın Başkan, birincisinde yoklama yatpmaya mecbur
sunuz, ikincisi takdirinize kahır efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, yokılaima yapamazsınız, ço
ğunluğumuz vardır, biraz evvel de kendiniz ifade et-
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tiniz. Ben aaikadaştorın yoklatma [isteğime bir şey de-
mtiyoruan, ben sizin tutumunuza karşı söylüyorum. 

IBAŞKAN — Sayın (Bakan, lütfen efendim, oyla
maya geçiflkken yoklama yapılır efendıim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNÖĞLU (Ankara) — Oylamaya, geçtiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçilirken yok-
faıma istenmiştir. 

Yoklama isteyenleri okuyorum : Sayın Bayezit, 
Sayın Altay, Sayın Can, Sayın Oktay, Sayın Tutam, 
Sayın Kusman, Sayın Sağlar, Sayın Fırat, Sayın Var
da!', Sayın îpek. 

Yoklamaya Ibaşlıyoruz efendim. (Gürültüler) 
l(Adana mMetvelkıillerinden itibaren yoklamaya (baş

landı.) 
(BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen

dim. 

V. 

/. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Ar
kadaşının; 'Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci 
Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/354) (S. 
Sayısı : 468) (Devam) 

IBAŞKAN — Isimalilı Şengün ve arkadaşlarının 
önergesine komisyon Jkatılmış, hükümet katılmamış
tı. 

önergeyi oylarınıza (arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul ediılımemiştir. 

'Diğer önergeyi okutuyorum :: 
Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil ve 

arkadaşlarının önergesi : 
Göriişülmekte olan Kanun Teklifinin 5 inci ımad-

desln'kı aşağıdaki b'içilmde değiştMlıme&ini saygıyla 
öneririz. 

(MADDE 5. — Bu seçimde, 26.4.1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 28.3.1986 tarihli ve 
3270 'Sayiı Kanunla değişik 52 neft maddesinin liktoci 
fıkrasının (d) bendi (hariç, seçimlıeırlle ilgili kanunların 
Ibu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNÖĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MUTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, ikaz ediniz buraya kâğıt attı. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, kâğıt atmayı size 
yakıştıramıyorum. 

Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Yoklamaya devam edilldi) 
MUSTAFA RÜİŞTÜj TAŞAR (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, kapıya bak, oturuşa bak. 
BAŞKAN — Efendim, yoklama yapamıyoruz; 

lütfen efendim... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 

yoklaması, kapıya baksana. 
BAŞKAN.— Sayın Milletvekili, Sayın Eliğin, bu

rası babanın çiftliği değil, 'lütfen... 
Görmedim efendim, baştan görmedim, özür di

lerim. 
(Yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN — Yetersayımız vardır, görüşmelere 

devam ediyoruz. 

•ACATJBT BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

M. TURAN BAYEZJİT (Kahramanmaraş) — 
Komisyonda ekseriyet yok efendim. 

BAŞKAN — Komisyon üyelerini sayarız, üçte 
IbM Mecfete ise mesele yoktur efendim. 

İM. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 5 
kişi var burada efendim. 

IBAŞKAN — Komisyonun olmaması hafinde öner
ge kabul) edilmiş sayılır e'fendim. 

M. TURAN BAYEZÜT (Kahramanmaraş) — O 
zaman söz hakkı doğar Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Fark etmez, İçtüzük çok açık efen
dim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Söz 
hakkı doğar o zaman Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Efendim 'önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Görüşülecek önerge kalımaımıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu seçimde, Siyasî Partilerin se

çime katılabi&neleri için diğer Kanunlarda öngörü-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN D1ÖER İŞLER (Devam) 
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İran; îl ve İlçelerim üçte ikiıslinde teşfclat kurımıa ve 
Büyük Komlgresimjil yapmış olınrn veya Türküyle Büyük 
MlHet Meclisinde Grulbu bulunması .şaırttüaırı aram-
ımiaz. 

BAŞKAN — IMıa'didie üzerimde şahısları aldımıa Sa
yın Türlk'âın Arıklan, Sayım Edip Öizgenç, Sayın Pa
şa Sarıoğlu ve Sayın Ertuğruü Gökgüm söz isterniış-
terdiır. 

'Grup adına söz İsteyen?.. 
SHP Grulbu adına Sayın Fırat söz istemişlerdir. 
©uyurun Sayın iFnnat. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma-

llıatya) — Sayım Başkam, ıslayın ırniletvekilileri, bize so-
ıraoalk olursanız, !bu yasanın 6 maddesi de keyfîliğim 
'ta kendisidir. Bakın, şu ana kıaldar yapılan keyfî 'iş-
lemHer neHıerdiır : 

1. Seçiimüerkı Temel Hükümtari ve Seçmen Kü
tükleri Hakkındaki Yasanın 52 od maddesiyle rad
yo ve televizyonıdan partilerim istifade etene haklarını 
elerinden allıyorsunuz; bu keyfî bir tutumdur. 

2. Seçim ıgününe kaidaır 21 yaşıma gelmiş olan 
gençlere oy Ihakkı ıtanıyorsunuz. 

3. IBiırkiaç yasada ımeVout seçimile ilgili ilkeler bu 
yasa ile tümüyle ortadan kaldırılıyor. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Yasanım tü-
ımiü üzerimde imi bu konuşma, yoksa madde üzerinde 
mıi? 

AYHAN FIRAT (Devamflia) — Tamamen mad
de üzerimde, müsaade eldim. 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, lütfen ©fendim... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ''başkanlığınızı yapmıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayım Akarcalı, lütfen efendimi... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayım milletvekil

leri, ne "diyorlar bu 'maddede? Sabırsız insanlar bun-

llaır; Ibaıkın ne diyorlar şimdi ona geldik : 'Diyorlar 
ki, Türkiye'de mevcut Ibütün partiler 'bu ama seçimime 
ıgirsin. Bu da 3 'üncü keyfîlıJktir. Milletvekili Seçimi 
Kanununu iki ay önce değiştirdiler, Türkiye çapımda 
vilayet ve ilçelerde 2/3 oranımda teşkilat kurma 'şar
tını getirdiler İki ay sonra lbugün bunu kaldırıyorlar 
ortadan-. 

. NİHAT AKPAK (Sakarya) — Korkuyorsunuz da 
ondan. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Korktuğumuz 
yok, şimdi bahsedeceğini, müsaiade edim. 

İSİz daha Ibirlkaç ay önce bumu değiştirirken iki ay 
sonrasını düşünemedıinıiz mili? Sizim keyfîliğinize bir 
misal daha vereyim. Bir sayın milletvekilli 'biraz önce 
söylemişti; eğer milletvekili transferini siz yapıyor
sanız, o sizim içim muteber; ama başka 'bir partiye 
slizdem milletvekili [gidiyorsa, Anayasanın 84 üncü 
maddesini getirebiliyorsunuz. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayım Başkam, 
madde üzerimde konuşsun. 

BÜEENT AKARCALI (îstanlbul) — 'Maddeyle 
me ilgisi var bunun? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen mfadde üzerin
de konuşaHum efendim. R'iba ediyorum Sayım Fırat, 
lütfen ef endim... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Siz büır partiyi 
transfer ettiniz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ara seçim için 
Sayın Başbakan «Camımız (istediği zaman yaparız» 
demişti. Simidi' muhterem arkadaşlarıım, '6 ncı mad
deden 'beklenen nedir; yamıi bunu neden ıgetirdiniz? 
Sizlin izahımız var, bizim ıgiörüşümüz var. Bize göre 
bunu ıgetirmenizlm medeni, solda SHP oylarını böl-
'mektir. (ANAP sııralarımdan «Ha» sesleri) 

Biraz sabredin. Ayrıca, 'sağdaki oyları ANAP dı
şında beş lalltı partiye Ifcanaülze ederek, o partilerin 
aflıdığı oy oranlarım mümkün mertebe küçültmek ve, 
«Sağda başka parti yoktur, başka alternatif yoktur, 
tek toplanacak yer ANAP'tır» diyebilmektir. 

Yoksa, katiyen siz küçük partilerin veya yeni 
kuru'lımuş partilerin veya genel başkamılıarı 'Meclis dı
şımda bulunan partilerin genel başkanlarımın 'Meclise 
girmesini istediğimiz İçtim bunu koymuş değilsiniz. 
Eğer (böyle bir 'niyetimiz olsaydı, eğer Türkiye'de mev
cut partidenim tümünün seçime girmesiml işteşleydiniz 
ve bunlar da vilayet çapında sizden fazla oy aldığı 
zaman milHetveküli omlıardam olmasını isteseydiniz, 
Milletvekili 'Seçimi Kanununun 31 imci, 33 üncü ımad-

BAŞKAN — Lütfen ımüdıahale etmeyim efendimi. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Madde üze

ninde konuşun. 
AYHAN FTRAT (Devamla) — Dinle beyefendi 

dinle. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Madde üze

rinde konuşun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYHAN FIRAT Revamla) — Beyefendi 10 da

kika sürem vardır. DMıemeye mecbursun. 
BÜLENT AKARCALI (İstamlbul) — Mecbur deği

lim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — O ziamam dışa

rıya çıkarsın. 
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idesiindefei ara ıseçJmıleırde tümünde aranan yüzde 10 
barajı kalldtardınız. Niye katormadımız? Kimi aldatı
yorsunuz? 

ADALET ©AKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — 'Baraj yok İki. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Barıaj yoksa o 
maddeyi buraya 'koyuın öyle ise; kamunda var, açın 
dia okuyun. 

BAŞKAN — Sayım Fırat, kaırşttlı konuşmaya
nımı. Lütfen muadde üzerimde devamı ediniz. 

AYHAN FIRAT <Devaımlk) — Muhterem arka
daştanım, balkımız, Kom'isyonum Başkamı, «baraj yok» 
diyor, üyeierıi, «var» diyor. 

IM'uhterem larkıadaşüaırım, 'işte (bu derede tutarsız
sınız, Bir komisyonun başkanıyla üyeleri bile baraj 
olup olmadığını blemliyor. 

İBAŞKAN — Sayım Fırat, lütfen mıadde üzerim
de konuşum. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Siiz ANAP ola
rak, her ne pahasına okursa olsum, bu yasayla aıra 
seçimli muhakkak ıkazammi'ak listiyor sumuz. (Bumun sa-
vıaşımı veriyorsunuz. (Biz de, 'her me pahasına cilursa 
olsun, bu mıemilekette eşit şarfer altımda, eşit koşuıl-

. üar altımda demokratik (bir seçime ulaşabilmenin sa
vaşımı vermiyoruz burada. Amamuzdaki töaırk Ibudur. 
((Alkışlar) 

IMuh'tierem mlletveklileri, evet arkadaşlarıım halk 
zaten size soracaktır. Güvenfflc soruşturmasıyla ha-
ırap etftüğiiniiz hiınllerce ale bu seçimide size soracak
tır,. 

(BAŞKAN — Sayım' Fırat ftaıf atmayım, siz konuş
mamıza devam edto, efendim. 

AYHAN FIRAT ^Devaırüıa) — Hiçbir dediğimiizi 
ibulgüme kadar tutturamadınız. 

Türkiye'de S,5 milyon ton olam gübire kufiflıanımını 
7,2 milyon tona düşürdümüz. 

BÜLENT AKARCALI ^bambul) — Efendim, me 
ligisıi vaır (bumikrım maddeyle? 

iBASKAN — Sayım; Fırat lütfen madde üzerimde 
konuşum efendim. 

AYHAN FIRAT i(pevaimila) — Rüşvet, adam ka
ynıma, haksız kazanç sizin zamanınızda anıttı. 

IBÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Ne ülgisi var? 
İBASKAN — Hatibin konuşacağımı hem bilemem 

ki eifemidlim, yazışımı görmedim, kendisi konuşacak. 
NİHAT AKiPAK (Sakarya) — Maddeyle ne ala

kası vatr burnum efendim? 
BAŞKAN — Yazılı olarak bana venmedi ki, ken

disi konuşacak tabiî eifendim. 
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IBÜLENT AKARCALI '(İstanbul) — 10 daküka 
herşeyi konuşacak diye komümizımden de 'bahsetme
sine izin mi vereceksiniz? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum 10 dalkiika konu
şacak efendim. 

AYHAN FIRAT ı(pevaıria) — Sayım müfetvekil-
ıleri, 10 dakikalık sürem vardır, tahammül edeceksıi-
mıiz. 

-Simdi bakın me alakası var? Daha ulki ay önce 
hu kürsüden devletim 30 hin ton demirini sahte, hileli 
kararla alıp Rusya'ya satan ve 1 miiflyaır 385 milyon 
iliina devletin ıgdıkîiınıi fcaısasımıa limdiren İZDAS'ım sa-
hJbi, sizlin iil başkanımız, eğer İzmir'den aday olursa... 

(BAŞKAN.— Sayım Furat burada şahsiyat yapı
yorsunuz efendim. 

AYHAN FIRAT '(Devarnılla) — ... kahve kahve 
gezip bıımillan amîıaltaüağım. 

(BAŞKAN — Sayım Fırat şahsiyat yapmayım lüt
fen. Madde üzerimde konuşuyorsunuz, lütfen konu-< 
şun ve süreniz de dolmak üzeredir, toparlayın efen
di Jm. 

AYHAN FIRAT ((Devamla) — Konuşma sürem 
dolunca hemen bitireceğim konuşmamı. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Savuranla hakkı ol-
tmayan il başkanı hakkında niçin kortuşturuyorsunuz 
Sayım Başkam. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Şunu da söyleye
yim ': tşçiter de memurlar da, emekllıiler de, a t a teri
min karşılığımı alaımiayan çlftçier dle, tabam fiyaferı 
düşük töu'tularak perişan edilen köylüler de, ümiver-
siıteye (giremieyenller de, kahve köşelerinde ıiş bekle
yen 5 m'ilyon (insan d!a, namuslu esnaf ve ıtüccar da 
namuslu memur da bu seçimde sizim üç senelik (icraa
tımızın hesabımı soracaktır. IBu sizim içtin hüsran ola
caktır, 

Yüce Meclise saygılar sunarımı. ((SHP sıralarımdan 
aflkış&aır) 

'BAŞKAN — Teşekkür edeıiiım Sayım Fırat. 
Sayım Türkân Arıkan, buyurum. 
(BÜLENT AKARCALI ((îstaritM) — Sayım Baş

kam, usul hakkında söz 'istiyorum. (Burada madde 
hakkımda mı konuşulacak, yoksa genel görüşme rnJi 
yapılacak? Bumu öğııenimek iıMyorum. 

(BAŞKAN — Efendim, ben konuşmacının, met-
mJn'i ellimden ahp ıtakip etmiyorum; konuşmacı konu
şuyor eifendim. 

BÜLENT AKARCALI <lstambu!) — Sizin ora
daki göreviniz mıedir? 
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BAŞKAN — Sayın Akarcalı, yalnız .ikaz ediyo
rum, konuşmacıyı mevzua davet ediyorum. 

BÜLENT AKARCALI #s<tanbul) — Sayın Baş
kan, burada 'komünizm propagandası yapıtaa izin 
ani vereceksinliz? 

BAŞKAN •L-~ Sayın Akarcalı, konuşmacıya yalnız 
madde 'üzerinde konuşmasını... (Bakın siz İde 'hakkınız 
olmadığı hailde konuşalbilıiyorsunuz. 

Buyurun Sıaıyın Arikan. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Acizlik baş

ka şey, takdir 'başka şey. 
EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Sovyet Dostluk 

Grubunu siz kurdunuz. (ANAP ve SHP sıralarından 
karşılıklı M artmalar) 

ALİ RIFKÎ ATASEVER (Tekirdağ) — Sizi Çer-
nobiit radyasyonu çarpacak. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Saym Arikan buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekillileri; bu yasa teklifi liıle 
•bütün partilere seçime 'giınme Ihakkı sanki lütfediliyor. 
Anayasadan (gerekçenin son cümlesini okuyorum : 

«1982 Anayasası, altında yapılacak olan bu ildik 
tmiilllelivekitli ara seçâımiinde, memleketimizin içerisinde 
bunuCduğu siyasî ortamı da dikkate alarak, 'henüz 
kanunî şartları oliusturamaımış ve <bir müddet sonra 
(bu şarüaıra (haiz oîalbMecelk siyasî partilere, bu seçime 
katılıma hakkının tanınması yeriinJde olacaktır.» 

(Buradan su sonuca ulaşmak mümkün; siz Ibu ya
sa teMilf'inizle, 3 ay önce 'Seçim Kanununda yaptığı
nız .değişikiklerin antidemokratik olduğunu bizzat 
kendiniz tescil etmiş oldunuz. 

ÖZDEMİR PEHLÎVANİOÖLU ftzmir) — Zeka
ya bak, biıavo. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Kendi kendinize tescili ettinfe, suçladınız. Demokırasi-
ye ünıanımadığınızı bu yasa teklifiyle ispat etmiş ol
dunuz. (ANAP şuralarından gürültüler) 

Televizyonu açmayacaksınız, 45 ilde örgüfclennıe 
şartını igetireceksiiniz, demin de arz ettiğim 'gibi, ken
diniz propagandalarınızı yapacaksınız, ondan sonra 
da «Buyurun seçime» diyeceksiniz. Siyasal partilere 
seçim sadakası vermek iisibiyorsunuz, Fak-Fuk Fonda 
olduğu 'gilbi; ama biz Türkiye'de onurlu partiler İsti
yoruz. Onun .içlin sizin Ibu sadakanızı kabul etmiyo
ruz, bir önerge verdik. '(ANAP sıralarından igürülıtü-
ffier) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Burada 'getirmek istediğiniz böl ve kazan tekniği. Böl 

ve kazan tekniğini uygullayıp, seçimi kazanmak isti
yorsunuz. 

ÖZDEMİR PEHL1VANOĞLU (İzmir) — ANAP 
sayesinde milletvekili oklun. '(ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Pdhüivanoğlu, lütfen müdaha
le etmeyin. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Mulhaltefeti bölerek, kendi düşük oylarınızı sunî ola
rak, yapay olarak yükseltip, yapay oüaırak kazanmak 
üşüyorsunuz. Bu teklıMe yapmak listediğiniiz bu. 

Simidi size değil, mulhıadefete sesleniyorum; geliniz 
'büz de, onların Iböl ve kazan-'taktiğine karşı, güç bir
iliği yap kazan tafoiğiinti uyguHayaHım ve onların oyun
larını, oyunCa bozaluım. Bunun yolları var. Bu taktik
ler uygulanırsa 11-0 siz kaıybedersiniiz... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Böyle şeyleri daha 
çok hayali edersin. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Fazla konuşmak (istemiyorum. 

«Geçme namert köprüsünden 
Ko ıgöüürsün su seni, 
Yalhma tiki gölgesinde 
Yerse yesin aslan seni;» 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Teşekkür ©demim Sayın Arikan. 
Sayın Edip özgenç... 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Söz hakkımdan vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu?.. Yok. 
Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var okutu

yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinde 6 ncı mad

denin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Vural Arikan Türkân Arikan 
izmir Edirne 

Süleyman Köyuncugil Şükrü Babacan 
Gaziantep Kırklareli 

Selahajtin Tafkoğlü 
Yozgat 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

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

Yeni madde teklifine dair önergeler var okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan XVII. Dönem Milletvekili 

Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifine aşağıdaki 
maddenin eklenmesini öneririz. 

Barış Can 
Sinop 

Edip Özgenç 
tçel 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

* Yılmaz Önen 
izmir 

Hasan Altay 
Samsun 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Madde ->- Bu seçimde 2839 sayılı Milletvekili Se-. 
çimi Kanununun geçici 12 nci maddesi hükmü uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Mad

de müzakeresi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon katılırsa müzakere olur 

Sayın Bayezit, bunu biliyorsunuz; niye böyle müda
hale ediyorsunuz. Lütfen efendim. 

Sayın hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) *— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak iste

yen var mı? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ben konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; aslında sabahın bu saatlerinde pek ya
rarlı bir görüşme yapılmadığı söylenemez, bu saat
lere varan zamanda... 

Biz, Meclis olarak şunu bir türlü içimize sindire
medik. Hukuk, bizim vazgeçilmez... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Usul hak
kında bir talebimiz var. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Böyle müdahale 
ederseniz, buyurun konuşun. Bu da bir hukuk. 

BAŞKAN — Lütfen, buyurun oturun efendim, 
lütfen; lütfen efendim... 

Konuşmacı konuşurken... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bu da, bir hukuk 

Sayın Tunçsiper. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Kapa çe

neni. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sen kapa çeneni, 

bu da bir hukukî durum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Barış Can, 

siz devam edin. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bir de komisyon 

başkanısın. Bu da bir hukuk; hukuk öğretiyoruz. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, komisyon katılmadı, söz hakkı doğmaz efen
dim. 

BAŞKAN — Doğar efendim; önergede imzası 
var; lütfen oturun efendim. 

Devam edin efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — işte bir hatibin 

kürsüde bulunduğu bir sırada, sözünü kesmek de bir 
hukuk ihlalidir. Hukuk, günlük yaşamımızın... (ANAP 
sıralarından gürültüler) Dinlemeyi öğreneceğiz arka
daşlar, dinlemeyi öğreneceğiz... 

Hukuk günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası
dır; günlük yaşamımızı düzenleyen sözlü ve yazılı 
kurallardır, bu kurallara uymak zorundayız evvela. 
Şantiyenin bile bir hukuku vardır. Mühendis olsanız 
bile, şantiyenin bile kendi içinde bir hukuku vardır. 
Her zaman söylerim, yasaları balmumu gibi ısıtıp 
ısıtıp, dilediğiniz biçime getirerek hukuk olmaz. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Anlayamaz
sın. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ben anlarım beye
fendi; dinleyin Sayın Tunçsiper, sizin yaptığınız da 
hukuka saygısızlıktır, benim hukukuma saygısızlıktır. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sizin söyle
diklerinizin maddeyle alakası yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

Sayın Can, önergeniz üzerinde konuşun efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Dinleyeceğiz efen

dim; alışacağız bunlara, yasa görüşülüyor; tahrik et
meyin. 
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Şantiyenin bile bir hukuku vardır. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Anladık, an

ladık. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sen böyle müda

hale edersen anlarsın, daha çok anlarsın. 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Şantiye diyorsun. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, işitemiyoruz 

efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Böyle ikide bir 

84 üncü maddeyi kendine göre tefsir etmek, gece 
madde müzakereleri buraya gelince, «muhalefete gol 
attık» deyip, böyle müzakere açılmadan Tekeli bu
rada... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Geç
ti, geçti... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Aman hanımefen
di, seni çok dinledik; dinle bir dakika, dinle. 

KİT'lerin özelleştirilmesinden... 
BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen önergeniz 

üzerinde konuşun efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Anlatıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Vaktiniz doluyor efendim. Önerge

nizi konuşmayacak mısınız Sayın Barış Can? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Buyurun, inelim o 

zaman aşağıya. 
BAŞKAN — Lütfen önerge üzerinde devam edin 

efendim, karşılıklı konuşmayın. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 

elinizdeki mandalı dilediğiniz zaman oynatmak hak
kına sahip değilsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Barış Can. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Nasıl devam ede

yim sizin müdahaleniz varken!.. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — önerge hakkında 

konuş. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Buradan idare et

sin o zaman; siz niye müdahale ediyorsunuz? (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Gecenin bir saa

tinde burada bir maddeyi... (ANAP sıralarından, «Sa
bah, sabah» sesleri) Gecenin bir saatinde, KİT'lerin 
özelleştirilmesiyle ilgili tasarı görüşülürken Tütün Te
kelini müzakere etmeden buraya getirip, muhalefete 
söz hakkı vermeyip, sonra «Muhalefete gol attık» der
seniz, bu açıkça hukuk ihlalidir. Biraz önce de aynı 
yola gittiniz. 
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İLHAN AŞKIN (Bursa) — Önergenizde var mı 
bu? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Var; işte bu an
layış meselesi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Arkadaşlar, sizin
le bizim bir arada olmamız, bağışlayın, hepiniz tanı
dığım kişilersiniz; ama bu mantıkla olamayız yani. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Önerge hakkında... 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen... 
Sayın Barış Can, siz konuşmanıza devam edin. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bakın, biraz önce 

hedef saptırmasıyla bir yasa getirdiniz, 12 ekim tari
hini öngörüyordunuz. Allah'tan biz hazırlanmıştık, 28 
eylül diye programımızı da ona göre yaptık, alıştık 
buna; ona göre yaptık takvimimizi. Artık bu işler 
koktu, metot değiştireceksiniz, yenileyeceksiniz kendi
nizi. Şimdi, biraz önce burada oynanan oyun da bu idi. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Oyunu siz oynuyorsunuz, siz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kimin oynadığı belli, 
26 ekim diye önerge vermiştiniz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

H. BARİŞ CAN (Devamla) — Eyüp Bey siz mü
hendissiniz, bakın Gerze'de konuştunuz seçim kazan
dık, şimdi de... 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, karşılıklı konuş
mayın sürenizin dışına sarktınız efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ne yapayım efen
dim sayenizde, bir taraftan buradan, bir taraftan da 
siz... 

BAŞKAN — O zaman siz devam edin konuş
manıza; Sayın Barış Can, devam edin. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Arkadaşlar, Tür
kiye'de bu hukuk oyunlarını sürekli gözlemek zorun
dayız. Üç ay önce buradan bir seçim yasası geçmiş
tir, ne kerametse veto edilmemiştir; ama Anayasa 
Mahkemesine gidilmiştir; hepiniz suskun kalmışsınız-
dır. Bunun mantığında, Anayasaya aykırı olduğu var
sayılan veya düşünülen bir yasa ve o yasa doğrultu
sunda ara seçimlerin yapılmasını sağlamaktır. Bunla
ra karşı çıkmak lazım, bugün getirdiğiniz bir yasay
la, -buna hiç gerek de yoktu- bakın 12 ekim dedi
niz, 28 eylüle göre hazırlandık; birieştirdiniz madde
leri, ona da hazırdık, bu akşam da muhalefet ikticla-
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ra köşeden, doksandan bir gol attı. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi bakın arkadaşlar, bu kadar çok haktan 
hukuktan bahsediyorsunuz, işte bu önergemizde bu
nunla ilgili. 1402 sayılı Yasaya göre görevden alı
nanlara, beş yıl milletvekili seçilemez hak mahrumi
yetini sağlayan bu yasanın kaldırılmasını istiyoruz. 
Biz Türkiye'de bu seçimlere diliyorduk ki 2969'ların 
da kalktığı, geçici 4 üncü maddelerin de kalktığı öz
gür bir ortamda gidelim. Hodri meydan diyoruz o 
konuda da, hadi varsanız bütün koşullarla. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Bakın, yine 1402 konusunda ders veriyoruz bu
rada. O masum yasa burada, hiçbir hukuksal eksikli
ği olmamasına rağmen, birçok arkadaşımızın başı 
önünde reddedildi, altı komisyon gezdi. Hiç kimse 
aleyhte... 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Mahallî seçim
lerde de böyle meydan okudunuz da sonra salonu 
terk ettiniz, unuttunuz mu? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Beyefendi, beye
fendi, lütfen dinle. 

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, müdahale etmeyin 
efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Biz hep buraya 
çalışıp geliyoruz beyefendi, yararlan, burası bir mek
tep. Çalışıyoruz, yararlanacaksın. Laf atmakla olmaz. 
Yararlanacaksınız beyefendi. Ben de sizden yararla
nacağım. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Kötü 
bir öğretmen. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Biz, 1402 sayılı 

Yasayla... Bu maddeyi bir okuyalım. 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 2 nci maddesine göre, sıkıyö
netim komutanlığınca işlerine son verilenler, bu iş
lem tarihinden itibaren 5 yıl müddetle milletvekili se
çimlerinde aday olamazlar. Bu, yasada antidemokratik 
bir maddedir. Çünkü özünde, idarî yargıya gitme 
hakkı olan kişinin bu hakkı kapanmış, bir kişi, yar
gılanmadan en doğal hakkı olan milletvekili adayı 
olması, antidemokratik bir yasayla gasp edilmiştir. 
Hadi, varsanız demokratik hak ve özgürlüklerde, bu
yurun, kabul edin. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Teklifiniz 
hani? Teklif getirin efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bakın, Anayasa
nın 125 inci maddesi yargı yolunu açar, 11 inci mad-
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desi, «Yasalar, Anayasaya aykırı olamaz» der. Ge
lin arkadaşlar, şu olağanüstü dönemde çıkartılan bü
tün yasaları, şu 11 inci maddeye göre Anayasaya 
uyumlu hale getirelim; bu kadar savunuyorsunuz... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Teklif ge
tirin. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Teklif getirdik be
yefendi. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Beyefendi, siz 

yukarıda Allah, aşağıda özal diyorsunuz, başka bir 
şey bilmiyorsunuz. Teklif geldi, reddedildi. Getirildi 
teklif. 

BAŞKAN — Sayın Can, sürenizi çok aştınız, lüt
fen toparlayın. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bundaki amacı
mız şudur: Kısıtlı bir ülke istemiyorsak, yasaklı 
bir Anayasa istemiyorsak, bu da bunların bir örneği
dir; hodri meydan. Demokrasi gündeminizde var
sa, en güzel örnektir. Hadi... 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — O yasaklar 
olmasa sen burada olamazdın şimdi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Beyefendi, biz 

yasaklarla gelmedik, hayatımızda yasağı tanımayız. 
BAŞKAN — Sayın Barış Can, Sayın Barış Can. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Biz işlerimizi ya

parız burada. 4 

BAŞKAN — Sayın Barış Can. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Hukukun üstünlü

ğünde andiçtik, onu yapıyoruz, hukuka davet ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, sürenizi 5 dakika 
aştınız, lütfen bağlayın efendim. Başkanlığı müşkül 
durumda bırakmayın, lütfen bağlayın efendim, lüt
fen bağlayın efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — «Gençler bizi çok 
sever» diyorsunuz, 21 yaş için bir düzenleme yapalım; 
bizim 18 yaş teklifimiz var. Geçen akşam Sayın Baş
bakan söyledi, «18, 19'u getiririz» diyordu. Hodri 
meydan, haydi imzalatın. (ANAP sıralarından gürül
tüler) Sayın Başbakan, devletin televizyonunda söylü
yor, ben söylemiyorum beyefendi. «Gençler bizi sevi
yor, 18, 19'la değiştirelim» dedi. Açın bakın... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — 5 dakika geçti, hu
kukun ihlalidir bu... 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen bitirin efendim. 
LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 

5 dakika geçti, hâlâ konuşuyorsunuz. 

551 — 



T. B. M. M. B : 117 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Siz idare edin ha
nımefendi, buyurun gelin de. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Köseoğlu, lüt
fen efendim... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — 5 dakika geçti Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm, lütfen... Ben mü
dahale ediyorum. 

Sayın Can, Sayın Can, bitirin efendim, lütfen 
bitirin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Kimle konuşaca
ğım Sayın Başkan burada? 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, siz Meclisin İçtü
züğüne hürmet edeceksiniz. 5 dakika zamanınızı aş
tınız, lütfen bağlayın efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkan, ben, 
oylama dahil, ayağa kalkarak «Buradayım» diyecek 
kadar, İçtüzüğü bilecek kadar, içtüzüğe de hep dik
kat edecek kadar... 

BAŞKAN -— Dikkat etmiyorsunuz Sayın Barış 
Can, lütfen, 5 dakika aştınız, bağlayın efendim, biti
rin. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ediyorum efendim. 
bağlıyorum, ama bağlatmıyorsunuz ki, sayenizde. 
(ANAP sıralarından «Bağla,, bağla» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sizin elinizde bir 

mandal var, o mandalı dilediğiniz zaman ileriye, di
lediğiniz zaman geriye çekiyorsunuz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen, beni müş
kül durumda, bırakıyorsunuz. Sözünüzü kesmeye mec
bur etmeden bağlayın efendim; lütfen bitirin sözü
nüzü efendim. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Hukuka saygın bo
şuna... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan, sizin hukuk anlayışınıza teşekkür ederek yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kaıbul edilmemiştir. 
Yeni madde teklifline ait başka bir önerge var

dır, okutuyorum : 

10 . 7 . 1986 O : 5 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 468 sıra sayılı kanun teklifine 

6 ncı maddeden sonna 7 ne i mladde olanak aşağıdaki 
maddenin ektenmiesini arz ve teklif ederiz. 

İsa Vandia'l Paşa Sarıoğlu 
Zonguldak Ağrı 

Ruşan Işın Mıufhtleşıeirn Vasıf Yücel 
Sivas Zonguldak 

Ömer Kuşhan Erol Ağagil 
Kars Kırklareli 

Madde 7. — Bu seçimde 10.6.1983 tarihli ve 2839 
s'ayılı Milletvekili Seç'imü Kanununun 33 üncü mad
desi uygulanmaz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katilıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BALKANI KÂMİL 

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

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen?.. 
Buyurun Sayın Vardal. (SHP sıralarından alkış

lar) 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaştanım; bu önergeyi vermekteki maksa
dım şudur : Hazırlanan kanun teklifinde, seçimle gir
mek için gerekli kanunî şartları taşımayan siyasî par
elerin ara seçimlere iştiraki, kanun 'teklifiyle sağlan
mış iıdi ve biz buna demokrasi açısından iyi bir yak
laşım gözüyle bakmış idik. Ancak, bütün siyasî par
tilerin bu şekilde ara seçimlere iştiraki sağlanırken, 
diğer taralftan, bilhassa küçük partüferin olanaksız
lıkları nedeniyle seçmenine kendi programlarını an-
latâmafma gibi bir durumlla karşı karşıya bulunmaları 
bilindiği halde, TRT onlara -yine gdtirifem maddeyle-
ıkapatılmıak suretiyle arada bir eşitsizlik yaratılmıştır. 
Simdi ben şunu söylüyorum. Eğer, iktidar partisi ha-
fc'katen küçük paririlerin; yani kanunî şartları taşı
mayan partiılerin de seçimlere iştirakini samimiyetle is
tiyor idiysie, getirdiğim ve bilahara şimdi açılayaca
ğımı madde metninin kabul edi'llmösi gerekir. 

Simidi, konuşmacılardan. 'bir arkadaşımız kürsüde 
şunu ifade etti : 11 milletvekili seçilecek 10 ildeki seç
men sayısı üç milyon olarak belirtildi. Ara seçimlere 
en azından 7 parti iştirak edecektir. Dolayısıyla da oy
lar, partiler arasında dağılacaktır. 10 seçim çevresin-
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de yapılacak olan seçimlerde çıkacak olan 11 millet-
veklii nazarı itibar© alındığında,yüzde 10 baraj, mil-
lerBveaciIli adedine bölündüğü zaman aşağı yulkarı 275 
ibin oy civarında cırnaktadır; yani baraj 275 bin ci
varında olmaktadır. Yani bir panti bir (A) ilinde se
çimi kazanmış olsa bile, seçim yapılan Mer toplamı
nın yüzde 10'u olan 275 bin barajını aşmadığı takdir
de, seçimi kazandığı halde oradan milletvekili çı
karılamayacaktır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel) — Yeni mi 
öğrendim daha? 

feSA VARDAL (Devamla) — Sizin bu ara seçim
lerde baraj uygulanacağından dlaJhi haberiniz yoktu ar
kadaşım. Biz iıkaz ettik de uyandınız. Anayasa Ko-
mDiısyonu Başkanınız bile bilmiyordu bunu. Lütfen sö
zlümü kesmeyin. Ben kimse ile bu 'şekilde bir karşılıklı 
münakaşa içine girmek işitemiyorum. 

Biraz evveli de ifade ettiğim gibi, eğer hakikaten 
iktidar partisi, küçük partilere bu ara seçimde hüs
nüniyetle şans tanımak istiyorsa, bu barajın da bu 
ara seçimlere münhasır olmak üzere uygulanmaması 
gerekir. 

Takdir yüce heyetinizindir. 
Saygıyla arz eder, teşekkür ederim. (SHP sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kialbul etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

. Görüşülmekte olan 468 sıra sayılı kanun teklifine 
6 ncı maddeden sonra 7 nci madde olarak aşağıdaki 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İsa Vardal Paşa Sarıoğ!u 
Zonguldak Ağrı 

Fikri Sağlar Barış Can 
içel Sinop 

Aydın Gürkan 
Antalya 

'Madde 7. — Bu seçimde; 28.3.1986 tarih ve 3270 
sayılı Kanunla Değişik Milletvekili Seçim Kanununun 
«Seçimde oy kullanmayanlar» başlığını taşıyan 63 
üncü maddesi uygulanmaz.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; bu önergeyi vermekteki maksa
dım iki esasa dayanmaktadır : Birindi&i, vatandaşa 
oy hakkı Anayasla ile verilmiş olup, bu bir hak ola
rak tanınmıştır. Bir hak olarak verilen durumun de-
ğerlendirilimesi, o hakka sahip olan kişinin iradesine 
tabidir. O nedenle bir seçmen, eğer hakkı olan oy 
kullanmayı yerine getirmiyorsa, bunun normal olarak 
karşılanması lazımdır ve herhangi bir şekilde tecziye 
edilmemesi gerekir. Getirilen düzenleme bakımından 
da, bu maddenin uygulanmaması gerekir. Getirilen 
kanun teklif inde, seçmen listeleri, yani sandık seçmen 
listeleri üzerinden güncdlıeştirme yapılacağı yazılıdır. 
Şimdi, sandık seçmen listelerinde güncelleştirme ya
pılırken, tatbikattüa nasıl bir durum ortaya çıkacaktır? 
Sandık seçmen listelerinin 400 kişiyi geçmeyecek şe
lkilde düzenlenmesli gerekir. 25 Mart seçimlerinde kul
lanılan sandık seçmen listelerinde, bir sandıkta diye
lim ki 400 seçmen var; evvelce bu sandık seçmen lis
tesine girmeyen vatandaş ile 21 yaşını dolduran va
tandaş da kaydını yaptırıyor ve bu 400 sayısı 450 
veya 500'e çıkıyor. 450 - 500 seçmenin sabah saat 
08.00'den akşam 17.00'ye kadar bir sandıkta oy kul
lanması mümkün değil ve oy kullanma işlemi otoma-
tilkman uzayıp, geç saatlere kalacaktır, öyle vatan-
daşüarımız olacak ki, yaşlı olduğundan veya uzun süre 
bekleyemeyeoejk durumda olduğundan veya bezgin
likten çekip gidecek, sonunda da 10 bin lira para ce
zasına maruz kalacak. 

Diğer taraftan 3270 sayılı Kanunun 63 üncü mad-
desiine göre bir seçmene, oy kullanmadı diye para 
cezası hükmediJâbi'tonesi için iki şart lazım. Birincisi 
o seçmenin seçmen kütüğünde kaydı bulunacak ve 
sandık seçmen listesinde de adı yazılmış olacak. 

Şümdi, bu teklifle getirilen düzenlemede, seçmen 
kütüğü herhangi bir sekide bir tarafa bırakılmakta 
ve güncelılleşDirme sadece samdık seçmen listesi üze
rinde yapılmaktadır. Dolayısıyla, kütükte herhangi 
ib'ir şekilde isminin (bulunup (bulunmadığı bahis konusu 
olmadığı için, tatbikatta birtakım yanlışlıklar mey
dana gelecek; seçim kurullarının bazıları para ceza
sına hükmedecek, bazıları da -63 üncü maddeyi iyi 
(inceleyenler de- para cezası vermeyecekler ve tatbi
katta ıbu şekilde kargaşalık meydana gelecektir. 
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Onun içindir iki, 'bu üç nıedemfle, hiç olamazsa bu 
ara seçimlere münhasır olmak kaydıyla, bu hükmün 
uygulanmaımaısı, vatandaş yönünden yararlı olacak
tır. 

Arz ederiim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım : önergeyi kalbul 

ödemler... Kabul etmeyenler... önerge (kabul edilme-
ımişıtir. 

7 mel maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 7: — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz listieyem?.. Yok. 
Maddeyi oylarımızla ısunuyorum : Kabul edenler... 

Etoeyemler... 7 ne i madde ikaibül edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — IBu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Maldde üzierlimlde söz isteyen?.. 
M. NURİ .ÜZEL ı(1Eskişeh'ir) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayım Başkam, de

ğerli arkadaşlarım; uzum müaalkereHerdem sömra, bu 
teklifim son malddesiine gelince, artık söz alımır mı, 
bu kadar da basit 'bir İşte... 

NİHAT AKPAK ı(Sıakarya) — Bu maddede de söz 
allım ir mı? Düşünceli ol. 

BAŞKAN — Sayım miietvdk ileri, lütfen otura
lım ve müzakereleri salimen fc>iî'tli;riell<im efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — «Bu kadar konu
şulduktan sonra ıbu ısom ımadde üzerinde acaba başka 
söylenecek ne vardı ki?» diyeceksiniz. Lüıtfen arka
daşlarım dinleyiniz. Bazı enidiışölerıirnii arz etCmelk isti
yorum. 

Her şeyden eivveH 2 yıl 8 laydan beri şu Meclis ça-
tıisı altında 'topluluğumuzun ne şekilde çalışabileceğini 
dahi henüz tespit etmedik ve İçitüzüğüımüzü yapma
dık. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Yürütme mad
desi üzerinde konuşacaksınız. (Gürültüler) Laf sala
tasını ıbıralk, ıbu kadarı çekilmiyor. 

İBAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Üzel... 
M. NUR t ÜZEL (Devamla) — Demek ki siz, 

İçtüzüğümüze göre çalışmayı dahi kabul etmek işite
miyorsunuz. (ANAP ısıralarmdam gürültüler) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Edebiyat yap
mak için mi çıktınız oraya? 

1 BAŞKAN — Sayım Uysal, lütfen efendim... 
Sayım Üzel, devam edimiz efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayım Başkan, 

devam ettirmeyi de temin edemiyorsunuz. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Yürütme mad

desi üzerinde konuşulur mu? 

BAŞKAN — Sayım Uysal, lütfen efendim... 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — İçtüzüğümüz hak

kında söyleyeceğimi söyledim. Bunu birkaç defa da 
söyledim, bu defa da şu «içimde bulunduğumuz hava
dan dolayı, tekrar, tlekrar etmekte fayda görüyorum; 
Lütfen, gelecek toplantılarda, antik İçtüzüğümüzü gö
rüşelim, kabul edelim; medenî ve rasyonel biir toplu
luk çalışması hallimde olalıım. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Mıedenî adam 
burada böyle konuşur imu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Saçmalıyor. 
BAŞKAN — Devam edimiz Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Medenî olmayı 

kabul ediyorsanız içtüzüğü ıgetirimiz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

İkime i konu şudur : Her nedense -bir konuşmam
da dahi ifade eltitüğiım üzere- Anayasa Komisyonum
dan gelem teklifler ve metinliler üzerinde, daima hem 
usul ıtarltışmaltarı ve hem muhteva tartışmaları yersiz 
olarak sürüp gitmektedir. Acaba, Anayasa Komisyo
nundan melden bu kadar yanlış, bu kadar noksan me
tinler gelmektedir; bir türdü anlaşılır halde değildir. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, yürütme maddesi üze
rimde konuşuyorsunuz. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Yürütme madde
si üzerinde konuşuyorum Sayın Başkan; çünkü bu 
kamunu Bakanlar Kurulu yürütecek, bunun üzerinde
ki endişemi arz etmiek işitiyorum; çünkü bütün diğer 
maddeler artık bitti, o maddeleri Bakanlar Kurulu yü
rütecek. 

(Bakınız, 5 incıi madde kalbul edildi; teklifteki mad
de gerekçesine balkınız... 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Ne alakası 
var bunun?.. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) .— Alakasını siz an
layamıyorsunuz, lütfen dinleyin. (ANAP (sıralarından 
gürültüler) 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Biz anlıyo
ruz, .sen anlaltamıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen toparlayın efen
dim. 
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M. NURİ ÜZEL .(Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, niçin tahammül edenTİyorsunuz; 'bir şey izah 
edeceğim, hir şey söyleyeceğim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ÖZGÜR BARUTÇU '(Diyarbakır) — Boş konu
şuyorsun. boş. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Bakanlar Ku
rulu yürütür mü, yürütmez mi? Yürütecek. 

İM. NURİ ÜZEL (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Bakanlar Kurulunun hu kanunu yürütmek
teki tezi endişelerimi arz etmek istiyorum. Kanunun 
yürütülmesinde muvaffak dlunmaisı için bir katkıda 
bulunmayı arzu ediyorum. (ANAP (Sıralarımdan gurul
tular) 

'BAŞKAN — Sayın Üzıel, lütfen efendim... 
ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Kim yürü

tecek peki? 
ıM. NURİ ÜZEL (Devamla) — Kanunu Bakan

lar Kurulu yürütecek beyefendi. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ay siz bilmiyor muydunuz 'bunu Balkanlar Kuru
lunun yürüteceğini de, alkışlıyorsunuz? (ANAP sıra
larından «"Sayende öğrendik» şasileri) 

öyleyse yeni bir şey öğrendiniz; lütfen şu söyleye
ceklerimi de dinleyin, rica ediyorum; çünkü, bütün 
'bağırmalarınızı ıbiz diniliyoruz. Hiçbir politik endişem 
yok, hiçbir parti endişem yok, sadece kanunun daha 
uygun bir sekide çıkmasına çalışıyorum; seçmemin oy 
hakkını kullanırken çok daha demokratik bir şekilde 
kullanmasını sağlayabilmek üzere, Bakanlar Kurulu 
acaba ne gibi güçlüklerle ıkarşılaşablir, bu hususta 
metıinlerdeki endişelerimi arz etmek istiyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

iBAŞKAN — Sayın Üzöl, metinler üzerinde konu
şuldu. Sürenizi de dölldurdunuz. Lütfen bağlayın ve 
ıbiitirin efendim. İsıtirham ediyorum, süreniz doldu, 
lütfen bitirin efendim. 

İLHAN AŞ/KTN (Bursa) — Bu söylediklerinize 
kendiniz de güleceksiniz. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Ben size gülüyo
rum. 

Bu teklifin 5 inci maddesine komisyonda bir ilave 
yapılmıştır. Teklifin 5 inci maddesini Bakanlar Ku
rulu nasıl yürütecek bunu soruyorum efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Sor sor. 
ıM. NURİ ÜZEL (Devamla) — Burada millet-

vıekiiiysem, bir maddeyi Bakanlar kurulunun ne şekil-
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de yürüteceğini sormak ıbenim ihalkik.iirnd.ir. (ANAP sı 
mlarından «Sor sor» sesleri) 

İçtüzüğümüzü yapalım, .sonra soru ısorma şekilleri
ni tanzim edelim, bize de söz düşsün, söyleyelim. 

İBAŞKAN — Sayın Üzel, ısürenizi aştınız bitirin 
efendim lütfen, istirham ediyorum. 

M. NURİ ÜZEL l(Devamla) — Sayın Başkanım, 
bırakmıyorlatr ki konuşayım. 

BAŞKAN — Sürenizi aştınız lütfen bağlayın efen
dim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Olmaz ki bu 
kadar. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bu seçimde rad
yo ve televizyondan propaganda ile ilgili hükümler 
hariç seçimlerle ilgili kanunların bu kanuna aykırı ol
mayan hükümleri uygulanır. Yani, /bu demektir ki, 
seçimlerle ilgili kanunların hu kanuna aykırı olan 
hükümleri uygulanmaz, öyleyse, seçimlerle ilgili ka
nunların bu kanuna aykırı «olan Anayasadaki hüküm
leri uygulanmaz. Anayasayı uygulamamak bu kanun
la mümkün müdür? Bunu getiriyorum beyler. Bakı
nız, 4 üncü maddelde... (ANAP sıratlarından gürültü
ler) Lütfen dinleyin tekrar ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Üzel, ısürenizi aştınız. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bakanlar Kuru

lunun bunu nasıl uygulayabileceğini sormak istiyo
rum, bunu İzah etmek istiyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Anayasaya aykırı bazı boşluklar var, bu
nu ifade etmek istiyorum, bu kanunun muvaffak ol
masını istiyorum, vatandaşlarıımızın oy haklarını tam 
demokratik uısulılerlie IkuıUanmalarını işitiyorum. Bunu 
siz de istiyorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Üzel, sözünüzü bağlarsanız... 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

Başkan. 
4 üncü maddede «'Subaylar, Astsubaylar, Hâkim

ler ve Savcılar ile Yüksek Yargı Organlarının men
supları hariç olmak üzere» deniyor ve ondan sonra 
memurlar için seçimleri kaybetmeleri halinde şu kayıt
la görıevtlenine döneceklerini söylüyor. Burada «hariç 
olmak» lafının manası nedir? Buradaki «hariç olmak» 
lafı... (ANAP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen efendim bitirin 
yoksa sözünüzü kesmek zorunda kalacağım, 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Peki, Anayasada 
yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, 
Yükseköğretim Kurulu üyelerinin de aynı şekilde aday 
olabilmeleri için memuriyetlerinden çekilmeleri lazım 
iken, bu Anayasa hükmü iken, bu maddeye koyma-
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m'ak surietiyle onların ıgörevden alınmadan aday olma
ları mümkün müdür değil midir? Bunu Balkanlar Ku
rulu nasıl yürütecek? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Tahammülünüz yok beyler. En küçük siyasî, poli-
•tilk endişesi olmayan ıbir 'kişinin, bir maddeyi izah ko
nusunda tereddütlerini dahi dinlemeyen, hükümeti 
uyarmak ve ıbir kanunun uygun ıbir şekilde yürütül-
(meşindeki endişelerimi söylemek için dahi beni dinle
meye tahammülünüz yok. (ANAP sıralarından 'alkış
lar) 

IBu güzel isaibaMarda size «günaydın» diyerek ba
şarılar dÜTiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sinek kaydı traşını 
da olmuşsun. 

IBAŞKAN — Teşekkür Öderim Sayın Üzel. 
8 inci maddeyi... 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ba

na hakaret ediyor; artık bu kadarına da tahammül 
edilmez. 

(BAŞKAN —" Lütfen efendim, İkim? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — «Sinek kaydı traş 

olmuşsun» dedim, kötü bir şey söylemedim Sayın 
İBaşkan. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen müdahale et
meyin. 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde fcaJbul edilmiştir. 

Oyunun rengini' belirtmek üzere söz isteyen var 
mı? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aleyhte Sayın Baş
kan. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Lehte söz isti
yorum Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; çok'tarihî 'bir toplantıyı, çok 
tarihî bir celseyi bitirmek üzereyiz. Oyumun rengini 
belirtmek üzere söz almak ihtiyacını duydum; çünkü 
inancım odur ki, insanın en son sözünü de söylemeden 
teşriî görevini tam manasıyla yapması mümkün değil
dir. 

Akşam toplantıya geldiğimde sesim böyle değildi 
sayın miletvekilleri, sesimin böyle oluşu Sayın Baş
kanın ve sizlerin başarısıdır. (ANAP sıralarından gü
lüşmeler, alkışlar) Çünkü, bu Meclisin içerisinde, nor
mal şötoiılde bir insanın konuşması ve dolayısıyla se-
ısıini duyurması, olması gerekenin yapılmasını sağla
ması mümkün değildir. (ANAP sıralarından gülüş
meler) 
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Bu, sizler ve Başkanlık Divanı için aslında gülüne-
I cek değil, ağlanacak bir haldir sayın milletvekilleri; 

bizler için değil. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Oyumun rengini belirtmek için söz aldım. Oyu
mun rengini belirltmeden 'evvel sööyleyeoeğim şeyler 
var sayın miietvelkillerii, iyi dinleyin, çünkü, söyle-
lleyeceğim şeyleri, dinlemesi gerekenlere götürmek 
Mecburiyetindesiniz. Çünkü, tandan sonra yine ken
disine aynı şekilde İmkânlar verdiğiniz takdirde, ken
disini birçok defalar daha böylesine yerdirmek mec-

I buriyetinde bırakacaksınız ve o «kendisi» diye bah-
I setitdğilm zatı muhterem, Türkiye'de tarihe güzel geç

meyecek ıbir sıfatı kazanacaktır. 
I Osmanlı tarihini şöyle bir gözünüzün önüne geti

riniz; Osmanlı tarihi döneminde, Osmanlı İmparator-
j luğunıu yöneten padişahların bazı özellikleri vardı; on

lar «devlet demek ben demektir» diyorlardı. Son za-
manlanda, özellikle kurulmuş olan... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

IBÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Yanlış öğ
renmişsin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Arkadaşım, sen 
evvela dinlemesini öğren dinlemesini. Avrupalarda 
caka satmaya benzemez, evvela kendini burada ka
bul ettir de, ondan sonra milletvekili alarak ortalık
ta caka satmaya çalış. 

j IBÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Doğrusu
nu öğren, doğrusunu söyle.' 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Osmanlı padi
şahları «Kanun demek, ben demektir» diyorlardı. Os-

I manii padişahlarının devleti yönettiği dönemde, Tür
kiye'de yani Osmanlı İmparatorluğu huduttan dahi
linde şer'î nizam vardı ve Osmanlı İmparatorluğu 
dahilinde şer'î kıyafetlerle dblaşulırdı. Osmanlı impa-

I ratorluğu dönemine özenen, bugünkü «Meclis de-
I mek, ben demektir» demek gafletini gösteren sözünü 
I ettiğim kimse, Türkiye'de özellikle son zamanlarda 
I yaşadığımız bu şer'î nizamın tekrar getirilmesi çaba-
| larınan, kendi davranışlarını da ilave etmek suretiyle 
I perçirilemeye çalışmaktadır. Yani, «ıMıedis demek ben 
I demektir, ben neyi getirirsem bu Meclisten çıkarırım» 
I zihniyeti. 
I Geçenlerde Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin ira-
I desini böylesine hiçe saymak suretiyle, çok normal şe-
I kilde, anayasal müesseselerin kullanılmasını sağlamak 
I görevinde olan sizleri de hiçe saymak suretiyle... 
I (ANAP sıralarından «Halt etmişsin» sesi) 
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Onu sizin ağzınızdan okuyorum arkadaşım. 
Basın mensupları, televizyonun vie basın organla

rımın seçimlilerde bütün partilere açılıp açılmayacağı 
hususunda sorduğu soruya Sayın Başbakan, büyük bir, 
edayla, hicde veremediği (boyutlarda görüntü verme
ye çalışarak, «Düşünüyorum efendim, kararımı ver-
diklten sonra açıklayacağım, mümkündür ki, kendile
rine ben, televizyonda konuşma imkânı verebilirim». 

Soruyorum sayın milletıvekillerıi, «Sayın Başbakan, 
mülkiyetindeki Kartaldan komşuna evlek mi bağışlıyor-
s'itn?» '(SHP sıralarından «Bravo» seslen, alkışlar) 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Milletin verdiği 
yetkiyi. 

HÜSEYİN (BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Kuşihan, size yakışmıyor, söyledikleriniz doğru değil, 
böyle konuşma olmaz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve-
killeri, özellikle 'iktidar kanadına ısa'balhın bu saatinde 
bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum : Bu yasa çıka
cak, bu yasanın çıkmasını, daha doğrusu seçimlerin 
yapılmasını, her şeyden evvel muhalefet, amamuhale-
fet sizi zorladı da kabul ettirdi. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, gülüşmeler) Ama siz 'baba
sının servetini, komşusunun servetini alabildiğine mi
rasyedi gibi, -Türkiye Büyük Millet Meclisinin ma
nevî şahsiyetini de dahil olmak üzere- parlamenter 
demokratik sisteme reva gördüğünüz şeyleri (bu ko
nuda da gösterme hastalığından kendinizi kurtarama
dınız ve dolayısıyla... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu efen
dim, lütfen sözünüzü bağlayın. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Saatime bakıyo
rum Sayın Başkanım; bugüne kadar süremi pek faz
la aşmadığımı hatırlarsınız efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başbaka

nı, özelikle son günlerde yakından izlemek duru
mundayız. Çünkü, parlamenter demokratik sistemde 
-özellikle hatırlatıyorum sayın Anavatan Partisi mil
letvekilleri- milletvekillerinin başta gelen vazifelerin
den bir tanesi de, yönetenleri çok yakından izlemek
tir; bunu sakın ihmal etmeyiniz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Öylesine (büyük görüntü vermeye çalışı
yordu ki, biraz önce dediğim, (bir türlü o veremediği 
büyük görüntü bana bir şeyi hatırlattı sayın millet
vekilleri. Anadolu'da, köy delikanlısı, karanlık ge
cede mezarlığın yanından geçerken korkar ve korku
sunu yenebilmek için de yüksek sesle şarkı söyler. 
Sayın Başbakan son günlerde o köy delikanlısını ha

tırlatıyor bütün millete ve tabiî ki bana da. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malarya) — Çok korkuyorsu
nuz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, ben size bir şey söyleyeyim, lütfen kendi
sine de duyurunuz. Korkunun ecele faydası yoktur. 
Türk Milleti, seçimler 28 Eylülde de olsa, ekimde de 
olsa, hatta yarına da bıraksanız, son sözünü size mut
laka söyleyecektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bu mukadderatınızı değiştirmek mümkün değildir ve 
mümkün de olmayacaktır. Çünkü, ikibuçuk senelik ic
raatınızda kendinize öyle bir mukadderat tayin etti
niz ki, hiç de dosta dilenecek bir mukadderat değildir 
bu. . x 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Size gös
terecektir. 

iBAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen bağlayın efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başbakan, 
hiç de söylemek istemediğim bir eda olduğu için, ifa
de tarzını kullanmak istemediğim halde, yine de söy
lemek durumundayım. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Meydan kabadayıları vardır; Anadolu'da vardır 
o meydan kabadayıları. Yani, Anadolu insanı gibi ol
mak, o meydan kabadayılarına benzemek demek de
ğildir. «Bütün parti başkanlarına hodri meydan, bü
tün muhalefete hodri meydan» diyordu. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, şahsiyetle uğraşıyor
sunuz, sözünüzü kesmeye mecbur olacağım. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şimdi ben bu 
- f ilkrin mantığını soruyorum sizlere : Hem «hodri mey
dan» diyeceksiniz, hem de arkasından seçimlerin nor
mal bir sistemde yapılmaması için... 

İBAŞKAN — Sayın Kuşhan lütfen... 
ÖMER KUŞHAN-(Devamla) — Anayasanın ver

diği hakka rağmen, eşit kullanılmamaisı için, şartların' 
bozulması için elinizden geleni yapacaksınız; buna 
kim inanır? (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) Kimi inandırırsınız? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müzakerelere 
ara vermeye mecbur bırakacaksınız beni. Lütfen efen
dim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ara seçimlerde, 
seçim yapılacak illerde... (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) ' 

BAŞKAN — Sayın mMetivekilleri lütfen. 
ÖMER KUŞHAN ı(Bevamla) — Meydanlarda ve 

sandıkta size son sözümüzü orada söyleyeceğiz. 
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BAŞKAN — Sayın Kuştıan, sözünüzü kesiyo
rum. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (SOP Kiralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Oyunun 'rengini söylemedi efendim. 

BAŞKAN — iBaşJtan söyledi efendim. 
Lebinde konuşmak üzere Sayın Sanman, buyurun 

efendim. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 
İSMAIL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

'değerli milletvekilleri; ayırım yapmadan hepinize gü
naydın. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu arada çok değerli Anavatan Partisi milletvekil
lerine bu milletin kürsüsünden, tahammüliü, sabırlı, 
gayet olgun ve iyi niyetle oturumu takip ettiklerinden 
ve bu ülkeyi öncelikle sandığa götürebilmenin gayre
tini verdiklerinden dolayı teşekkür etmek istiyor om. 
(ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bu 'kanun teklifinin müzakeresinde ilkıi şeye önem
le işaret etmek isteriım. Muhalefet partilerinin Türki
ye'de ara seçim yapılknasına karşı olduğunu bir kere 
daha öğrendik, Sayın Başbakanımın «hodri meydan» 
demesine de ne 'kadar ikızdıziaırını da anladık. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

öyleyse bir hususu daha belirtmek isterim; mil
lete yaklaşamayan muhalefetin radyo ve televizyon
dan onlara hitap etmemenin, onlara ulaşamamanın 
ve onlara yaıklaşamamanın korkusu içerisinde olduğu
nu da anladık. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Zaten büyük milletimiz, muhalefete 6 Kasımda ve 
25 Martta ders verdi; 1 Haziran 1986 tarihinde de 
16 yerde yapılan belediye başkanlığı seçimiriin 10 ta
nesini Anavatan Partisi kazandı, iktlidar olacaklarını 
iddia edenler ise sadece 3 yerde belediye başkanlığı 
seçiminıi kazandılar; »bu dersler yetmedi mi? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Şimdi de size 
ders verecek. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sen Menemen'den 
haber ver. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sabrediniz... 
Bu kanun teklifi ile 28 Eylülde yapılacak seçimim, he
men 29 uncu günü sabahı, bu saatlerde neticelerinin 
alınacağı zaman göreceğiz ki, seçimi Anavatan Par
tisi 1 1 - 0 kazanacaktır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Baştan, konuşmacı voleybol sonuçlarını mı veri
yor? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Evet, bundan 
endişe etmeyiniz ve korkmayınız; çünkü, bu millet, 
bu dersi, daha önceleri olduğu gibi, bu seçimlerde de 
verecektir. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, ya
lan söylüyor, 1 1 - 0 olamaz. Sözünü geri alsın. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — O gün için se
çimden korkanları gördük. Bu milletin değerli millet-
vekilleriini 15 saat oyalayan bu taktiği millet görecek
tir. Basın huzurunda söylüyorum : Benim değerli Baş
bakanım mühalafetin seçimden kaçtığını gördü ki, bu 
kanunu getirmiştir. Onun için Başbakanımı da tebrik 
ediyorum. (Gürültüler) 

Benim bu kanun teklifinde oyum «beyaz» olacak
tır. Çünkü, milletim bu büyük zaferi Anavatan Par
tisine bir kere daha bağışlayacaktır. Bu nedenle hu
zurunuzda milletime saygılar sunuyorum. Kanunun 
yüce milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, say
gılar sunarım. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın konuşmacı «Basın huzurunda ko
nuşuyorum» dedi. İçtüzükte milletvekillerinıin kimin 
huzurunda konuşacağı, kime hitap edeceği belirtilmiş
tir. Lütfen bu sözünü tavzih etsin. Tutanaklara böyle 
geçmesini önleyiniz efendim. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylamanın açık 
oyla yapılmasına dair bir önerge var. Önergeyi oku
tup, önergedeki imza sahiplerini arayacağım. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 468 sıra sayılı raporun tümü

nün oylanmasının açık oylama şeklinde yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

H. Barış Can 
Sinop 

Cüneyt Canver 
Adana 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

Ruşan Işın 
Sivas 

Arif Toprak 
Niğde 
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Salim Erel Edip özgenç 
Konya tçel 

Ali Rıdvan Yıldırım H. Yılmaz Önem 
Tunceli İzmir 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

BAŞKAN — önergede ismi bulunan sayın üye
leri tespit ediyorum. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Burada. 
Sayın Cahit Tutum?.. Burada. 
Sayın Barış Can?.. Burada. 
Sayın Durcan Bmirbayer?.. Burada. 
Sayın Cüneyt Canver?.. Burada. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Erol Ağagil?.. Burada. 
Sayın Halil İlbrahim Kanal?.. Burada. 
Sayın Besim Göçer?.. Burada. 
Sayın Ruşan Işın?.. Burada. 
Sayın Ali Rıza Akaydın?.. Burada. 
Sayın Arif Toprak?.. Burada. 
Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Sayın Edip Özgenç?.. Burada. 
Sayın Rıdvan Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Yılmaz önen?.. Burada. 
Sayın, Münir Sevinç?.. Burada. 

BAŞKAN — Açık oylamanın şekli hakkında Ge
nel Kurulun kararını alacağım. 

Bininci durumu arz ediyorum. Açık oylamanın, 
adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konacak oy 
kupasına oy pusulasını atması suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyener... 
Kabul edilmemiştir. 

İkinci durumu arz ediyorum. Açık oylamanın adı 
okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, 
ret, çekimser şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kupaları sıralar arasında dolaş
tırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclisin de
vamlı çalışmasına dair bir önerge vardır, lütfen sa
lonu terk etmeyin efendim. 

Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturun. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan bir 

şey öğrenebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan 

TRT'nin çektiği bu filmler sabahleyin «Hanımlar Si
zin İçin» programında mı gösterilecek? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ağagil, onu TRT'ye so
run, bana niye soruyorsunuz? 

Lütfen efendim böyle saçma suallerle Başkanlığı 
meşgul etmeyelim. 

Saym milletvekilleri, lütfen yerlerimize oturalım. 
Kupalar dolaştırılıyor. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, Meclislin çalışmasının 
devamını isteyen bir önerge var onun için lütfen yer
lerimize oturalım. 

Oturalım, kupalar dolaştırüsın. 
Oyunu kullanmayan sayın milletvekili?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştii'u 
Kupalar kaldırılsın. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

bakan oy vermeyerek seçimden kaçmıştır; Sayın Baş
kan, tutanaklara geçsin. 

(Oyların ayrımına başlandı) 

BAŞKAN — Oyların tasnifi yapılırken verilmiş 
olan önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 nci Dönem Mil

letvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin, ola
ğanüstü toplantıya çağrılan yüce Meclis Genel Ku
rulunda görüşülmesine halen devam edilmektedir. Bu 
arada Sayın Meclis Başkanlığının ekte fotokopisi sunu
lan 10 Temmuz 1986 tarih ve 6529 sayılı yazıları ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında 
grubumuza bir Başkanvekili isabet ettiği için bir ada
yın tespit edilerek eh kısa zamanda bildirilmesi isten
miştir. 

Grubumuzca Aydın Milletvekili Sayın İskender 
Cenap Ege, Millet Meclisi Başkanvekilliği için aday 
olarak tespit edilerek 10.7.1986 tarih ve 28 sayılı Grup 
Başkanlığı yazısı ile keyfiyet Sayın Başkanlığa arz edil
miştir. 

İçtüzüğün olağanüstü toplantı hakkındaki 7 nci 
maddesinin son fıkrasında aynen (Olağanüstü toplan
tıyı gerektiren konu üzerinde yasama meclislerince 
yapılması gerekli işlemler tamamlanınca, Millet Mec
lisi çalışmalarına devama karar verebilir) hükmü yer 
almaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanın
da, boş Başkanvekilliği kalmaması ve ayrıca bunun 
için tekrar toplantı yapılmaması bakımından grubu
muza isabet eden Başkanvekilliği seçiminin, hemen ya-
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pumasında fayda mülahaza etmekteyiz. Bu itibarla 
olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerinde yapıl
ması gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yukarıda 
bahsedilen Başkanvekilliği seçiminin yapılması için 
Millet Meclisi çalışmalarının devamına karar veril
mesi hususunu yüce Meclisin takdirlerine sunarak arz 
ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Memduıh Yaşa Mustafa Çorapçıoğlu 
İstanbul Balıkesir 

Ahmet Sarp Turgut Gülez 
Diyarbakır Bolu 

Nejat Abdullah Resuloğlu Doğan Kasaroğlu 
Ankara İstanbul 

Musa Öğün Namık Kemal Şentürk 
Kars İstanbul 

Feyzullâh Yıldırır 
Gaziantep 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Eylülde gelsin. 
BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. 
Meclis çalışmalarının devam edip etmemesi hu

susunu oylarınıza sunacağım: Meclis çalışmalarının 

devam etmesini isteyenler... Meclis çalışmasının devam 
etmesini istemeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Mil
letvekili Ara Seçimi Hakkında (468 sıra sayılı) Kanun 
Teklifinin oy sayısını bildiriyorum: 

Oy Sayısı : 279 
Kabul : 248 
Ret : 30 
Geçersiz : 1 

Bu şekilde kanun teklifi kanunlaşmıştır, hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

Olağanüstü toplantı konusunun görüşmeleri ta
mamlanmıştır. 

Genel Kurulun, daha evvel, yani 4.6.1986 tarihli-
115 inci Birleşiminde aldığı karar gereğince, gündem
de bulunan konuları sırasıyla görüşmek için, 1 Eylül 
1986 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 07.07 

» • • - « 

VIII - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum'da görev yapan Devlet Hava Meydanları 
işletmesi ve Türk Hava Yolları personelinin lojman 
sorununa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/1116) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazık olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum DHM İşletmesi Md.'lük perso
neli için Erzurum^daki lojman tesisleri yeterli mi? Ge
reksinme duyulan lojmanlar ne zaman yapılıp tamam
lanacaktır? 

Soru 2. Erzurum T. H. Yolları şehir içi hizmet 
binası neden yaptırılmıyor da fahiş kiralık yerlerde hiz
met yürütülüyor? 

Soru 3. Erzurum T. H. Yolları personeli için de 
lojman yapımını düşünmekte misiniz? Bu iki müessese 
personelinin lojman gereksinmesini neden eşit tutmu
yorsunuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 5.6.1986 

Hükmü : 525-15/442 - 31087 
Konu : Erzurum'da lojman tahsisi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.4.1986 gün ve 7/1116-5993-22989 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum'da görev yapan Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi ve Türk Hava Yolları Personelinin lojman 
sorununa ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş, cevabı
mız aşağıda sunulmuştur. 
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Soru 1. : 
Erzurum DHM İşletmesi Müdürlük personeli için 

ErzurumNiaki lojman tesisleri yeterli mi? Gereksinme 
duyulan lojmanlar ne zaman yapılıp tamamlanacaktır? 

Cevap 1. : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür

lüğünce işletilmekte olan Erzurum Havameydanında 
63 kişilik personel mevcuduna karşılık halen 16 loj
man bulunmaktadır. Ayrıca, yapımına 10.4.1985 ta
rihinde başlanan 24 dairelik lojman inşaatının 
30.11.1986 tarihinde bitirilmesi planlanmış olup, bi
timini müteakip hizmete verilmesiyle toplam lojman 
sayısı 40 olacaktır. Ödenek sağlanabilmesi halinde bu 
lojman sahası içinde ek lojman binaları da yapılabi
lecektir. 

Soru 2. : 
Erzurum Türk Hava Yolları Şehir İçi hizmet bi

nası neden yaptırılmıyor da fahiş kiralık yerlerde hiz
met yürütülüyor? 

Cevap 2. : 
Türk Hava Yolları satış büroları, yoğun trafik ve 

yolcu potansiyeli olan şehir merkezinde ve özellikle 
diğer hava yollarının da bulunduğu bölgelerde hizmet 
vermektedir. Yatırım programlarındaki sınırlamalar 
nedeniyle şehir merkezlerinde hizmet binası yapımına 
imkân vermemektedir. 

Erzurum büro yeri Sosyal Sigortalar Kurumundan 
kiralanmış olup, 210 metrekarelik alan için yıllık 
1.353.041 TL. kira bedeli ödenmektedir. 

Görüldüğü gibi kira olarak fahiş bir ücret ödenme
mektedir. 

Soru 3. : 
Erzurum Türk Hava Yolları (THY) personeli için 

de lojman yapımını düşünmekte misiniz? Bu iki mües
sese personelinin lojman gereksinmesini neden eşit 
tutmuyorsunuz? 

Cevap 3. : 
1986 yılında THY için lojman yapımı ve alımı ko

nusundaki 1 milyar liralık program DPT Müsteşarlı
ğınca kabul edilmemiştir. Konu devamlı gündemde tu
tulmakta olup, sorunun çözümlenmesine çalışılmak
tadır. 

Türk Hava Yolları ve DHMÎ personeli arasında 
lojman ihtiyacı konusunda bir ayırım söz konusu de
ğildir. 

Bu kuruluşlarımızın malî durumuna göre, lojman 
ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum'un İspir İlçesinde yapımı tamamlanmadan 
satıldığı iddia edilen ayakkabı fabrikasına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz T itiz'in yazılı 
cevabı (7/1117) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

T. C 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 07-62/2243 
Konu : Erzurum Milletvekili 5.6.1986 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazık soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.4.1986 tarih ve 7/1117-5994/22990 sayılı 

yazıları. 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen, 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi konusu ilgili kuruluşumuza ince
lettirilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan cevabî bilgiler 
ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakanı 

Soru 1. Erzurum İspir İlçesinde yapılmakta olup 
yarım kalan ayakkabı fabrikası için en son ödeme 
maliyeti (kamulaştırma ve inşaat yapımı) ne kadardır? 

Soru 2. Bu fabrikanın satıldığı söylenmektedir. 
Doğru mu? 

Soru 3. Satıldı ise, 
a) Kime veya hangi firmaya, 
b) Kaç lira bedelle satıldı? 
Soru 4. Alıcıya herhangi bir işletme kredisi verildi 

mi? Kaç (Türk Lirası? 
Soru 5. Bu olanaklar bu fabrikayı yaptıran ku

ruluşa sağlansa idi bu fabrika tamamlanıp üretime ge-
çirilemez mi idi? 

Soru 6. Alan kişi ya da firmanın bu fabrikayı ta
mamlayıp işletme ve üretime başlatacağına inanıyor 
musunuz? Bu işin kompetanı olduğuna dair ne gibi bir 
değerlendirme yapılmıştır? 
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Sümerbank 
Genel Müdürlük 

Telgraf : Sümerbank 
No. : 80 - 18781 14.5.1986 
Servis : K.Ö.Y. 

Konu : İspir Ayakkabı Üretim Tesisleri. 

T. C. Devlet Bakanlığına 
(Sn. M. Tınaz Titiz) 

Ankara 

İlgi : 6.5.1986 tarih ve 07-38/1722 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Er
zurum - ispir İlçesinde yapımı tamamlanmadan sa
tıldığı iddia edilen Ayakkabı Fabrikasına ilişkin yazılı 
soru önergesi ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

İspir Ayakkabı Üretim Tesisleri, Teşekkülümüze ait 
yarım kalan ve programdan çıkartılan tesislerimiz me-
yanında Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuru
lunun 18.3.1985 tarih ve 85/11 sayılı kararı ile satışı ya
pılmak üzere, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığına devredilmiş bulunmakta olup; 

1. İspir ayakkabı üretim tesislerinde; bugüne ka
dar; 

a) Arazinin kamulaştırılması için 1977 yılı fiyat
ları ile 2.541.000.- TL. 

b) Yapılmış inşaatlar için de 1977 ve 1981 yılı 
fiyatları ile 140.381.000.- (TL. oknak üzere toplam 
142.922.000.- TL. ödenmiştir. 

c) Tesislerin, Kamu Ortaklığınca satışa çıkarıl
madan önce tespit ettikleri rayiç bedel ise 500.529.000.-
TL. dır. 

2. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanlığınca 23.9.1985 tarihli Resmî Gazete ile satışı ilan 
edilen tesis için, Erzurum İlinden Altay Firması 
deri işletme tesisi kurmak üzere Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı idaresi Başkanlığına teklifte bulunmuş olup 
satışı yapılmamıştır. 

3. Satış yapılmadığından, cevaplanmamıştır. 
4. Bir işletme kredisi verilmemiştir. 
5. Tesisimiz, Hükümetimizin KİT'leri özelleştirme 

politikası nedeniyle durdurulmuş ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığınca programdan çıkartılan tesis
lerimiz meyanında olup, Teşekkülümüzce yeniden ele 
alınıp tamamlanması mümkün olamamaktadır. 

6. Satınalmaya talip firmanın, tesisi tamamlayıp 
üretime açabilme kapasitesine sahip olup olmadığı 
araştırılmakta ve değerlendirmede, Kamu Ortaklığı 
İdaresi ile Sümerbank ilgililerince birlikte yapılmakta 
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ve ilgili kurulların onayından sonra yürürlüğe girmek
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

SÜMERBANK 
Genel Müdürlük 

Dr. Erkan Tapan Ali Rıza Ercan 
Genel Müdür V. Genel Müdür Yrd. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol, içme ve 
sulama suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1134) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Onman ve Köyiş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Erzurum ili ve ilçeleri köylerinde yapılması ge
rekli aşağıdaki işlerin - öncelikle yaıpılması olanaklı 
mı? 

Soru 1. Şenkaya İlçesi : Alıcık Köyü Sulama ve 
içme suyu. 

Şenkaya İlçesi : Alıcık Köyü taşkın koruma. 
Soru 2. Olur ilçesi : Ommanağzı Köyü Sulama ve 

içme suyu tesisleri yetersiz, 

Soru 3. Şenkaya İlçesi : Turnalı Köyü İçme su 
'tesisi 'bozulmuş. Bu Köy Oltu'ya ibağlanmalk is
ter. Müracaatları var. (Oltu'ya 34 Km. Şenkaya'ya 
68 Km. uzaklıktadır). 

Soru 4. Şenkaya İlçesi : Balkaya Köyü : Sulama 
tesisi ister. 

Şenkaya : Susuz Köyü : Sulama tesisi ister. 
Şenkaya : Susuz Köyü : İçme suyu az. 
Soru 5. Şenkaya : Deliktaş Köyü : Sulama suyu 

ister. 
Şenkaya : Deliktaş Köyü : Yollar stabilize ister. 
Soru 6. Tortum : S uy atağı Köyü.: Sulama tesisi 

ister. 
Tortum : Uzundere Bucağı : Sulama tesisi ister. 
Soru 7.: Karayazı : Yukarı Söylemez : Sulama te

sisi ister. 
Karayazı : Elmadağ Köyü : İçme suyu kifayetsiz. 
Karayazı : Gülkömu : içme suyu kifayetsiz, 
Karayazı : Salyamaç : Sulama tesisi ister. 
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TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Balkankğı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-492 
6 . 6 Î İ986 

Türkiye Büyük Mıiıllet Meclisi Başkanlığına 
'İlgi : Gen. Sek. K. ve 'K. Md. düğünün 8 Mayıs 

1986 tarih ve 7/1134-6069/23264 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naibantoğlu' 

nun Erzurum İline bağlı Köylerle liılgili bazı altyapı 
tesisleri hakıkınıdalki yazılı soru önergesinin cevabı ek
te takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Onman ve Köyıişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naibantoğlu' 
nun Yazılı Soru Önergesimin Cevabıdır 

Cevap 1. Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Ge
neli Müdürlüğünün 1986 yuh Erzurum İl Programının 
daha önce zaj-ı âlinize takdim edildiği malumlarıdır. 
Bu programda, adı geçen kuruluşumuz tarafından 
1986 yılında Erzurum İlimize yapılacak yatırımlar 
gösterilmiştir, 

Cevap 2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
yatırımları konusunda hangi Iköylere öncelik tanına
cağı hususu, yapılan etütlere göre tespit edilmekte 
olup, bütçe 'imkânları muvacehesinde yıllık yatırım 
programlarına dahil edilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su so
rununa ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişle-

ni Balkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naibantoğlu 

Erzurum 

Erzurum İli ve ilçeleri köylerinde yapılması ge
rekli aşağıdaki işlerin yapımına öncelik verilımesi 
olanaklı mı? Bunlar hangi yıl programına konup 
yapılacaktır? 

Soru 1. Tortum : Aksu Köyü içme suyu geti
rilmesi. 

Soru 2. İspir : Pazaryoiu Köyü sulama işi* 
Soru 3. İspir : Gülçimen Köyü yollar stabilize 

ister. 
Soru 4. Aşkale : Güırkaynalk Köyü yollar stabi

lize ister. 
Aşkale : Gürkaynak Köyü içme su 'boruları bo

zuk. 
Soru 5. Aşkale : Dallı Köyü sulama suyu ister. 
Aşkale : Dallı Köyü yollar stalibize İster. 
Soru 6. Aşkale : Kurtmahımut Köyü yollar sta-

'bilize ister. 
Aşkale : Kurtmahmut Köyü içme su tesisi ister. 
Soru 7. Aşkale : Ocaklı Köyü yollar stabilize 

ister. 
Soru 8. Aşkale : Kükürtlü Köyü içme suları 'ki

fayetsiz. 
Soru 9. Hınıs : Yolüstü Köyü yolları stabilize 

ister. 
Hınıs : Yelpıis, Sahabettin, Bellitaş, Ağcamelifk köy 

yolları stabilize ister. 
Soru 10. Hınıs : Ağcamelik ve Duman köyleri

nin, sulama su tesisi ve içme su tesisi bozuk. 
Soru 11. Hınıs : Maruf Köyü içme suyu yok. 

Sulama suyu teslisleri yok. (Komşu köyler kullanı
yor) 

Soru 12. Hınıs : Karaköpırü Bucağı : Sulama su
yu tesisi ister. Yollarının noksan işleri yapılmalı. 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Balkankğı ' 6,6. 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-493 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. ve K. Md. lüğünün 8 Mayıs 

1986 tarih ve 7/1135-6070/23265 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum İline 'bağlı Iköylerle 'ilgili bazı altyapı 
tesisleri hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
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Erzurum M'illbtvekili Sayın Hİkni Nallbantoğlu' 
nun Yazılı 'Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Bakanlığıma 'bağlı Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün 1986 yılı Erzurum İl Progra
mının daha önce zat-ı âlinize takdim edildiği malum-. 
larıdır. Bu programda, adı gecen kuruluşumuz "tara
fından 1986 yılında Erzurum İlimize yapılacak yatı
rımlar gösterilmiştir. 

Cevap 2. Köy Hizmetleri - Genel Müdürlüğünün 
yatırımları konusunda hangi köylere öncelik tanına
cağı hususu, yapılan etütlere göre tespit edilmekte 
olup, bütçe imkânları muvacehesinde yıllık yatırım 
programlarına dahil edilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakamı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin su ve yol so
runlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1136) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Erzurum İli ve 'ilçeleri köylerinde yapılması ge
rekli aşağıdaki işlerin yapımına öncelik verilmesi ola
naklı mı? Buralar hangi yıl. programına konup yapı-
ilaoaktur?. 

Soru 1. Aşkale İlçesi? Demirkıran Köyünün içme 
su tesisi. 

2. Tortum ilçesi Aksu Köyü bozulan 700 m'lik 
arkının tamiıri. 

Soru 3. Tekman Güneşli Köyü yeraltı suyu çı
kartması işi. 

Soru 4. Hınıs Bahçe Mahallesi ve Sarılı Mahal
lesini ve Karakula mahallelerini Hınıs'a bağlayan ve 
grup köy yoiarının başlangıcı olan 3-4 km. yol ve 
gerekli köprülerin yapılması. 

Soru 5. Oltu İlçesi, Yolboyu Köyü içme suyu 
tesisi ve sulama suyunun yeterli hale getirilmesi. 

Soru 6. Şenkaya : Gaziler Kasabası içme suyu 
kifayetsiz. Şenkaya Gaziler Kasabası sulama suyu 
tesisi yok." 

Soru 7. Olur : Dereköy içme suyu arızalı. 

Soru 8. İspir : Kırık Bucağı : Sulama suyu te
sisi. 

İspir : Kavaklı Köyü : Sulama suyu tesisi, 
İspir : Ulutaş Köyü : Sulama suyu tesisi. 
Soru 9. Aşkale : Sarıbaba Köyü : Köy yolu 

bozuk. 
Aşkale : Topalçavuş Köyü : Köy yolu bozuk. 
Soru 10. Aşkale : Sulama suyu tesisi ister. 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlıği 6 . 6 . 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-494 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :Gen. Sek. K. ve K. Md. 'Kiğünün 8 Mayıs 

1986 tarih ve 7/1136-6071/23266 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erzurum iline bağlı köylerle ilgili bazı altyapı 
tesisleri hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbantoglu' 
nun Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünün 1986 yılı Erzurum 11 Programı
nın daha önce zat-ı âlinize takdim edildiği malum
larıdır. Bu programda, adı geçen kuruluşumuz ta
rafından 1986 yılında Erzurum İlimize yapılacak ya
tırımlar gösterilmiştir. 

Cevap 2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
yatırımlar konusunda hangi köylere öncelik tanına
cağı hususu, yapılan etütlere göre tespit edilmekte 
olup, bütçe imkânları muvacehesinde yıllık yatırım 
programilarına dahil edilmektedir. 

Saygıılanımla arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin stabilize yol 
ve sulama tesisi sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ya
zılı cevabı (7/1139) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sor ularımın Tarım orman ve Köyişle-

d Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naîbantoğlu 

Erzurum 

(Erzurum Mi ve ilçeleri köylerinde yapılması ge
rekli ^aşağıdaki işlerin yapılamasına öncelik verilmesi 
olanaklı mı? 

Soru L Hınıs : Güvendik Köyü : Köy yollan 
stabilizesi eksik. 

Hınıs : Burnaz Köyü : Sulama suyu tesisi ister. 
Hınıs : Burnaz Köyü : İçme suyu tesisi ister. 
Hınıs ': Burnaz Köyü : Yoların stabilizesi ister. 
Soru 2. Tekman : Erenceköy : Sulama tesisi is

ter. 
Tekman : Kırıkhan Köyü : Sulama ıtesisi ister. 
Tekman : Kayaboğaz Köyü : Sulama tesisi ister. 
Soru 3. Narman : Koçkaya Köyü : Sulama te

sisi ister. 
Narman : Ümlükaya Köyü : Sulama testisi ister. 
Soru 4. Şenkaya : Aydoğdu Köyü : Sulama ve 

içme su tesisi ile köy yolu yapımı ve kumlanması 
ister. 

Soru 5. Şenkaya : Değirmenli Köyü : Sulama 
teslisi ister. 

Şenkaya : Köşk Köyü : Sulama tesisi ister. 
Şenkaya : Köşk Köyü : İçme suyu tesisi. 
Şenkaya : Yeşildemet Köyü : Sulama suyu tesisi. 
Soru 6. Şenkaya : ıPenek Köyü : îçme suyu is

ter. 
(Motopompa]' sistemiyle). 
Şenkaya : Penek Köyü : Taşkın koruma ister. 
Soru 7. Şenkaya : Gözalan Köyü : Yollara sta

bilize ister. 
Şenkaya : Gözalan Köyü : İçme suyu tesisi ister. 
Şenkaya : Gözalan Köyü : Sulama tesisi ister, 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 6 . 6 . 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-495 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. ve'K. Md. lüğünün 8 Mayıs 

1986 tarih ve 7/1139-6074/23269 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Erzurum İline bağlı ıköylerle ilgili bazı altyapı 

tesisleri hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ek
te itakdim edilmektedir. 

Arz edenim. 
H. Hüsnü Doğan 

Taran Orman ve Köyiişlerâ 
Balkanı 

Erzurum Milletvekilli Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün 1986 yılı Erzurum İl Progra
mının daha önce zat-ı âlinize takdim edildiği • ma
lumlarıdır, Bu programda, adı geçen kuruluşumuz 
tarafından 1986 yılında Erzurum İlimize yapılacak 
yatırımlar gösterilmiştir, 

Cevap 2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
yatıranları konusunda hangi köylere öncelik tanına
cağı hususu, yapılan etütlere göre tespit edilmekte 
olup, bütçe imkânları muvacehesinde yıllık yatırım 
programlarına dahil edilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1144) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi say
gılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında -kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve Ikuruluşlarda- görevlendirilenler, 
hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin 
aslî görevleri ve isimıleri nedir? 

'Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde ve
rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para 
miiktarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b.) nedir? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı : SİDE-479-291 12 . 6 .1986 
Konu : Salim Erel'in 

soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.5.1986 tarih ve 7/1144-6126-23365 sayrlı 

yazıları. 
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(Konya Milletvekili Sayıın Salim Erel'in tevdi et
miş olduğu yazılı .soru önergesi il© ilgili alaraık 
kadrolu hizmeti dışında, başka bir kurum ve ku
ruluşta ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b. para kar
şılığı görev yapan Bakanılığım mensubu bulunmadı
ğını sayıgularımla arz ederim. 

VaJhit Haılefoğlu 
Dışişleri Balkanı 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu hiz
metleri dışında ek görev verilen personele ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı ce
vabı (7/1147) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mesut 

Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, 
hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin 
aslî görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b.) nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 04 - 012 - 1/02737 12.6. 1986 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.5.1986 tarih ve 7/1147 - 6129/23368 sayılı 

yazınız. 

İlgi'de belirtilen yazı ekinde alman Konya Millet
vekili Salim Erel'in yazılı som önergesine cevap met
ni ilişkte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 

Bakanlığımda bağlı ve ilgili kuruluşlarda kadrolu 
hizmeti dışında - kamu iktisadî kuruluşlarında, özel 
kuruluşlarda veya herhangi bir kurum ve kuruluşlar
da - görevlendirilenler ve hizmet yapanlarla ilgili ola
rak Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in yazılı so
ru önergesi hakkında Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu Genel Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Genel Mü
dürlüğünden alınan yazıların birer örneği ilişiktedir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Basın - Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü 26. 5 . 1986 

Sayı: PRS/237/2508 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Devlet Bakanlığına 
(Sn. A. Mesut Yılmaz) 

İlgi: 21.5.1986 tarih ve 04 - 012.1/02699 sayılı ya
zınız. 

Her türlü özlük hakları saklı kalmak ve aylıkları 
Genel Müdürlüğümüzce ödenmek üzere diğer kuru
luşlarda çalışmakta bulunan personelimizin isim lis
tesi aşağıda belirtilmiştir. 

Arz ederim. 
Tuncer Topur 

Genel Müdür V. 

Adı ve Soyadı 

Sabahattin özgüvene 
Ayda Süler 
Cem Avcı 
Taşkın Yücel 
Haldun Cezayirlioğlu 
Işıl Musluer 
A. Şeyda Türk 
Osman Koyun 
Sadık Ünal 
Ruhi Yılmaz 

Unvanı 

Eğitim Uzmanı 
Redaktör 
Redaktör 
Şef 
Memur 
Mütercim 
Memur 
Hizmetli 
Şoför 
Şoför 

Görev Ya 

Başbakanlık 
Başbakanlık 
Başbakanlık 
Devlet Bakanlığı 
Devlet Bakanlığı 
Devlet Bakanlığı 
Devlet Bakanlığı 
Devlet Bakanlığı 
Devlet Bakanlığı 
Devlet Bakanlığı 

ptığı Yer 
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Anadolu Ajansı 
Genel Müdürlük 

Sayı: Gen. Md. Sek. 8/83 - 1590 
Konu : A.A. Personel Hk. 

Devlet Bakanlığına 
23 . 5.1986 

İlgi: 21.5.1986 tarih ve 04 - 012.1/02699 sayılı yazı 
ile eki olan yazılı soru önergesi. 

Anadolu Ajansının bütün personeli sözleşmelidir. 
Bu personel arasında kamu kuruluşlarında, herhangi 
bir kurumda ya da kuruluşta görevlendirilenler, hiz
met yapanlar bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Hüsamettin Çelebi 
Genel Müdür 

Kurumumuz Elemanlarından Olup Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Ait Liste 

Sicil 
No. Adı ve Soyadı 

Kurumdaki 
Ünitesi ve Görevi 

4840 Dr. Faruk Ermemiş Ankara Radyosu 
Müdür Yrd. 

Görevlendirildiği 
Kuruluşun Aldı 

Başbakanlık 

Ayrılış 
Tarihi 

20.6.1984 

Not: 1. İlgili aslî görevini aksatmamak üzere mesai günlerinde sabahları Başbakanlıkta görevlendirilmiştir. 

2. Bu görevlendirme ile ilgili olarak adı geçeni,ı herhangi bir ücret alıp almadığı Kurumumuzca bi-
linmemektedir. 

— 567 — 



2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 54 ncü Maddesi Gereğince 
Fonksiyonları tle İlgili Konularda Üniversite ve Yüks ökokuUarda 1985 -1986 öğretim 

İzni Verilen Kurum Elemanlarına Ait Liste 

3 
00 

Sicil 
No. 

1944 
2696 
3980 
4876 

1621 
6146 

3609 
2637 

2836 
1086 
813 
3004 
1510 

4363 
3410 
1041 

Adı ve Soyadı Ünitesi ve Ünvam 

Ahmet Pınar 
Tekin Özertem 
Fahri Taş 
Orhan Alptürk 

Alparslan Öner 
Sevil Özdural 

Recai Uğurkan 
Zafer Nuri Eraslan 

Nuri Öztuğ 
Gülben Dinçmen 
Dengiz Toprak 
Mesut Özgen 
Bengül Erdamar 

Vural Tekeli 
Ertürk Yöndem 
H. Yavuz Güven 

Ankara Tv. Md. Prodüktör 
Ank. Tv. Md. Çocuk Proğ. Md. lüğu 
Ankara Radyosu Müdürü 
İzmir Bl. Md. Tv. Md. İşi. Şb. Md. 
Stüdyo Servis Şefi 
İzmir Bl. Md. Tv. Müdürü 
İst. Bl. Md. Tek. Md. Foto Film Şb. Md. 
Film Lab. Servis Şefi 
İst. Bl. Md. Tv. Md. Kameraman 
İst. Bl. Md. Rd. Md. Tiyat. ve .Eğl. Yay. Md. 

Tv. Dai. Bşk. Den. ve Red. Md. Den. Md. Denetçi 
Tv. Dai. Bşk. Den. ve Red. Md. Denetçi 
Yay. Denet. Kurulu Bşk. Üye 
Ankara Rd. Md. Uzman 
İst. Böl. Md. Rad. Md. Yay. Yön. Md. Spiker 

İst. Bl. Md. Vericiler Md. 
Haber Dai. Bşk. Prodüktör 
Yay. Den. Kur. Bşk. Üye 

Oku 

AÜBSYO 
» 
» 

9 Eylül Üni. 
Güz. San. Fak 

» » 
Marmara Üni 
Güz. San. Fak 

» » 
Anadolu Üni. 
Açık Öğ. Fak 

» » 
» » 
» » 
» » 

İst. Üni. Bas. 
Yay. Yük. Ok 

Gazi Üni. B.Y 

Not: Adı geçenlere haftada 4 saati geçmemek kaydiyle ders okutma izni verilmiştir. 
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9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı 
cevabı(711150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ahmet 

Karaevli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda Veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî 
görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı (ücret, hakkıhuzur, ikramiye v.b.) nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 5.6.1986 
Sayı: 08.68/01155 

Konu: Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

5.5.1986 gün ve 7/1150 - 6132 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Salim Erel'in kadrolu hizmetle

ri dışında ek görev verilen personele ilişkin yazılı so
ru önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Başbakanlık kadrosunda olup, Bakanlığımızda gö
revlendirilen 3 personel, Kamu İktisadî Kuruluşları
nın iştiraki bulunan Şirketlerde Yönetim Kurulu Üye
si ve Murakıp olarak bilgim dahilinde görevlendiril
mişlerdir. 

Bunlara ödenen ücretler 60 000 TL.— ile 100 000 
TL.— arasında değişmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakam 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce-
be Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1151) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı ta

rafından yazılı alarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya . 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, -kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve kuruluşlarda- görevlendirilenler, 
hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin 
aslî görevleri ve isimleri nedir? 
, Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde ve

rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye Vb.) nedir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 3.6.1986 

Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı: 914000 41203 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 15.5.1986 gün ve 
7/1151 saydı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel tarafından so
rulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevapları
mız ek listede sunulmuştur. 

Belirtilen kamu görevlilerine Ekonomik işler Yük
sek Koordinasyon Kurulunca belirlenen esaslar dahi
linde ek görev ücreti ödemesi yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ahmet Kurtcobe Alptemoçin 
Majiye ve Gümrük Bakanı 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığında görevli olup, kadrolu hizmeti dışında ek görevi bulunan personeline ait liste 

Adı ve soyadı 

3. Mehmet Bayram 
4. Metin özşahin 
5. H. Cemil Silan 
6. Biltekin özdemir 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

Altan Tufan 
Oktay Şatıroğlu 
Ertan Cireli 
Yavuz Sayılır 

Hüseyin Kaplan 

Aslî görevi 

1. Ertuğrul Kumcuoğlu 
2. SaduHah Aygün 

Müsteşar 
Araştırma, Planlama ve Koordinas
yon Kurulu Başkam 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı 
Bakanlık Müşaviri 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü 
Gelirler Genel Müdürü 
Millî Emlak Genel Müdürü 
Gümrükler Genel Müdürü 
Bağlı ve ilgili Kuruluşlar Dairesi 
Balkanı 
özel Kalem Müdürü 

Ek görev yeri 

Petkim 
Tusaş 

Kefalet Sandığı 
Kefalet Sandığı 
Halk Bankası 

D.M.O. 
Kefalet Sandığı 
Orüs 
Çay - Kur 

Çay - Kur 
Çimento San. A.Ş. 

Ek göreve 
başlayış 
tarihi 

28.3.1983 
23.11.1983 

6.3.1981 
27.12.1984 

28.1.1985 

13.10.1984 
14.11.1983 
9.11.1984 

28.10.1984 

28.10.1984 
7.12.1984 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve kuruluşlarda- görevlendirilenler, 
hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî 
görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye vb.) nedir? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Sayı: Pers. Gn. Md. 
M.t.A. Atama 731-A/4814 

18.6.1986 

Konu: Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Mület Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 15,5.1986 gün ve 7/1152/6134/23373 sayılı ya
zılarınız. 

Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in yazılı so
ru önergesinde, cevaplandırılmasını istediği sorulara 
ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakam 

1. Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinden Müste
şar Galip Demirel A.S.O.K. Yönetim Kurulu üyeli
ğinde, Emniyet Genel Müdürü S. Arıkan Bedüfc 
T.P.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğinde görevlendiril
miştir. 

2. a) Müsteşar Galip Demirel Mülkî idarî Hiz
metleri Sınıfından 1 inci derecenin 4 üncü kademe
si maaşını almakta olup, Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevi nedeniyle 233 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnameye istinaden Ekonomik işler Yüksek Koor
dinasyon*'Kurulunca alınan 159 ve 164 sayılı karar
larda belirtilen miktarda ücret almaktadır. 

b) Emniyet Genel Müdürü S. Arıkan Bedük Mül
kî idare Hizmetleri Sınıfından 1 inci derecenin 3 üncü 
kademesi maaşını almakta olup, Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevi nedeniyle 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye istinaden Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunca alınan 159 ve 164 sayılı 
kararlarda belirtilen miktarda ücret almaktadır. 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılt cevabı (7/1154) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Baıkam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya Milletvekili 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, 
hizmet yapanlajr var mıdır? Var ise bu görevlilerin 
aslî görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde ve
rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para 
miktarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye vb.) nedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve 6.6.1986 
Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-512 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
İlgi: Gen. Sek. K. ve Kar. Müdürlüğünün 15 Ma

yıs 1986 tarih ve 7/1154-6136-23375 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in «kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personel» hakkın
daki yazdı soru önergesinin cevabı ekte takdim edil
mektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Salım Erel'in Yazilı 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap: Bakanlığımda çalışan çeşitli pozisyondaki 
10 adet personel Bakanlığımın ilgili kuruluşlarında, 
1 adedi de başka bir bakanlığın ilgili kuruluşunda 
yönetim kurulu üyesi olarak görev almış olup, bu 
personele ödenen aylık brüt ücret (140 000) er TL.'dir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

13, —' Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
relin yazılı cevabı (7/1155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya Milletvekili 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu ik
tisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhangi 
bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, hizmet 
yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî gö
revleri ve i&imleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde ve
rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para 
miktarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye vb.) nedir? 

TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 17 . 6 . 1986 
Basın ve Halkla llişkiler 

Müşavinliği 
Ankara 

Sayı -. 71-053-2-1546/9011 
Konu : Yazılı soru önergesinin 

cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mgi : 15.5.1986 gün ve 7/1155-6137/23376 sayılı 

yazınız. 
ligi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Kon

ya Milletvekili Sayın Salim Erel'in, kadrolu hizmet
leri dışında ek görev verien personele ilişkin yazılı 
soru önergesiyle 'ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. Bakanlığımız personeli ile Bağlı Kuruluşlar 
ve İlgili İktisadî Devlet Teşekkülleri personelinden 
ek görev verilenlerin isimleri, aslî görevleri, ek görev 
yerleri, ök ıgörevleri ve atama tarihleri, kuruluşlar 
' tibariyle ayrı ayrı ilişik listelerde gösterilmiştir. 

2. Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkındaki 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci mad
desi «Teşebbüsü ve bağlı ortaklığı temsil etmek üze
re teşebbüs ve ilgili bakanlık personellinden ve dışar
dan atanan veya seçilen 'bütün yönetim kurulu üye
leri, denetici ve tasfiye kurulu üyelerine her yıl Koor-
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dmasyon Kurulunca belirlenen miktarda aylık ücret 
ve dıiger ödemeler yapılır, Tahakkuk ettirilen ücret, 
prim ve benzeri ödemelerin 'toplamının, Koordinas-, 
yon Kurulunca kararlaştırılan miktarı aşan, kışımı 
Mıgili teşebbüse gelir kaydedilir. Bu madde hüküm
lerine aykırı hareket edenler görevlerinden uzaiklaş-
tırılır.» hükmıünü amir bulunmaktadır. Bu itibarla 

'ilgililere ödenen ücretler, Ekonomik İşler. Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun belirlediği miktarlar üze
rinden yapılmaktadır. 

Bilgiılerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Kuruluşun Adı 

Adı ve Soyadı : 

Ahmet Selçuk 
Şeyda Odyakmaz 
Mehmet İndap 
Şefik Ozanözgü 
S. Sırrı Vidinlisan 
A. Galip Mutdoğan 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Aslî Görevi : Ek Görev Yeri : Ek Görevi : 

Müsteşar 
M'üst. Mua. 
Müst. Mua. 
APK. Dai. Bşk. 
Teftiş Kat Bşk. 
Enerji Dai. Bşk. 
(Emekli) 

TÜRKKABLO 
TÜPRAŞ 
ETİTAŞ 
MTA Gen. Müd. 
E M Gen. Müd. 
Temsan 

Yön. Kri. Bşk. V. 
Yön. Kri. Üye 
Yön. Kri. Üye 
Murakıp 
Murakıp 
Denetçi 

Atama Tarihi 

19.3.1986 
Kasım -1984 
1.12.1984 
3.1.1985 
3.1.1985 
26.11.1984 

Kuruluşun Adı 

Adı ve Soyadı : 

Ata Erol Enacar 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aslî Görevi : Ek Görev Yeri : Ek Görevi : 

D.S.Î. Gol, Md. Kepez - Antalya Denetçi 
Elekt. Sant. T.A.Ş. 

Atama Tarihi 

17.3.1986 

Kuruluşun Adı : MADEN TETKİK VE ARAMA 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı ve Soyadı : 

M. Sıtkı Sanoar 

Aslî Görevi : 

Gen. Müd. 

Ek Görev Yeri : Ek Görevi : Atama Tarihi 

Çinkur Gen. Müd. Yön. Kri. Üyesi 1.12.1983 

Kuruluşun Adı 

Adı ve Soyadı : 

Süheyl Elbir 

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Asılî Görevi : 

Gen. Müd. 

Ek Görev Yeri : Ek Görevi 

Kepez ve Antalya 
Havaisi Elektrik 
Santraları T.A.Ş. 

Denetçi 

Atama Tarihi 

27.4.1985 
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Adı ve Soyadı 

Türkiye Elektrik Kurum 

Aslî Görevi 

Ayhan Erkan 
Enver Töreli 
Erdoğan Demiryürek 
Yüksel Yalçınkaya 
Zeki Çeri 
Ali Sayın 
Murat Saatçi 
Tuncer Tuncay 
Muhittin Babalıoğlu 
Radi Gökeşme 
Muammer Taşkan 
Yurdakul Alparslan 
Nurettin Bingöl 
Orhan Z. Demiray 
Fevzi Dabanlı 
Doğan Öztelli 
Halil R. İlıcak 
Suphi Şahin 
Tuğrul Polat 
Zaim Gündoğdu 
Çetin Akmandor 
Oktay Eryüce 
Naim Batur 
Tuncer Yakut 
Yahya Isıtan 
Necdet Özgen 
Ergün Türköz 
Hüsnü Dengiz 
Yavuz Yücebaş 
Altan Bozkurt 
Sabahattin Gültekin 
Saim Nalcıoğlu 

Gn. Md. Yön. Krl. Bşk. 
Yön. Krl. Üyesi 
Plan. Koor. Dai. Bşk. 
Muh. Dai. Bşk. 
Gen. Md. Yrd. Yön. Krl. Üye 
İnş. Dai. Bşk. 
Dağ. Şeb. Mlz. Fİİ Dai. Bşk. 
Gn. Md. Yrd. Yön. Krl. Üye 
Gn. Md. Yrd. 
Emi. Kamu Dai. Bşk. 
Gn. Md. Yrd. 
Eğt. Arş. Stand Dai. Bşk. 
île. Hat. Prj. Dai. Bşk. 
Mü. îşl. Dai. Bşk. 
Gn. Md. Yrd. 
Satınalma Dai. Bşk. 
Tra. Me. Prj. Dai. Bşk. Yrd. 
Nük. Sant. Dai. Bşk. Yrd. 
Sant. Dai. Prj. Gur. Md. 
Tef. Krl. Bşk. 
Sant. Prj. Dai. Bşk. Yrd. 
Genel. Sekreter 
Pers. Dai. Bşk. 
Sant. Tes. Dai. Bşk. 
Sant. Prj. Dai. Bşk. 
Dağı. Şet». Prj. Dai. Bşk. ' 
Şe. Tes. Dai. Bşk. 
île. Haz. Prj. Dai. Bşk. Yrd. 
Muh. Dai. Bşk. Yrd. 
İd. Hiz. Dai. Bşk. Yrd. 
Gn. Sek. Yrd. 
Dağ. Şeb. Dai. Bşk. 

Genel Müdürlüğü 

Ek Görev Yeri 

AEG - ETÎ Elekt. End. A. Ş. 
AEG - ETÎ Elekt. End. A. Ş. 
A E G - E T Î Elekt. End. A. Ş. 
AEG - ETÎ Elekt. End. A. Ş. 
Çanakkale Ser. Fab. A. Ş. 
Çanakkale Ser. Fab. A.Ş . 
Çanakkale Ser. Fab. A. Ş. 
Çel. Ha. Tel. San. A. Ş. 
Çel. Ha. Tel. San. A. Ş. 
Çel. Ha. Tel. San. A. Ş. 
Çukurova Elek. San. A. Ş. 
Çukurova Elek. San. A .Ş . 
Çukurova Elek. San. A .Ş . 
Çukurova Elek. San. A. Ş. 
Etitaş El. Te. İm. Tes. A. Ş. 
Etitaş El. Te. İm. Tes. A. Ş. 
Eltem-Tek. Tic. A. Ş. 
Eltem - Tek. Tic. A. Ş. 
Eltem-Tek. Tic. A. Ş. 
Eltem - Tek. Tic. A. Ş. 
Eltem - Tek. Tic. A. Ş. 
Kepez, Antalya El. Sa. T A . Ş. 
Kepez, Antalya El. Sa. T. A. Ş. 
Kepez, Antalya El. Sa. T. A. Ş. 
Kepez, Antalya El. Sa. T. A. Ş. 
M H A Ş . Mad. İnş. İş. T . A . Ş . 
MİTAŞ. Mad. İnş. İş. T. A. Ş. 
MİTAŞ. Mad. İnş. 1§. T. A. Ş. 
MİTAŞ. Mad. İnş. İş. T. A. Ş. 
MİTAŞ. Mad. İnş. İş. T . A . Ş . 
Nur - Tek. El. Sa. îş. T. A. Ş. 
Nur - Tek. El. Sa. îş. T. A. Ş. 



Adı ve Soyadı Aslî Görevi 

Yalçın Oyal 
Tülay Ağar 
Ahmet Kütükçüoğlu 
Güner Aşan 
Uğur Fehmi Erkut 
Ercüment Öztekin 
Tuncel Akman 
Mustafa Geçek 
Remzi Keskin 
Nejat Ünlü 
Turgut Ayer 
Mehmet Oral 
Necdet Baytan 
Ragıp Dinç. 
M. İhsan Şener 
Adnan Ünlü 
Tuncay Derman 
Tanju özkayah 

M. Şükrü Sakaryalı 
Ahmet Şakra 
Ertuğrul Sanalan 
Yüksel Baloş 
Tuncer Tuncay 

İlet. Şeb. İş. Dai. Bşk. 
Bil. İş. Dai. Bşk. 
Nük. Sant. Dai. Bşk. 
Plan. Koor. Dai. Bşk. Yrd. 
Tra. Mer. Prj. Dai. Bşk. 
İd. Hiz. Dai. Bşk. 
S. S. El. Üre. İl. Mü. Md. 
Sant. Prj. Dai. Bşk. Yrd. 5 
Hid._Sant. Dai. Bşk. 
İnş. Dai. Bşk. Yrd. 
Huk. Müşaviri 
Mües. İş. Dai. Bşk. Yrd. 
Sant. Prj. Gr. Bşk. 
Yük. Tev. Sat. Dai. Bşk. 
Sav. Sekreteri 
Ter. Sa. Dai. Bşk. 
Mak. İk. Dai. Bşk. 
Dağ. Şeb. Mlz. F . İ . İ . Dai. 
Bşk. Yrd. 
Sant. Des. Dai. Bşk. Yrd. 
Fen Tet. Krl. Bşk. 
Sa. Pro. Dai. Bşk. Yrd. 
S. S. El. Ür. İle. Mü, Md. Yrd. 
Gn. Md. Yrd. ve Yön. Krl. Üye 

Ek Görev Yeri 

Nur - Tek. El. Sa. İş. T. A. Ş. 
Nur - Tek. El. Sa. İş. T. A. Ş. 
Sun - Tek Ağ. Isı San. A. Ş. 
Sun - Tek Ağ. Isı San. A. Ş. 
Sun - Tek Ağ. Isı San. A. Ş. 
Sun - Tek Ağ. Isı San. A- Ş. 
Sun • Tek Ağ. Isı San. A. Ş. 
Soytek El. Sa. Tes. İş. A. Ş. 
Soytek El. Sa. Tes. İş. A. Ş. 
Soytek El. Sa. Tes. İş. A. Ş. 
Soytek El. Sa. Tes. İş. A. Ş. 
Soytek El. Sa. Tes. İş. A. Ş. 
Türkkablo A. Ortaklığı 
Türkkablo A. Ortaklığı 
Türkkablo A. Ortaklığı 
TGT El. Sa. Tes. İş. Tic. A. Ş. 
TGT El. Sa. Tes. İş. Tic. A. Ş. 
TGT El. Sa. Tes. İş. Tic. A. Ş. 

TGT El. Sa. Tes. İş. Tic. A. Ş. 
Bağ. Ort. Temsan A. Ş. 
Bağ. Ort. Temsan A. Ş. 
Bağ. Ort. Temsan A. Ş. 
T. Mad. En. Hiz. Sek. Kamu İş 
Ver. Send. (Türk Kamu Sen.) 



Kuruluşun Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

\ 
w 
ut 

Adı ve Soyadı 

Ömer Ünver 
Tamer Hızal 
Yılmaz Dinçel 
İhsan Şirin 

Adı ve Soyadı 

Sıddık Bektaş 

Asİî Görevi 

Et Pl. Pr. Tes. İş. Dai. Bşk. 
İşi. Dai. Bşk. 
Jeo. Et. Ar. Dai. Bşk. . 
Gn. Müd. Yrd. 

Ek Görev Yeri 

Kömür İşletmeleri A. Ş. 
Kömür İşletmeleri A. Ş. 
Kömür İşletmeleri A. Ş. 
Türkiye Maden, Enerji ve 
Hizmet Sektörü Kamu 
İşverenleri Sendikası 

Kuruluşun Adı : Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel 

Aslî Görevi 

Orta ve Yüksek Gerilim Kesici 
- Ayırıcı Fabrikası Teknik 
Müdür Yardımcısı 

Ek Görev Yeri 

ÇESTAŞ 

Müd 
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14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/1156) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadele
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî 
görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b.) nedir? 

10 . 7 . 1986 0 : 5 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 20 . 6 . 1986 
Müşavirliği 

Sayı: 5/MM-252 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.5.1986 tarih ve 7/1156/6138/23377 sayılı 

yazınız. 
Konya Milletvekili Salim Ererin- Kadrolu hizmet

leri dışında ek görev verilen personele ilişkin yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiş
tir. - • 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Konya Milletvekili Salim Erel'in yazılı sorusuna 

cevabımız. 
Soru: Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, 

- kamu iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya 
herhangi bir kurum ve kuruluşlarda görevlendirilen
ler, hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevli
leri ve isimleri nedir? Bu kimselere diğer görevler han
gi tarihlerde verilmiştir ve bu görevlerinden dolayı al
dıkları para miktarı - ücret, hakkı huzur, ikramiye 
v.b. - nedir? 

Cevap : Cevabımız ilişik listelerdedir. 
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Adı ve Soyadı Aslî Görevi 

Akın Çakmakçı 
Kamil Şener 
Aclan Akkerman 
Şefik Tokat 
Faik Koç 
Selahattin Koçak 
Yaşar Tüzün 
Ersan Yavuz 
Aydın Emre 
Erkal Sahtiyancı 
Erdoğan Güçlü 
A. Halim User 
Ali Eren 
îlter Serim 
Sedat Balak 
inci Özgüç 
İhsan Kırca 
Nevzat Cizre 
Tuncay Kupacı 
Yılmaz Koçak 
Saim Buzrul 
Nurettin Altun 
Metin Çetin 
Numan Keskin 
Mehmet Gönen 
Feyzi İşbaşaran 
Nuran Öngel 
Yüksel Soyluoğlu 
Sait Şenol 
ismet Conker 
S. Vakkas Ateş 
Seyit Gündüz 
Ahmet Kuşseven 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Teftiş Kurulu Bşk. 
Başmüfettiş 
Başmüfettiş 
APKK Başkanı 
Sanayi Gen. Müdürü 
Sa'nayi Gen. Md. Yrd. 
Sanayi Gen. Md. Yrd. 
Sanayi Gen. Md. Yrd. 
Sanayi Araş. Gen. Md. 
Küçük San. Gen. Md. 
Küçük San. Gen. Md. Yrd. 
tçticaret Gen. Md. 
Teşkilatlandırma Gen. Md. 
Teş. Gen. Md. Yrd. 
Fiat. Kal. ve St. Dai. Bşk. 
Bağlı ilgili Kur. Dai. Bşk. 
Personel Dai. Bşk. 
Sınaî Mülk. Dai. Bşk. 
İdarî ve Malî İşi. Dai. Bşk. 
Başkanlık Müşaviri 
Özel Kalem Müdürü 
Sanayi Ar. Gen. Md. Yrd. 
Teş. Şb. Md. 
İç. Tic. Dai. Bşk. 
İç. Tic. Dai. Bşk. 
Tşk. Tek. El. 
APKK Uzmanı 
Personel Şube Md. 

Kurumu ve Görevi 

Asil Çelik Yön. Kur. Üyesi 
Testaş. Yön. Kur. Üyesi 
Şekerbank Yön. Kur. Üyesi 
Taksan Yön. Kur. Üyesi 
Tümosan Yön. Kur. Üyesi 
Umum Mağazalar Denetçi 
Taksan Denetçi 
Testaş Denetçi 
Şeker Sigor. Yön. Kur. Üyesi 
Havelsan Yön. Kur. Üyesi 
Akmosan Denetçi 
Akmosan Yön. Kur. Üyesi 
Otomarsan Yön. Kur. Üyesi 
Asil Çelik Yön. Kur. Üyesi 
Gerkonsan Yön. Kur. Üyesi 
Tümosan Denetçi 
Akmosan Yön. Kur. Üyesi 
T. Şeker Fâb. Yön. Kur. Üyesi 
Tümosan Yön. Kur. Üyesi 
Pınarhisar Çim. Yön. Kur. Üyesi 
Niğde Çim. Yön. Kur. Üyesi 
Çorum Çimento Denetçi 
Taksan Denetçi 
Otomarsan Denetçi 
Al. Um. Mağ. Denetçi 
Karadenizbirlik Den. Kur. Üyesi 
Taskobirlik Den. Kur. Üyesi 
Narenciyebirlik Den. Kur. Üyesi 
Kozabirlik Den. Kur. Üyesi 
Güney./Üzüm Den. Kur. Üyesi 
Güney. /Zeytin Den. Kur. Üyesi 
Güıiey./Bakliyat Den. Kur. Üyesi 
Güney./FıstıkDen. Kür. Üyesi 



Adı ve Soyadı Görev Unvanı Birliğin Adı 

Atilla Tuğrul 
Serdar Metin 
Ali Gençler 
Ferhat Oral 
Fuat Özdemir 
Mustafa Şahin 

Salih Ünal 
Gülay Özgün 
Veysel Şentürk 
Ümit Arıkan 
Mustafa Sevilgen 
Engin Dikici 
Sultan Yıldız 
Enver Altıntaş 
Mehmet Canseven 
H. Mükerrem Özelçi 
Ahmet Kurtoğlu 
Mehmet Okur 
Abdurrahman Özenbaş 
Şemsettin Vural 
Faruk Kapusuz 
Uius Bilsel 
Muhsin Çapar 

İd. Mİ. Dai. Bask. Uzman 
Tşk. Şube Md. 
İç. Tic. Dai. Bşk. 
Tşk. Şube Md. 
İç. Tıc. Gen. Md. Yrd. 
Teşk. Gen. Md. Yrd. 

Tşk. Şube Md. 
Tşk. Dai. Bşk. 
Tşk. Şube Md. 
San. Araşt. Gn. Md. Yrd. 
Tşk. Şube Md. 
Tşk. Dai. Bşk. 
Tşk. Şube Md. 
Tşk. Dai. Bşk. 
Tşk. Şube Md. 
Hukuk Müşaviri 
Bakanlık Müşaviri 
Tşk. Gn. Md. Yrd. 
İç. Tic. Gn. Md. Yrd. 
İç. Tic. Gn. Md. Yrd. 
İç. Tic. Dai. Bşk. 
Başmüfettiş 
İç. Tic. Dai. Bşk. 

Güney./Kırmızı Den. Kur. Üyesi 
Yerfiskobirlik Den. Kur. Üyesi 
Maımarabirlik T>en. Kur. Üyesi 
Gülbirlik Den. Kur. Üyesi 
Tiftikbirlik Den. Kur. Üyesi 
Antalya Pam. Dok. S?n. A. Ş. 
Yön. Kur. Üyesi 
Tariş/Üzüm Yön. Kur. Üyesi 
Tariş/üzüm Den. Kur. Üyesi 
Tariş/İncir Yön. Kur. Üyesi 
Tariş/İncir Den. Kur. Üyesi 
Tariş/Pamuk Yön. Kur. Üyesi 
Tari ş/Pamuk Den. Kur. Üyesi 
Tariş/Zeytin. Yön. Kur. Üyesi 
Tariş/Zeytin. Den. Kur. Üyesi 
Antbirlik Yön. Kur. Üyesi 
Antbirlik Den. Kur. Üyesi i 

Çukobirlik Yön. Kur. Üyesi 
Çuko birlik Den. Kur. Üyesi 
Fiskobirlik Yön. Kur. Üyesi 
Fiskobirlik Den. Kur. Üyesi 
Trakyabirlik Yön. Kur. Üyesi 
Trakyabirlik Den. Kur. Üyesi 
Karadenizbirlik Yön. Kur. Üyesi 
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15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün 
yazılı cevabı {7/1160) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

f Salim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu ik
tisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya hefhangi 
bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, hizmet 
yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî görev
leri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b.) nedir? 

ıMillî Savunma Bakanlığınınl2.6.1986 Tarih ve 1986/453-ATG Sayılı Yazısı Ekidir 
1. Türk Silalhlı Kuvvetleri mensuplarından, 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı 

Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince çeşitli kurum ve kuruluşların kad
rolarında görevlendirilen personel mevcut olup, bunların her türlü özlük halkları Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinden ödenmektedir. Bu personele ayrıca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

10 . 7 . 1986 0 : 5 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun : 1986/453-ATG 12.6.1986 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Md.'lüğü 15.5.1986 

tarih ve 7/1160 - 6142/23381 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Salim Erel'oe hazırlanan ve ilgi 
ile Bakanlığımıza intikal ettirilen önergede cevaplan
dırılması istenen sorularla ilgili bilgiler ekte sunul
muş/tur. 

Arz ederim. 

Zeki Yavuztürk 
Millî Savunma Bakanı 

— 579 — 



Millî Savunma Bakanlığı Teşkilatı kadrolarında görevli olup da, bazı özel kanunla 
kurum ve kuruluşlarda görevlendirilen ve ek ücret {hakkı huzur) ödenen personel listesi 

Adı ve Soyadı 
Aslî Görevi 

î . Y. Müh. Tümg. 
A. Sedat TOKGÖZ 
M.S.B. Svn. San. ye Tek. 
Hz. D. Bşk. 

% Yük. Müh. Alb. 
Yüksel TEZCAN 
Svn. San. ve Tek. Hız. 
D. Bşk.üğı Şartname Şb. Md. 

3. Hv. Yük. Müh. Kd. Alb. 
Doğan KAYA 
ARGE D. Bşk.lığı Proje 
Etüt ve Plan Grup Bşk. 

Görevlendirildiği Yer 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Yö
netim Kurulu Üyeliği 

Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü: 
a) tT.S.E. Genel Kurul M.S.B. Tem. 
b) T.S.E. Teknik Kurul M.S.B. Tem. 
c) T.S.E. Svn. San. Standart Hazır

lık Grubu Üyeliği ve Grup Bşk. V. 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atom 
Enerjisi Komisyonu M.S.B. Üyesi 

Göreve 
Başlama 
Tarihi 

1.11.1984 

1984 

3.11.1983 

Özlük Hak 

Ücret olara 
lık atama 
TL.-'lık ma 
Senede bir 
rilmektedir 
ve ayrıca m 
saati ücreti 

İştirak edü 
hakkı huzu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı okullarda Millî Güvenlik dersi verme 
kbmutanlıklarınca görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenmektedir. 
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16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/1164) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağudafci sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı alarak cevaplandır iknasına müsaadelerinizi say
gılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, -kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve kuruluşlarda- görevlendirilenler, 
hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin 
aslî görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde ve
rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı 'aldıkları para 
miktarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b.) nedir? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk MüşavtirMği 5 . 6 . 1986 

Hükmü : 525-15/440-29650 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.5.1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 

D. Bşk. 7/1164-6146/23385 sayüV yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in, Bakan
lığımızda kadrolu hizmetleri dışında ek görev veri
len personele ilişkin ilgili yazınız eki yazılı soru 
önergesi incelenmiş, cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Yazılı Soru ı 

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, kamu 
'iktisadî (kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenler,, 
hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin 
aslî görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevleri hangi tarihlerde ve
rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para 
miktarı ücret, hakkı huzur," ikramiye v.bs nedir? 

Cevap : 

Bakanlığımızda kadrolu hizmetleri dışında ek gö
rev verilen personel ile bu personelin görev aldığı 
ıtarih, ödenen ücret ve ikramiye miktarları ilişikteki 
listede gösterilmiştir. 

İdare meclisi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve 
denetçilere hakkı huzur ödenmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakam 
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Bakanlığımız Kjadrolu Personelinden Olup Hizmeti Dışında Kamu İktisadî Kuruluşkrında 
Görev Alan Personeli Gösterir Listedir 

Adı ve Soyadı 

İhsan PEKEL 
Yüksel DİNÇER, 
Muammer IŞIKOĞLII 

Ömer KILIÇ 
İsmet ERÜSTÜN 
M. Ayhan BOLAY 
Atilla TEKEOĞLU 
Ünal ÖZKAN 
Hayrettin BAYTAŞ 

| İsmail Hakkı ARSLAN 
gı Tekin ÇINAR 

1 Mehmet KUTLU 

Erdal ACAR 

Ertuğrul AYDEMİR. 
Erol CENGİZ 

Bakanlıktaki Görevi 

'Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 

Şube Müdürü. 
Sivil Hv. D. Başkam 
Müsteşar Yardımcısı 
Kara Ulaştırma D. Bşk. 
Lim. ve Dnz. İş. D. Bşk. 
Bakanlık Müşaviri 

Ba'kanlılk Müşaviri 

Dairesi Başkam 
Şube Müdürü 

Bakanlık Müşaviri 

1 inci Hukuk Müşaviri 
Siv. Hv. D. Şube Müdürü 

Esas Hizmeti Dışında 
Görev Aldığı Kuruluşun Adı 

Ray Sigorta İdare Meclisi Başkam 
THY Yönetim Kurulu Üyesi 
T. Lokomotif ve Motor Sanayii 
Yönetim Kurulu Üyesi 
T. G. San. Yön. Kurulu Üyesi 
DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi 
T. Dnz. İşlet. Yön. Kur. Üyesi 
D. B. Dnz. Nak. Denetçi 
DİTAŞ Denetçi 
T. Libya Dnz. Nak. Ortak A.Ş, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
T. Vagon San. A. §. Y. K. Üyesi 
T. Vogcıı San. A. !Ş. Y. K. Üyesi 

T. Demiryolu Makineleri 
Sanayii A.Ş. Y. K. Üyesi 
Kıbrıs T. Denizcilik Lim. Ş. 
Yön. Kur. Üyesi 
Uçak Servisi A.Ş. Y. K. Üyesi 
Kıbrıs Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Üyesi 
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17. — Kars Milletvekili Ömer Kushan'ın, Telsiz 
İşleri Genel Müdürlüğüne hediye edildiği iddia edi
len malzemelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1167) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi1 Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ömer Kuşhan 

Kars 

Soru 1.. Telsiz İşleri Gn. Md. lüğü için alınan 
hediye malzemeler demirbaş defterine ne zaman ka
yıt edildi? 

Soru 2. Demirbaş defterine kaydedilenlerin top
lam değeri kaç TL. dur? 

Soru 3. Dairede olup demirbaş defterine kayde
dilenler (sonradan da olsa) dışında Gn. Md. veya 
Genel Md. lük diğer görevliılerinin evlerine götürül
müş hediye edilmiş malzeme var mıdır? 

'Soru 4. Demirbaş defterine geçirilımek suretiyle 
delil oluşturulmuş bu gibi malzemeyi Telsiz İşleri Ge
nel Md. lüğüne hediye etmiş olanlar karşılığında ne 
gibi yarar edinmişlerdir? Araştırılmış mıdır? 

Soru 5. Bir devlet dairesine dahi olsa bu şekilde 
hediye kabul etmiş olanlar hakkında herhangi bir ko
vuşturma yaptırmayı uygun bulur musunuz? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 5 . 6 . 1986 
Hukuk MiüşavtirDifği 

Hükmü : 525-15/439-29651 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.5.1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar D. 

'Bşk. 7/1167-6185/2348Q sayılı yazınız. 
Kars Milletvekilli Sayın Ömer Kushan'ın, Telsiz 

İşleri Genel Müdürlüğüne hediye edildiği iddia edi
len malzemelere ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru 
önergesi incelenmiş, cevaplarımız aşağıda sunulmuş
tur. 

Soru 1 : 
Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü iç.'n alınan hediye 

malzemeler demirbaş defterine ne zaman kayıt edil
di? 

Cevap 1 : 
'Bakanlığımız Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün 

gelişmesine katkıda bulunmak üzere, Türkiye'de yeni 

açılan 'telsiz sektöründe faaliyet gösteren telsiz elek
tronik endüstri kuruluşları ile telsiz ithalatçılarının 
tamamen gönüllü olarak hibe ettikleri eşyaların he
diye olarak mütalâa edilmesi mümkün bulunmamak
tadır. 

Hibe edilen cihaz ve malzemeler ise Bakanlığımız 
demirbaş defterine Şubat 1986 içinde yapılan yıllık 
sayımda kaydedilmiştir. 

Soru 2 : 
Demirbaş defterine kaydedilenilerin toplam değeri 

kaç TL. dir? 

Cevap 2 : 
Demirbaş defterine kaydedilenlerin toplam değeri, 

13 884 579 TL. dır. 

Soru 3 : 
Dairede olup demirbaş defterine kaydedilenler 

(sonradan da olsa) dışında Gn, Md. veya Genel Md. 
lük diğer görevlilerinin evlerine götürülmüş hediye 
edilmiş malzeme var mıdır? 

Cevap 3 : 
Bakanlığımız Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünde 

demirbaş defterine kaydedilmemiş hibe malzeme bu
lunmadığından Genel Müdür ve personelince evleri
ne götürülmüş malzeme de söz konusu olmamaktadır. 

Soru 4 : 
Demirbaş defterine geçirilmek suretiyle delil oluş

turulmuş hu gibi malzemeyi Telsiz İşleri Genel Mü
dürlüğüne hediye etmiş olanlar karşılığında ne gibi 
yarar edinmişlerdir? Araştırılmış mıdır? 

Cevap 4 : 
Bakanlığımız Telsiz İşleri Genel Müdürlüğüne hi

be edilen söz konusu malzemeler, Genel Müdürlü
ğün günlük faaliyetini kolaylaştırmak suretiyle çalış
malarına sürat kazandırmış olup karşılığında hiçbir 
kuruluşa çıkar sağlanmamıştır. 

Genel Müdürlüğün bütün işlemleri, 2813 sayılı 
Telsiz Kanunu ve buna bağlı yönetmelik hükümle
rine yöre, müracaat sahibi her kişi ve kuruluş içim 
eşit bir şekilde ve tam olarak uygulanmak suretiyle 
yürütülmektedir." 

Soru 5 : 
/Bir devlet dairesine dahi olsa bu şekilde hediye 

kabul etmiş olanlar hakkında herhangi bir kovuş
turma yaptırmayı uygun bulurmusunuz? 
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Cevap 5 : 
Yukarıda bininci cevabımızda açıklandığı üzere, 

hibe malzemeler Genel Müdürlüğün kuruluşuna ve 
faaliyetlerine katkıda 'bulunduğundan personel hak
kında bir kovuşturma yapılması söz konusu okna-
maktadıır. 

'Bilgilerinize arz edenim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

18. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, ülkemiz
de kullanılan telsizler için verilecek sertifikalara ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı(7/1168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ömer Kuşhan 

Kars Milletvekili 

Soru 1. Harçlar Kanununa ek yapılmak suretiy
le halk bandı telsizleri için verilecek sertifikalardan 
bugüne kadar verilenlerin sayısı ne kadardır? 

Soru 2. Türkiye'de bu telsizlerden (el telsizi, sa
bit telsiz ve araç telsizi olarak) ne kadar olduğu tahmin 
olunmaktadır? 

Soru 3. Bu duruma göre sertifika verme ve ge
rekli harcı alma işlemlerini hızlandırmayı düşünüyor 
musunuz? 

Soru 4. Bu konuda Telsiz İşleri Genel Md.'de 
ilgililerin bir organizasyon yapamamış olmaları karşı
sında bir ikaz yapmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 5. — Sertifika verme işlemlerinin gecikmesi 
nedeniyle Hazine geliri kaybı ne kadardır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 5.6.1986 
Hukuk Müşavirliği 

Huk. Mü. : 525-15/441-29652 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.5.1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 

D. Bşk. 7/1168-6486/23481 sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan'ın, ülke
mizde kullanılan telsizler için verilecek sertifikalara 
ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş, 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru : 1 
Harçlar Kanununa ek yapılmak suretiyle halk 

bandı telsizleri için verilecek sertifikalardan bugüne 
kadar verilenlerin sayısı ne kadardır? 

Cevap : 1 
CB/Halk Bandı sertifikasının verilmesi ile ilgili 

esaslar, Harçlar Kanununa ek yapılmak suretiyle çı
karılmamış olup, 2813 sayılı Telsiz Kanununa istina
den 23.7.1984 tarih ve 18467 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan yönetmeliğe göre verilmektedir. 

Sertifikaların harçları ise; 492 sayılı Harçlar Ka
nununun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla (8) 
sayılı tarifesine ek «Telsiz Harçları» hükümlerine gö
re alınmaktadır. Bugüne kadar 28250 adet CB/Halk 
bandı kullanıcısına sertifikaları verilmiş bulunmak
tadır. 

Soru : 2 
Türkiye'de bu telsizlerden (el telsizi, sabit telsiz ve 

araç telsizi olarak) ne kadar olduğu tahmin olunmak
tadır? . 

Cevap : 2 
Çeşitli ithalatçı firmalar tarafından 22.5.1986 ta

rihi itibariyle; 18 475 adedi araç, 12 322 adedi sabit 
ve 5 603 adedi de el telsizi olmak üzere, toplam 36 400 
CB/Halk Bandı cihazının satılmış olduğu Bakanlığı
mız kayıtlarında mevcut bulunmaktadır. 

Soru : 3 
Bu duruma göre sertifika verme ve gerekli harcı 

alma işlemlerini hızlandırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 3 *> 
36 400 adet CB/Halk Bandı cihazından birinci 

maddede açıklandığı üzere; Harçlar Kanununun çık
tığı 12.11.1985 ile 22.5.1986 tarihleri arasında 28 250 
adedinin harçları alınmış ve sertifikaları da sahipleri
ne gönderilmiş bulunmaktadır. Halen 4 770 adet ci
haz, kullanıcısının sertifikalarının verilebilmesi için 
harçlarım yatırmaları ve makbuzlarını göndermeleri 
beklenilmektedir. 3 380 kişinin harç makbuzları yeni 
gelmiş olup, her gün 200/250 arasında olmak üzere 
sertifikaları hazırlanmakta ve sahiplerine gönderilmek
tedir. 

Bakanlığımızın harç işlemlerini hızlandırma konu
su ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Harçlar Kanununun 
çıkmasından sonra, müracaat sahiplerinin harç tutar
ları hesabedilmiş ve tahsil işlemleri için de Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının İllerdeki defterdarlıklarına çi
zelge halinde gönderilmiş durumdadır. 
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Ayrıca; 492 sayılı Harçlar Kanununun 127 ve 128 
inci maddeleri gereğince, harcı yatırılmamış olan ci
hazlara sertifikalarının verilemeyeceği hususu da biz
zat ilgililere tebliğ edilmiştir. 

Halen harç mevzuu Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına ait bulunmaktadır. Buna binaen Bakanlığımız 
Telsiz tşleri Genel Müdürlüğünde sertifika işlemlerini 
yürütmek üzere altı kişilik bir birim teşkil edilmiş bu
lunmaktadır. 

CB/Halk Bandı Yönetmeliğine göre, sertifikaya 
esas teşkil eden müracaat evrakından; 

a) TGM -13 müracaat formunu, 
b) Satın alınan cihazın fatura fotokopisi, 
c) Müracaat evrakının Bakanlığa gönderildiğini 

belgeleyen PTT makbuzunu cihazının yanında bulun
duran her şahıs sertifikası gelinceye kadar cihazını 
kullanabilmektedir. 

Soru : 4 
Bu konuda Telsiz tşleri Genel M.'de ilgililerin bir 

organizasyon yapamamış olmaları karşısında bir ikaz 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 4 
Bakanlığımız Telsiz tşleri Genel Müdürlüğü henüz 

çok yeni ve görevinin çok ağır olmasına binaen kısa 
sürede en iyi bir şekilde organize edilmiştir, önümüz
deki günlerde; başta CB sertifika işlemleri olmak üze
re, tüm faaliyetler bilgisayar kontrollü olarak otomas
yona alınacak ve işlemler, fevkalade süratli cereyan 
edecektir. 

Halen bilgisayara işlemlerin yüklenmesine başla
nılmış bulunulmaktadır. Tüm işlemlerin yüklenmesine 
kadar, şimdilik altı kişilik birim, sadece sertifika dü
zenleme görevi ifa etmektedir. 

Bu birim, organize edilmiş bulunan Ruhsatname ve 
Sertifika Şubesi Müdürlüğü içinde yer almaktadır. 

Soru : 5 
Sertifika verme işlemlerinin gecikmesi nedeniyle 

Hazine geliri kaybı ne kadardır? 

Cevap : 5 
Sertifika işlemlerinde herhangi bir gecikme söz 

konusu değildir. Aynca sertifika verme işlemlerinde 
gecikme olsa bile, Hazine gelir kaybına sebep olma
maktadır. 492 sayılı Harçlar Kanununun 114 üncü 
maddesi, Kanunlarda aksi yazıh bulunmadıkça yıl 

kesirlerinin, tam yıl gibi harca tabi olacağı hükmünü 
haiz olup, yıl içindeki gecikmelerin tahakkuk ettirilen 
harç miktarına bir etkisi olmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

19. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Taşucu Seka Fabrikasındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Musta
fa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1169) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başbakan Sayın Turgut 

özaft tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ©derim. 16.5.1986 

D. Fileri Sağlar 
îçel 

1. Taşucu 'Seka Fabrikasına 1984 yılından bu 
yama kaç küşi atamıştır? Atama seki, nedir? 

2. )Bu 'fabrikada, çalışan işçiler anasında düşünce 
farklılığından dolayı ayırım yapıümakta mıdır? 

3. ıtdare Müdür Yardımcısı titan Özsoy, Keres
te Fabrikası Şefi Atasoy Kızılok, Selüloz Şefi Recep 
Aslı; «Hareketçi düşünceyi 'burada egemen Ikıtaaik 
için geldik» iddiaları ile işçiler ve tüm personel1 üze
rimde şiddetle (baskı ıryguflaidıklan doğru mudur? Bu 
konuda bernangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Bu 
kişilerin keyfî idarî davranışları sonucunda fabrika
da meydana fgelebilecek her türilü zararları ikim taz
imin edecektir? 

4. Açık partizanlık örneği olan tüketim koope
ratifi seçimlerinden Önce düşüncesine ralkiip olanları 
emniyet güçlerine asılsız nedenlerle İhbar edenler, 
nuzjiMTsuziIıufc yaratanlar hakkında ne gibi işlem ya
pılmıştır? 

5. Yandaşlarını işe aıLmiafc için giriş sınavında 
kâğıtlar üzerinde değişiklik yapanlar hakkında açılan 
soruşturma ne safhadadır? 

i6. 1984'ten bu yana fabrikada1 kimler kadrolu 
olarak çalışmaktadır ve 'kimlere hangi gerekçelerle 
(öğrenlim, d i bilgisi, süre v.s.) kadro 'tahsisi yapılmış
tır Kadro dağıtımında yolsuzluk olduğu iddiaları var
dır. Herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? 

7. Lojmanlarda kimler oturmaktadır? özelikle 
eskıi ülkü ocakları mensuplarına, yönetmeliklere rağ
men haksızca lojman verildiği doğru mudur 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 07-50/2261 18.6.1986 

Konu : İçel1 Milletvekili Sayın 
D. Fikri Sağlaır'ın yazılı 

soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

IİLGİ : (Başbakanlığın 28.5.1986 tarih ve 18/106-
1776/04188 sayilı yazıları 

İçel Milletvekili Sayın D. (Fileri Sağlıar'ın Sayın 
(Başbakanımıza yönelttiği, Seka Taşueu Müessesemi 
konu aJlıan yazılı sonu önergesine Başlbakanlıığın ilgi 
yazısıyla (tarafımızdan cevap verilknesfi istenmiştir. 

Söz 'konusu soru Önergesine cevap olarak İlgili 
Kuruşumuza hazırlatılan cevabî Ibigiler ekte tak
dimi edilmektedir. 

Bingilerimize tarz 'ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet 'Balkanı 

Soka Genel Müdürlüğü 
Sayı : GJM. Tef. 126.32.140/86 
Konu a tçeH Mlletveki! Sayın 5.6.1986 

D. Fikri Sağlaır'ın yazıilı 
soru önergesi cevapları 

T. C. Devlet BaJkanlhğı 
İlgi : 2.6.İ1986 ıtarih 07-60/2148 sayıcı yazılan 
Genel Müdürlüğümüz Alkdeniz Müessesesi Mü

dürlüğü elemanlarımı [konu alan, içel Milletvekili Sa
yın D. Fikri Sağlar'ın yazılı soru önergesinde yer alan 
hususlara ait cevaplar aşağııdıa arz edtiikniştrr. 

SEKA Genel Müdürlüğü 
Ergün Kızılılgın Şevket Y. Baysungur 

1. SEIKA Akdeniz Müessesesinde halen 178 me-
ımuır 942 'işçi personel çalışmaktadır. 1.984 yılandan 
(bu yana 190 işçi personel, 29/1, ve değişik 29/2 sayılı 
«Her Kademede îşçıi Alma ve Yer Değiştirme Yö
netmeliği» hükümlerine göre yapılan imtihanla işe 
alınmıştır. 1984 yılındaki İşçi imtihanına Genel Mü
dürlük Müfettişleri nezaret etmişleridir. Ayrıca 1980 
yılından hu yama yapılan imtihanlara Askerî müşahit 
katılımı ştur. 

'2. Müessesede çalışan (işçi 've memur personel 
lamasında düşünce farklılığımdan dolayı ayınım yapıl-. 
mamalktadıır. Yer değişikliklerinde, terfilerde 29/2 Sa
yılı Yönetmelik hükümleri uyarınca liyakat ve disip
lin esas alınmalıdır. 

3. Müessese Adarı Müdür Yardımcısı İlham öz-
soy, Kereste Fahrikası Şefi Atasoy Kızılok, Selüloz 

Şefi Recep Aslı'nın «hareketçi düşünceyi egemen kıl
ma» iddiaları ile işçiler ve tüm personel üzerinde şid
detle 'baskı uyguladıkları hususunda herhangi hir 
soruşturma yapılmamıştır. IBu konuda Müessese Mü

dürlüğüne ve Genel Müdürlüğe hir şikâyet de yapıl
mamıştır. 

4. Bu sualde 'bahsi geçen Tüketim Kooperatifi 
SEKA Akdeniz Müessesesi Müdürlüğü memur ve işçi 
personelli tarafından kurulmuşta. Bahis konusu edil
mek astenen Tüketim Kooperatifi Başkanı Hamıit Şa
hin, 1985 yılında kooperatifte çalıştırmakta olduğu 
Ibir hayan personeli ile cinsel ilişkide bulunduğu, hayan 
'personelin ailesinin ilgili mercilere müracaian üze
rine, Müessese içinde, Silifke - Taşucu'nda şu'yu bul-
ıması neticesi ham Müessesedeki işinden hemde Koo
peratif Başkanlığından istifa ederek ayrılmıştır. 

5. 1-5.7.1980 (tarihinde yapılan işçi alma sınava 
larında yazılı kâğıtlarda görülen 'tahrifat konusunda 
(Müfettişlerce tanzim olunan 17.8.1981 tarih 1(4) ve 
9.9.1982 tamilh 1(4) sayılı iilkıi saruştuırımaı raporu Silifke 
Cumhuriyet Savcılığına1 intikal ettirilmiştir. Cumhuri
yet Savcılığınca imltihan komisyonunda görevli per
sonel hakkında Ağurceza Mahkemesinde dava açıl
mıştır. 

Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca 
5.6.19816 tarih 1984/95 esas 1985/140 sayılı Kararın
da; hlir personel1 hakkında para cezası ve geçici me
muriyetten mahrumiyet cezasına hüfcmolunmuştuır. 

Karar 27.1)1.1985 (tarihimde temyiz edilmiştir. 
'6. Müessesede, 1984 yılından bu yama 930 işçi 

personel kadrolu, 12 işçi personel muvakkat olarak 
çalıştırılmaktadır. 12 işçi haklarında resmî delili ol
mamasına rağmen Müessese Müdürlüğünün Ibazı en-
•dişeleri sebebiyle daimi kadroya laimmamıştır. 1986 
yılı sonuna kadar daimî kadroya alınacaklardır. 

7. Müessese Müdürlüğünde 11/1 ve değişik 11/2 
sayılı Konut Yönetmeliği hükümleri uyarınca 1983 
yılında Müessese Müdürü (Başkanlığında tüm 'Mües
sese Şeflerinin İştirakiyle yapılan kadro çalışması so
nucunda hangi ıgöreV veya kadroya vazife evi veri
leceği, hangi vaziife evinin puanlamaya (bırakılacağı 
kiaradaşitırılmıştır. IBu karar Müessese Yönetim Ko
mitesinden 1'8.5.1983 (tarihinde geçirilmiş ve kesin
leşmiştir. 

Müessıesede vazife evleri Yönetim Komitesi Ka
rarına 'bağlı olarak 11/1, değişik 11/2 sayılı Konut 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca personele tahsis edil
miştir. Yönetmeliklere rağmen haksız lojman veril
memiştir. 
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20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu -
nun, 1985 yılındaki sigara tüketimine ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in yazılı cevabı (7/1173) 

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. 1985 yılı içinde Türkiye'mizde filtreli ve 
filtresiz olmak üzere kaç ton sigara tüketilmiştir? 

Soru 2. Bu tüketimin yerli üretimle karşılanan ve 
ithal (dışalım) suretiyle karşılanan miktarları ne ka
dardır? 

Soru 3. Dışalım ile sağlanan miktarın Tekel ida
resi eliyle temin edilen miktarı ne kadardır? 

Soru 4. Yerli üretim ile karşılanamayan tüketim 
miktarının, Tekel idaresi dışında kimler tarafından dış
alım suretiyle temin edildiği? Şayet Tekel dışında bir 
tüzel yada özel - kişisel - resmî dışalım ile temin edi
len sigara miktarı yok ise bu miktar tüketim ne suret
le temin ediliyor? (Kaçakçılık hâlâ devam etmekte mi
dir?) 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 5 . 6 .1986 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) 
Sayı: 4 -1/1750 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar Kararlar Müdürlüğünün 23 Mayıs 1986 gün 
ve 7/1173, 6243/23670 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. 1985 yılında, filtreli ve filtresiz sigara 
tüketim miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Filtreli Sigara 56 471 ton 
Filtresiz Sigara 6 994 ton 

Toplam 63 465 ton 

— 587 

Cevap 2. 1985 yılında tüketilen sigaranın, 
Yerli - üretim miktarı 59 587 ton 
(Filtreli + Filtresiz 
İthalat 3 918 ton 

Toplam 63 505 ton'dur. 
1985 yılındaki tüketimle üretim arasındaki fark 

bir evvelki yıldan intikal eden stok'tan karşılanmıştır. 
Cevap 3. Sigara ithalatının tamamı, Tekel İşlet

meleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 
Cevap 4. Sigara arz ve talebinde herhangi bir so

run yoktur. 3 ncü sorunun cevabında da belirtildiği 
üzere, sigara ithalatı yalnız Tekel işletmeleri Genel 
Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Sigara ithalatı ile birlikte bu sahadaki kaçakçılık 
da tamamen önlenmiştir. Çok cüzi vakaların dışında 
sigara kaçakçılığı diye bir olay kalmamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, Samsun Karadeniz Bakır İşletmeleri Fabrikasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titizin yazılı cevabı (7/1175) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Samsun Karadeniz Bakır işletmeleri Fab

rikası bittiğine ve çalıştırıldığına göre ortaklarına ne
den kâr dağıtmıyor? 

Soru 2. Bu işletmenin hesap durumunu incelet
meniz mümkün mü? 

Soru 3. inşaat işlerinde büyük israflar ve işletme 
konusunda ehil olmayan ve gereksiz elemanlar çalış
tırıldığı doğru mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı: 07.50/2387 9.7.1986 

Konu: Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 23.5.1986 tarih ve 7/1175 - 6245/23672 

sayılı yazıları, 
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b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 3.6.1986 tarih 
ve 5/DY - 226 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgi (b) yazısıyla ba
kanlığıma intikal ettirilen, Karadeniz Bakır İşletmele
rini konu alan yazılı som önergesinde yer alan husus
lar için hazırlanan cevabî bilgiler ekte takdim edil
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakanı 

Karadeniz Bakır 
İşletmeleri A.Ş. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 18.6.1986 

Sayı: 04/Muhtelif/554/5286 
Konu: Erzurum Milletvekili 

Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu'nun yazılı soru 
önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 5.6.1986 tarih ve 07 - 46/2232 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen, Erzurum Milletve

kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Genel Müdürlüğü
müzle ilgili yazılı soru önergesi incelenmiş ve önerge
deki soru numaralarına sadık kalınarak cevap nite
liğindeki görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

Türkiye'nin bakır ihtiyacının karşılanması ve ba
kırın yanında Sülfürik Asit, Pirit Konsantresi ve Pirit 
cevherini üretmeyi amaçlayan Şirketimiz % 49 his
sesi Etibank, % 51 hissesi özel Millî Bankalar ve Şa
hıslar olmak üzere 1968 yılında kurulmuştur. Şirketi
mizin Samsun, Murgul - Göktaş, Küre ve Kutlular ol
mak üzere 4 İşletmesi bulunmaktadır. 1971 - 1984 yıl
ları arasında sermaye kademeli olarak 30 Milyar TL'ya 
çıkarılmış, özel Bankalar elindeki hisseler Maliye Ba
kanlığınca devralınmış, Ocak 1984*de de Maliye Ba
kanlığı hisseleri Etibank'a devredilmiştir. 

Sermaye oluşumu aşağıda gösterilmiştir. 

Etibank Genel Müdürlüğü 29 901 915 000 TL. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 31 375 000 TL. 
Muhtelif Ortaklar 66 710 000 TL. 

Toplam 30 000 000 000 TL. 

Şirketimizin bilançoları 1978 yılı sonuna kadar za
rarla neticelenmiştir. 1979 ve 1980 yıllarında ise kâr 
etmiş olmasına rağmen anılan kâr geçmiş yıl zararla

rına mahsup edildiğinden temettü dağıtımı mümkün 
olmamıştır. 1981 faaliyet yılındaki 1 285 707 256 TL. 
kârından, vergiler ve diğer kanunî yükümlülük pay
larının indirilmesinden sonra bakiye kâr, Kamu his
sesi hariç hisse başına yüzde 11,4 oranında dağıtılmış
tır. 

Şirketimiz 1982 faaliyet yılını da 459 702 848 TL. 
kârla kapatmış, ancak vergiler ve diğer yasal indirim
lerden sonra, dağıtılabilir kâr teşekkül etmemiştir. 1983, 
1984, 1985 yılları ise zararla kapandığından temettü 
dağıtımı mümkün olmamıştır. 

Şirketimiz, 233 sayılı KHK gereğince Etibank'ın 
bağlı ortaklığı statüsünde çalışmakta ve 1979 yılından 
bu yana T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından denetlenmektedir. 

Şirketimiz yatırımları D.P.T. tarafından onaylan
makta ve Yüksek Denetleme Kurulu tarafından da de
netime tabi tutulmaktadır. 1979 yılından bu yana Yük
sek Denetleme Kurulu'nun denetim raporlarında is
rafa yönelik bir uygulama tespit edilmemiş ve esasen 
kaynaklarını rantabl olarak kullanmaya özen göste
ren Şirketimiz için israf niteliğindeki yatırımların da 
uygulamaya konması mümkün değildir. İşletme perso
nelinin istihdamında da yetenekli ve ehil eleman nite
liğine azamî ölçüde dikkat edilmektedir. Nitekim son 
yıllardaki üretim ve yatırım gerçekleşme seviyelerin
de yapılan hamle de bunu göstermektedir. 

Durumu takdirlerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla, 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 
Genel Müdürlük 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Kars İli Ardahan İlçesindeki sanayi sitesi inşaatı
na ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/1176) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Kars İli Ardahan İlçesi Sanayi Sitesi ne 
zaman ihale edildi, kime ve kaç TL. ile? 

Soru 2. Şimdi halen inşaatın durumu ne merkez
dedir? Nakdî ödeme, ile fizikî inşaat seviyesi ne du
rumdadır? Fazla bir ödeme söz konusu mudur? 

Soru 3. Bu sanayi sitesi ne zaman bitirilecektir? 

588 — . 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 20 . 6 . 1986 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı: 5/MM - 253 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23.5.1986 tarih ve 7/1176/6246/23673 sayılı 

yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Kars 
İli Ardahan İlçesindeki Sanayi Sitesi inşaatına ilişkin 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili HUmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı sorularına cevaplarımız. 

Soru 1. Kars İli Ardahan İlçesi Sanayi Sitesi ne 
zaman ihale edildi, kime ve kaç TL. ile? 

Soru 2. Şimdi halen inşaatın durumu ne merkez
dedir? Nakdî ödeme ile fizikî inşaat seviyesi ne durum
dadır? Fazla bir ödeme, söz konusu mudur? 

Soru 3. Bu Sanayi Sitesi ne zaman bitirilecektir? 
Cevap 1. Kars İli Ardahan İlçesi Küçük Sanayi 

Sitesi inşaatı 1976 yılında Bayındırlık ve İskân Ba
kanhğı Birimi Hatlarına göre 41 358 776,66 TL. keşif 
bedeli üzerinden % 37 zamlı olarak Nurol İnşaat ve 
Ticaret Kolektif Şirketine İhale edilmiş, Bakanlığı
mızca teşkil edilen heyetçe 6.4.1981 tarihinde (14 Mart 
1980 tarih ve 8/505 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesine istinaden) tasfiye edilmiştir. Kalan işlerin iha
lesi 1981 Yılı Bayındırlık ve İskân Bakanhğı Birimi 
Fiatlarına göre 155 000 000.— TL. keşif bedeli üze
rinden % 18,11 tenzilatla ASSO. İnş. Tic. San. Ltd. 
Şti. ne ihale edilmiştir. 

Cevap 2. Ardahan Küçük Sanayi Sitesi İnşaatı
nın NUROL İnş. ve Tic. Kolektif Şirketince yapılan 
Aliminyum çatı kaplamasının 467 m2 lik kısmı 
6.7.1983 tarihinde şiddetli rüzgâr nedeniyle uçmuştur; 

Bunun üzerine durum Bakanlığımıza intikal etti
rildiği gibi işin kontrollüğünü yapan Bayındırlık Mü
dürlüğünce 26.1.1985 tarih ve 983 - 296 sayılı yazı ile 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 27 nci maddesi 
gereğince sözkonusu imalatın yeniden yapılması mü
teahhide 'bildirilmiştir. 

Müteahhidin uçan çatı kaplamasını yeniden yap
maya yanaşmaması üzerine Bakanlığımızca müteahhi
din nam ve hesabına ikmal inşaatı müteahhidi ASSO 
San. Ltd. Şti.'ne yaptırılması talimatı verilmiştir. Ye
niden yapılan bu imalat için ASSO San. Ltd. Şti.'ne 
1 188 362,41 TL. ödenmiştir. 

Daha sonra 30.4.1985 günü meydana gelen şiddet
li rüzgar nedeniyle yine NUROL İnş. Tic. Koli. Şti. nce 
yapılan çatı kaplamalarından 3 346 m2 lik kısmı uç
muş olup, henüz kanunî sorumluluğu sona ermemiş 
olan NUROL İnş. ve Tic. Koli. Şti. bu imalatı yap
maya yanaşmamıştır. Sözkonusu imalatın Müteahhi
din nam ve hesabına yaptırılması ile ilgili çalışmalar 
tamamlanmıştır. NUROL İnş. ve Tic. Koli. Şirketi
ne yaptığı işler karşılığı ara hakedişlerle 100 215 262,93 
TL. ödenmiştir. Yapılan kesin hesaplar Bakanlığımız
ca incelenmiş, uçan çatı kaplamaları da dikkate alın
mak kaydıyla müteahhit 27 540 605,60 TL. borçlu bu
lunmuş ve 15.9.1985 gün, 10543 sayılı yazımızla Arda
han Belediye Başkanlığına kesin hesaplar gönderilerek 
müteahhit borcunun tahsil edilmesi istenmiştir. 

Belediye Başkanlığı durumu müteahhide bildirmiş, 
müteahhidin itirazı üzerine yeniden yapılan inceleme 
sonuçlanmak üzeredir. 

ASSO İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. nce yapılan iş
lerin keşfinde saha drenajı, kafa hendeği ve çatı kap
lamasından dolayı % 29.73 oranında bir artış olmuş
tur. 

Bakiye işlerin 1986 yılı birim fiatlarıyla tutarı yak
laşık 125 milyon liradır. 

Bu bedele müteahhit Nurol İnş. ve Tic. Koli. Şir
ketinin nam ve hesabına yapılacak çatı kaplaması da 
dahil bulunmaktadır. 

Mevzubahis iş için bugüne kadar NUROL İnş. ve 
Tic. Kolektif şirketine 100 215 262,93 TL. ASSO İnş. 
ve Tic. San. Ltd. Şti. ne ise 189 380 449,96 TL. olmak 
üzere toplam 289 595 762,92 TL. ödeme yapılmıştır. 
Buna göre fizikî gerçekleşme % 90 seviyesindedir. 

Cevap 3. Ardahan Küçük Sanayi Sitesinin 29 
Ekim 1986 tarihinde hizmete açılması planlanmıştır. 

23. — Erzurum Milletvekili Veysel Varol'un, Ka
rasu İrmağının Tercan ve Çayırlı İlçeleri arasında sı
nır teşkil eden kısımlarına set yapılmasına ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı S udi Tü
rel'in yazılı cevabı (7/1179) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. Tercan - Çayırlı ilçelerinin sınırlarını ayırmak
ta olan Karasu Irmağı, Tercan tlçesine bağlı Mercan 
Kasabası ile Çayırlı tlçesine bağlı Akyurt Köyünün 
hudutlarını ayırmaktadır. 

Mercan ilçesinin su taşkınlarından korunması için 
Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğünce gerekli etüd ve iş
lem yapılarak Karasuyun kadim yatağı değişmiş ola
cağından suyun Akyurt Köyü arazisine yöneleceği ve 
bütün arazinin erozyon tehlikesi ile mahvolacağı bir 
gerçektir. 

2. Hakikî ve ciddî bir inceleme yapıldığı takdirde 
karşılıklı hudutlarda set yapılması bu suretle Akyurt 
Köyünün felaketten kurtulması mümkün olacaktır. 
Bu konuda ciddi bir inceleme yapılması düşünülemez 
mi? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 19 . 6 . 1986 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 71 -053-2-1550-9114 

Konu: Yazılı soru önerge
sinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.5.1986 gün ve 7/1179 - 6274/23805 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er

zincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un, Karasu Ir
mağının Tercan ve Çayırlı ilçeleri arasında sınır teş
kil eden kısımlarına set yapılmasına ilişkin yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

Karasu ırmağının Erzincan - Çayırlı - Akyurt kö
yü ile Tercan - Mercan kasabası arasında sınır teşkil 
eden kısmının bir bütün olarak ıslahı Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğünün 1986 yılı etüd programın
da yer almaktadır. Etütler sonucu her iki yerleşim ye
rine ait arazileri Karasu ırmağı taşkınlarından koru
yacak bir proje geliştirilecek olup, etüd sonuçlarına 
göre uygulama programlarına alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

24. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 
Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun Limni Ada
sı ile ilgili tutumlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1180) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut özal 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

1. Libya örneğinde gördüğümüz saldırgan bir ki
şiliğe sahip Başkomutan Rogers'a rağmen NATO bir 
savunma örgütü müdür? 

2. -Uluslararası barış devletlerarası hukuka daya
nır. Devletlerarası antlaşmalar, o devletin de üyesi ol
dukları kuruluşlar tarafından uygulanması engelle
nebilir mi? NATO'nun Lozan Antlaşmasını Limni 
olayı ile tanımadığı söylenebilir mi? 

3. ABD Limni'yi hangi yasal dayanağa göre sa
vaş planları içine almaktadır? 

4. ABD'nin Yunanistan lehine Limni konusunda 
bize takındığı olumsuz tutum karşısında somut ne yap
mayı düşünmektesiniz? 

5. Her zaman sürtüşmekten kaçındırdığınız Türk -
Amerikan ilişkisinden ülke yararına ne ummaktasınız? 

6. Giderek tarifsiz bir yük altında kaldığımız 
NATOMan ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 23 . 6 .1986 

Sayı: SİDE-492-314 
Konu : Soru önergesi hık. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Başbakanlığa muhatap 28.5.1986 tarihli ve 

7/1180 - 6273/23792 sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın 

NATO, Türkiye - Yunanistan ve Türkiye - ABD iliş
kileri ile ilgili olarak Sayın Başbakanımıza tevcih et
tiği yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmakta
dır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

1. Türkiye'nin de üyesi (bulunduğu NATO, kuru
luşundan bu yana bölgesinde barış ve istikrarın korun
masına hizmet etmiş bulunan ve Türkiye'nin güven
liğine de önemli katkı sağlayan bir savunma örgütü-' 
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dür. ABD'nin, Libya'ya yönelik askerî harekatını | 
NATO ile irtibatlandırmak isabetli değildir. Bilindiği 
gibi NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı 
General Rogers aynı zamanda bu görevinden müsta
kil olarak, Avrupa'daki Amerikan kuvvetlerinin de ko
mutanlığını yürütmektedir. Libya'ya yönelik harekât 
sırasında üslendiği görevin NATO ile ilgisi bulunma
maktadır. 

2. Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlaş
maların uygulanmasının, mensubu bulunduğumuz her- I 
hangi bir milletlerarası kuruluş tarafından engellen
mesi giibi bir durum sözkonusu olmamıştır. NATO'-
nun Limni olayı ile ilgili olarak Lozan Anlaşması'nın j 
hükümlerini tanımadığım ifade etmek de mümkün de
ğildir. 

Yunanistan'ın Lozan andlaşmasına aykırı olarak, 
Limni adasına konuşlandırdığı birliklerini NATO'ya 
tescil ettirme gayretleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
NATO yetkilileri ve ilgili devletler, Ege'de Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ihtilaflı konularda Ittifak'ın 
tarafsız bir tutum içinde bulunduğunu bize her vesi
leyle ifade etmişlerdir. 

3. Limni'nin savaş ihtimaliyat planlarına dahil 
edilmesi yolunda NATO'nun ilgili bölge komutanlığın- I 
ca dahi teknik düzeyde karar alma aşamasına gelin
mediği bizzat General Rogers tarafından açıklanmış
tır. 

Türkiye bu konudaki hassasiyetini gerek NATO'
nun üst makamlarına gerek ABD yetkililerine yüksek 
düzeyde ifade etmiş bulunmaktadır. Bu konuyu bü
yük bir hassasiyetle takip etmeye devam ediyoruz. I 

4. ABD, Limni konusunda şimdiye kadar sür- I 
dürdüğü tarafsız tutumu değiştirmediğini ve bu konuda 
Türkiye'nin görüşüne karşı vaziyet aldığı yolunda ba
sında yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ifa
de etmiştir. Esasen, Türk milletinin fevkalade hassas I 
olduğu Ege konularında, ABD'nin şimdiye kadar sür
dürdüğü tarafsız ve dikkatli tutumu değiştireceğine ve 
Lozan Anlaşması ile kabili telif olmayan bir tutum 
benimseyeceğine ihtimal vermiyoruz. 

5. Hükümet olarak dostumuz ve müttefikimiz 
ABD ile ilişkilerimizi dengeli ve karşılıklı menfaatlere 
en iyi şekilde hizmet edecek yapıya kavuşturmak için 
yoğun gayret göstermekteyiz. 

6. Türkiye, 1952 yılından bu yana NATO İttifa
kının üyeliğinin muhafazasını dış politikasının temel 
unsurlarından biri saymıştır. Şimdiye kadar NATO'
nun Türkiye'nin güvenliğine, askerî imkân ve kabili- I 

yetlerine ve askerî altyapısına önemli katkılarda bu
lunduğu inkar edilemez bir gerçektir. NATO'dan sağ
ladığı bu desteğe karşı, Türkiye de İttifaka karşı yü
kümlülüklerini yerine getirmektedir. 

25. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktasın, 
Amerikalı bir diplomat in devlet güvenlik mahkemele-
rindeki dava dosyalarını incelemek istediği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in 
yazılı cevabı (7 j 1182) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Ali Aşkın Toktaş 

îzmir 

1. Amerika Birleşik Devletleri İzmir Konsolos
luğu Siyasî İşler Danışmanı Martin Adams'ın devlet 
güvenlik mahkemelerinde görüşülmekte olan dava dos
yaları ile yakından ilgilendiği doğru mudur? 

2. Hangi sıfatla müracaat edip dosyaları incelemek 
istemiş midir? 

3. Bu iddialar doğru ise, yargıya müdahale biçi
minde olan bu hareketi için yasal işlem düşünüyor 
musunuz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 23.6.1986 

Sayı : 735 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 2 Haziran 1986 
tarihli ve 7/1182-6319/23926 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alman 
ve İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soruların ce
vabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 
Sayın 
Ali Aşkın Toktaş 
İzmir Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 
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Yazılı sorunuza konu teşkil eden hususlar, mahal
linden araştırılmış ye İzmir Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığının 6.6.1986 tarihli ve 
1986/147 B. Muh. sayılı yazısından; 

— 6.5.1986 günü İzmir Amerikan Başkonsolosluğu 
'Sekreterinin İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Savcılığından telefonla konsolos adına randevu 
talebinde bulunduğu, Cumhuriyet Savcısının mazeret 
izninde olması sebebiyle durumun kendilerine iletil
diği, ancak, ziyaretin Cumhuriyet Savcı Vekiline de 
yapılacağından bahisle isteklerinde ısrar etmeleri Üze
rine kendilerine randevu verildiği konuyu haricen öğ
renen Mahkeme Başkanı Ahmet Uğurlu'nun Başkon
solosu şahsen tanıdığını ve bu nedenle adliyeye geldi
ğinde kendisinin de görüşmek istediğini bildirdiği, 

— Bunun üzerine Amerikan Başkonsolosu adına 
yardımcısı ve aynı zamanda Siyasî İşler Danışmanı 
Martin Phillip Adams'ın tercümanı ile birlikte Devlet 
Güvenlik Mahkemesine gelerek, Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı İlhan Dikyar'ı ziyaret ettiği ve konuşma 
sırasında; «DGM'de halen davası devam etmekte olan 
tutuklu sanık Servet Ziya Çoraklı'nın Uluslararası Af 
örgütüne müracaat ederek soruşturma esnasında ken
disine işkence yapıldığım iddia ettiğini ve bu konuyu 
araştırmak üzere Amerikan Büyükelçiliğince görevlen
dirildiğini, şayet bir mahzur bulunmadığı takdirde bu 
mevzu hakkında bilgi almak istediğini» söylediği, 

— Adı geçen Cumhuriyet Savcı Yardımcısının ise 
ilgili dava duruşmalarına kendisinin çıkmadığını, bu 
nedenle sanığı tanımadığım, fakat bugüne kadar bu 
şekilde bir iddiaya mahkemede rastlamadığı gibi, so
ruşturma esnasında işkence yapıldığına dair bir söz 
de işitmediğini, bu itibarla, ileri sürülen hususun asılsız 
olduğunu izah ettiği, 

— Müteakiben, Mahkeme Başkam Ahmet Uğurlu' 
nun odasına gidildiği, 

— Başkanın daha önce muhtelif toplantılarda kar
şılaştığı Başkonsolos yerine, hiç tanımadığı Danışman 
Martin Phillip Adams'la karşılaşınca, nezaket ziyareti 
havasında görüşmeyi sürdürdüğü esnada danışmanın 
işkence ile alakalı konuyu bu kez Başkana sorduğu, 

— Mahkeme Başkanının, sanığı hatırlamaması üze
rine kalemden ilgili dosyayı istettiği ve gelen dosyayı 
tetkik ederek dosya içinde bulunan tutuklu sanığa ait 
doktor raporunu bizzat okuyarak, söz konusu raporda 
adı geçenin herhangi bir darp, cebir ve şiddet ile zora 
maruz kalmadığının belirtildiğini ve dolayısıyla ileri 
sürülen işkence iddiasının varit bulunmadığını beyan 
ettiği, 

Anlaşılmıştır. 

Olayın yukarıda arz olunan cereyan tarzından da 
anlaşıldığı üzere, Mahkeme Başkanı Ahmet Uğurlu
nun dosya ile ilgileri bulunmayan Amerikan Konsolos
luğu mensuplarına vaki bu açıklamasında herhangi bir 
art niyetinin olmadığı, Türk Adaleti ile emniyet men
suplarına karşı haksız ve asılsız bir iddiayı çürütmek 
gayesiyle hareket ettiği, olayda yargıya müdahalenin 
söz konusu olmadığı görülmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakam 
26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, bakanlıklara bağlı kuruluşlardaki üst düzey gö
revlilerinin 1986 yılındaki yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in yazılı cevabı (7/1185) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Bakanlıklara bağlı Genel Md.lükleri ve 
kamu kuruluşları üst düzey görevlilerinin 1986 yılında 
şu ana kadar yaptıkları yurt dışı seyahatleri kimler ve 
ne maksatla yapmışlardır? 

Soru 2. Bu seyahatler gidiş amaçlarım temin et
miş midir? Yoksa turistik gezi olarak mı yapılmıştır? 

Soru 3. Bu seyahatlerin genel md.lük bütçeleri 
içindeki payı, bakanlık bütçelerine oram ve devletimize 
maliyeti toplam itibariyle ne olmuştur? 

Soru 4. Bakanlıklara bağlı kamu kurum iktisadî 
kuruluşlarının genel md., gn. md. yardımcısı ve yö
netim kurulu üyeleri için de yukarıki sorularımın ya
nıtları verilip - bu miktar ve oranlar üzerinde dü
şüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Soru 5. Döviziniz varsa (çoksa demiyorum) bu
nu daha yararlı olarak kullanamaz mıyız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 4.7.1986 
Sayı : 202 - 7004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

2.6.1986 gün ve 7/1185-6327/23988 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 
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Gelişmiş veya gelişme yolundaki bütün ülkeler; 
uluslararası münasebetlerini her geçen gün biraz daha 
artırmak zaruretinde olduklarında her önemli hadise
nin içinde olmak, uluslararası platformlarda temsil 
edilmek ve toplantılar öncesinde ikili temaslar yapmak, 
bulundukları bölgedeki her türlü ekonomik - sosyal 
kültürel temasları çoğaltmak, sayısı her geçen gün 
artan uluslararası kuruluşlara üye olarak bu komis
yonlarda etkinlik sağlamak ve çeşitli kararların ülke
leri aleyhine tecelli etmesini qnlemek mecburiyetin
dedirler. 

Ülkemiz zaman zaman ve çeşitli düşüncelerle 
uluslararası bazı toplantılara iştirak etmeme alışkan-
lığındadır. Bu gibi küçük tasarruf arzuları ise zararını 
bilahara ortaya çıkarmakta ve uluslararası veya böl-
gelerarası nihaî karar ve sözleşme metinleri ortaya 
çıktığı zaman ülkemizin umulmadık kayıplarla kar
şılaştığı anlaşılmaktadır. 

özel sektörde yakın tarihlere kadar yurt dışına 
ender gitme temayülünde iken ekonomik ilişkilerin 
gün geçtikçe karşılıklı müzakere ve temaslara dayanır 
hale dönmesi vakıasından sonra yurt dışına açılma ve 
müzakerelere katılma usulünü benimsemiş ve ticarî 
hayatın bir parçası olarak ikili ve çok taraflı ticarî 
temasları tercih eder hale girmiştir. Bu usul ticarî ku
ruluşların yamnda Vakıflar, Dernekler, Sendikalar 
ve partiler tarafından dahi kabul edilmiş ve çağdaş 
müşterek ölçüler içinde birleşebilmek için kendi görüş
lerine yakın uluslararası partnerleriyle ilişkiler içine 
girilmesi gündelik işler arasında yer almaya başla
mıştır. 

Dolayısı ile yurt dışı temasları bir seyahat veya 
«Turistik gezi» olarak değerlendirmek mümkün olma
dığı gibi, neticesinin de anında alınan alışverişler şek
linde de görmemek gerekmektedir. Uluslararası bu gibi 
temaslar ikili, çok taraflı ve bölgesel mahiyet arz et
mekte ve taraflar ekonomik, sosyal, ticarî askerî müş
terek menfaatlerini ancak uzun süren bu gibi seyahat
lere bağlı karşılıklı çalışmalarına borçlu bulunmakta
dırlar. 

Nitekim üyesi olmaktan iftihar duyduğumuz Mec
lisimiz de çeşitli vesilelerle temsilcilerini yurt dışına 
göndermiştir. Bu ilişkilerin genişlemesi ülkemiz ya
rarına olmaktadır. 

Size bu cevabımda kabarık bir isim listesi verme
dim. Çünkü sualinizin tam cevabını verebilmek için 
pek çok kamu kuruluşunca listeler hazırlanarak ilgili 
bakanlıklara gönderilecek, bu bakanlıklarca da kendi 

bilgileri eklenerek yeni bir yazı ile Başbakanlığa sunu
lacak, Başbakanlıkça da bu listeler tevhid edilerek bize 
dolayısı,ile de sizlere ulaşabilecekti. Bir Genel Mü
dürün veya yardımcısının bir toplantı için Avrupa'nın 
herhangi bir ülkesine gittiğini gösteren tek satırlık 
açıklama hem bir anlam ifade etmeyecek, hem de 
eminim esas sormak istediğiniz suali cevaplamaya
cak^. 

Yapılan masrafların bakanlıklar bütçesi içindeki 
payına gelince; bu konu Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yüksek iradesiyle belirlenen bütçe rakanbları 
içindedir. Keza kuruluşlar bütçesi içindeki pay da 
yasal prosedür çerçevesinde belirlenmektedir. 

Bu payın küçük olması dışa açılmanın, dış ekono
milerle irtibatın tahdit edildiği anlamına gelebilir. Pa
yın büyük olması keza olumlu ve olumsuz değerlen
dirmeleri de beraberinde gündeme getirebilir. Ayrıca 
ülkeler bütçe yapılarını eşitlemeden bütçeler itibariyle 
de bir mukayese yapma imkânı yoktur. Yanlış de
ğerlendirmelerin ise ülke yararına olmadığı açıktır. 

Dövizimizin az veya çok oluşunu neye dayanarak 
değerlendirdiğinizi bilmiyorum. Ama kuyrukların, yok
lukların had safhada olduğu döneme göre dövizimiz 
çoktur. Ekonomimizin Hükümetimiz yönetimindeki 
performansı ile yeterli dövizimiz vardır. Ama bu im
kân kamu görevlilerinin turistik gezileri için değil dev
let işleri için kullanılmaktadır. 

Ülkemiz var gücüyle ekonomide, sosyal bünyede, 
ticarette ve sanayide hatta düşüncede dar kalıpları 
zorlamakta ve çağın icabı olan dış ilişkiler ağını 
özlenen şekilde kurma yolunda hızla ilerlemektedir. 

Devlet işini, turistik geziyle karıştırmadığınızı bi
lerek, 

Saygılar sunuyorum. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

27. <— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı içinde görevle yurt dışına giden üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1186) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
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Soru 1. 'Bakanlıklar merkez üst düzey görevlile
rinden 1986 yılı içinde şu tarihe kadar yurt dışına gö
rev için gidip gelenler kimlerdir? Bunlar hangi ülke
lere, ne maksatla, kaç gün süreyle gidip gelmişlerdir? 

Soru 2. Seyahatleri, gidiş amaçlarını temin etmiş 
midir, yoksa turistik gezi mahiyetinde mi kalmıştır? 

Soru 3. Bu seyahatlerin her bakanlık itibariyle ba
kanlıklara ve toplamı itibariyle devletimize maliyeti 
nedir? 

T. C, 
Devlet Bakanlığı 4.7.1986 
Sayı : 2-02-7005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

2.6.1986 gün ve 7/1186-6328/23989 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğhı' 

nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önerge
sine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Gelişmiş veya gelişme yolundaki bütün ülkeler; 
uluslararası münasebetlerini her geçen gün biraz daha 
artırmak zaruretinde olduklarından her önemli hadi
senin içinde olmak, uluslararası platformlarda temsil 
edilmek ve toplantılar öncesinde ikili temaslar yapmak, 
bulundukları bölgedeki her türlü ekonomik - sosyal -
kültürel temasları çoğaltmak, sayısı her geçen gün ar
tan uluslararası kuruluşlara üye olarak bu komisyon
larda etkinlik sağlamak ve çeşitli kararların ülkeleri 
aleyhine tecelli etmesini önlemek mecburiyetindedirler. 

Ülkemiz zaman zaman ve çeşitli düşüncelerle 
uluslararası bazı toplantılara iştirak etmeme alışkan-
lığındadır. Bu gibi küçük tasarruf arzuları ise zararı
nı bilahara ortaya çıkarmakta ve uluslararası veya 
bölgelerarası nihaî karar ve sözleşme metinleri ortaya 
çıktığı zaman ülkemizin umulmadık kayıplarla karşı
laştığı anlaşılmaktadır. 

Özel sektör de yakın tarihlere kadar yurt dışına 
ender gitme temayülünde iken ekonomik ilişkilerin 
gün geçtikçe karşılıklı müzakere ve temaslara dayanır 
hale dönmesi vakıasından sonra yurt dışına açılma 
ve müzakerelere katılma usûlünü benimsemiş ve ticarî 
hayatın bir parçası olarak ikili ve çok taraflı ticarî 
temasları tercih eder hale girmiştir. Bu usul ticarî ku
ruluşların yanında Vakıflar, Dernekler, Sendikalar ve 
partiler tarafından dahi kabul edilmiş ve çağdaş müş
terek ölçüler içinde birleşebilmek için kendi görüş
lerine yakın uluslararası partnerleriyle ilişkiler içine 
girilmesi gündelik işler arasında yer almaya başla
mıştır. 

Dolayısı ile yurt dışı temasları bir seyahat veya 
«Turistik gezi.» olarak değerlendirmek mümkün ol
madığı gibi, neticesinin de anında alınan alışverişler 
şeklinde de görmemek gerekmektedir. Uluslararası bu 
gibi temaslar ikili, çok taraflı ve bölgesel mahiyet arz 
-etmekte ve taraflar ekonomik, sosyal, ticarî, askerî 
müşterek menfaatlerini ancak uzun süren bu gibi se
yahatlere bağlı karşılıklı çalışmalarına borçlu bulun
maktadırlar. 

Nitekim üyesi olmaktan iftihar duyduğumuz Mec
lisimiz de çeşitli vesilelerle temsilcilerini yurt dışına 
göndermiştir. Bu ilişkilerin genişlemesi ülkemiz yara
rına olmaktadır. 

Size bu cevabımda kabarık bir isim listesi verme
dim. Çünkü sualinizin tam cevabını verebilmek için pek 
çok kamu kuruluşunca listeler hazırlanarak ilgili ba
kanlıklara gönderilecek, bu bakanlıklarca da kendi 
bilgileri eklenerek yeni bir yazı ile Başbakanlığa sunu
lacak, Başbakanlıkça da bu listeler tevhid edilerek 
bize dolayısı ile de sizlere ulaşabilecekti. Bir genel 
müdürün veya yardımcısının bir toplantı için Avrupa' 
nın herhangi bir ülkesine gittiğini gösteren tek satırlık 
açıklama hem bir anlam ifade etmeyecek, hem de 
eminim esas sormak istediğiniz suali cevaplamaya-
caktı. 

Yapılan masrafların bakanlıklar bütçesi içindeki 
payına gelince; bu konu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yüksek iradesiyle belirlenen bütçe rakamları 
içindedir. Keza kuruluşlar bütçesi içindeki pay da 
yasal prosedür çerçevesinde belirlenmektedir. 

Bu payın küçük olması dışa açılmanın, dış ekono
milerle irtibatın tahdit edildiği anlamına gelebilir. Pa
yın büyük olması keza olumlu ve olumsuz değerlen
dirmeleri de beraberinde gündeme getirebilir. Ayrıca 
ülkeler bütçe yapılarını eşitlemeden bütçeler itibariyle 
de bir mukayese yapma imkânı yoktur. Yanlış değer
lendirmelerin ise ülke yararına olmadığı açıktır. 

Dövizimizin az veya çok oluşunun neye dayanarak 
değerlendirdiğinizi bilmiyorum. Ama kuyrukların, yok
lukların had safhada olduğu döneme göre dövizimiz 
çoktur. Ekonomimizin Hükümetimiz yönetimindeki 
performansı ile yeterli dövizimiz vardır. Ama bu im
kân kamu görevlilerinin turistik gezileri için değil 
devlet işleri için kullanılmaktadır. 

Ülkemiz var gücüyle ekonomide, sosyal bünyede, 
ticarette ve sanayide hatta düşüncede dar kalıpları 
zorlamakta ve çağın icabı olan dış ilişkiler ağını 
özlenen şekilde kurma yolunda hızla ilerlemektedir. 
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Devlet işini, turistik geziyle karıştırmadığınızı bi
lerek, 

Saygılar sunuyorum. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

28. — Balıkesir MilleveMi Davut Abacıgil'in, şi
kâyette bulunan bir vatandaşa karşı bazı yargı men
suplarının tutumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/1189) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarım
la arz ederim. 

Davut AfbacıigiT 
Balıkesir 

1. Burhanettin Kandaş'ın avukatı İbrahim Se-
lahattin Ergüden^i şikâyeti nedeniyle bir meslek men-, 
sulbü olduğundan hareketle Kartal C. Savcısı Ömer 
A. Kestek, Mehmet Gökalp, Nurettin Sepken, İlhan 
Yiğidin tarafsızlıklarını muhafaza etmeyerek avukatı 
himaye, şikâyetçiyi cezalandırma taktiğini gütmüş ol
malarını nasıl karşılıyorsunuz? 

2. Ruhsal bunalım içinde olduğu rivayet edilen 
Kartal C. Savcısı Ömer A. Kestekln, Burhanettin 
Kandaş'ın evine (731) defa polis memuru göndererek 
izaç hareketine tabi tutturmasını vatandaşın özgürlüğü 
açısından nasıl karşılıyorsunuz? 

3. Şikâyet ve müracaat vatandaşın anayasal hak
kıdır. Bunları inceleyip sonuçlarını kendilerine duyur
mak görevleri icabından iken; şikâyet ve müracaat
ları önlemek ve susturmak gayesiyle İstanbul C. 
Başsavcısı Sayın Latif Yalçın'ın «Burhanettin Bey, 
bundan sonra bir savcıyı daha Adalet Bakanılığına 
şikâyet ettiğin takdirde seni hapse atarım. Kimse de 
seni çıkaramaz» tehdidini Anayasa ve hukuk kuralları 
ve «Adalet mülkün temelidir» ilkesi açısından nasıl 
karşılıyorsunuz? 

4. Yargı mensupları hakkındaki vatandaşın şikâ
yet ve müracatları incelettirilerek sonucunun vatanda
şa bilgi olarak verilmesi gerekirken, bu kurala riayet 
olunmayarak şikâyetçinin dilekçesinin, şikâyet oluna
nın elinde gönderilmiş olması çok düşündürücü ol
duğu kadar, psikolojik olarak da şikâyet olunanın, 
şikâyet edenin aleyhine tahrik etmesi bakımından bu 
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

(Tarafsız hareket etmeyen bu yargı mensupları hak
kında adlî ve inzibatî yönlerden ne gibi bir yasal işlen 
yapılmıştır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 8.7.1986 

Bakan : 
Sayı : 809 

"' Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 3 Haziran 
1986 tarihli ve 7/1189-6337/24026 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alınan 
ve Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soruların ce
vabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Bidem 

Adalet Bakanı 

T. a 
Adalet Bakanlığı 

'Bakan : 
'Sayın Davut Abacrgil 
Balıkesir Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

Yazılı sorularınıza konu teşkil eden hususlar araş
tırılmış olup, müşteki Burhanettin Kandaş'ın; 

1. Avukatı olan İbrahim Selahattin Ergüden'i, 
Eskişehir asliye üçüncü hukuk mahkemesinde devam 
eden 1971/564 esas sayılı davasını takip etmediğinden 
bahisle, 4.2.1982 tarihli dilekçesiyle şikâyet etmesi 
üzerine, adı geçen avukat hakkında 23.11.1982 tarihli 
mucipname ile soruşturma izni verildiği, soruşturma 
sonunda.21.3.1983 tarihli mucipname ile kovuşturma 
yapılmasına gerek görülmediği, disiplin işlemi yönün
den gereğinin takdir edilmesi için evrakın Bakanlığım 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği 
ve sonucun müştekiye 25.3.1983 tarih ve 17.112 sayılı 
yazımızla tebliğ edildiği, 

— Aynı konuda 30.9.1983 tarihli dilekçesiyle tekrar 
Bakanlığıma şikâyette bulunduğu, 28.11.1983 tarihli 
ve 74.465 sayılı yazımızla, kendisine daha önce bilgi 
verilmiş olduğu hususunun hatırlatıldığı, 

— 1.8.1984 tarihli dilekçesiyle, yine aynı konuda 
Bakanlığıma başvurması üzerine, 27.8.1984 tarihli ve 
53.41'8 sayılı yazımızla şikâyetin incelenerek sonucu
nun tebliğ edilmiş olduğunun bildirildiği, 

2. Avukatı olan İbrahim Selahattin Ergüden'i, 
Kartal icra tetkik mercii hâkimliğinin 1977/490 sayılı 
kararını temyiz etmemek suretiyle kendisini zarara 
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soktuğundan bahisle, 25.8.1981, 9.10.1981 ve 10.1.1982 
tarihli dilekçeleriyle Bakanlığıma şikâyet etmesi üze
rine, 22.2.1982 tarihli mucipname ile adı geçen avukat 
hakkında soruşturma izni verildiği ve soruşturma so
nunda kovuşturma yapılmasının uygun bulunduğu, 
görevi ihmal suçundan dolayı adı geçen hakkında 
Kartal ağır ceza mahkemesinde yapılan yargılama 
sonunda, mahkemenin 1983/80 esas ve 1984/24 sayılı 
ilamıyla mezkûr suçtan dolayı hakkında beraat kararı 
verildiği, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 1984/7905 - 8196 
sayılı ilamı ile onaylanan mezkûr kararın kesinleştiği, 
disiplin yönünden yapılan inceleme sonunda İstanbul 
Barosu Yönetim Kurulunca adı geçen avukat hakkın
da 29.10.1985 gün, 1982/119 sayılı kararıyla disiplin 
kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar veril
diği, müşteki Burhanetltin Kandaş'ın İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu kararına karşı yaptığı itiraz üzerine, 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 22.2.1986 
gün ve 237-33 sayılı kararıyla itirazın reddine karar 
verildiği, llıl 6 sayılı Avukatlık Kanununun 142 nci 
maddesi uyarınca, onay mercii sıfatıyla inceleme ya
pan Bakanlığım 12.3.1986 gün ve 8468 sayılı kararıyla 
mezkûr kararı onayladığı, 

3. 7.3.1983 tarihli' dilekçesiyle Bakanlığıma baş
vurarak, vekili olan Avukat İbrahim Selâhattin Er-
güden'i şikâyet ettiği ve adıgeçen avukatın avukat
lık görevini gereği gibi yerine getirmediğini beyan et
tiği, 9.8.1983 günlü mucipname ile şikâyet olunan 
hakkında soruşturma izni verilmesine mahal görül
mediği ve evrakın disiplin yönünden gereğinin tak
diri için merciine tevdi olunduğu, keyfiyetin müşteki
ye 25.8.1983 tarihli yazımızla duyurulduğu, 

4. 24:12.1982, 27.12.1982 ve 23.5.1983 tarihli di
lekçeleriyle, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak 
avukatı İbrahim Selâhattin Ergüden'i ve ayrıca adı
geçen avukatı himaye ettikleri iddiasıyla Kartal Cum
huriyet Savcı Yardımcısı Ömer A. Kestek'i şikâyet 
etmesi üzerine, gereken incelemeye tevessül olun
duğu ve 10.10.1983 tarihli mucipname ile adıgeçen 
Cumhuriyet Savcı Yardımcısı hakkında işlem yapıl
masına mahal görülmediği, avukat İbrahim Selâhat
tin Ergüden hakkında ise, daha önce gerekli işlem
lere tevessül edilmiş olması sebebiyle yeniden mütalaa 
serdine yer bulunmadığına karar verilerek keyfiyetin 
17.10.1983 tarihli ve 64.545 sayılı yazımızla müştekiye 
duyurulduğu, 

5. Kartal Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Mehmet 
Gökalp hakkında vaki şikâyetin incelendiği ve 4.8.1983 
tarihli mucipname ile adıgeçen savcı yardımcısı hak

kında muamele tayinine mahal görülmediği, sonucun 
12.9.1983 tarihli ve 57.122 sayılı yazımızla müştekiye 
bildirildiği, 

6. Tarihsiz dilekçesinde, Kartal Cumhuriyet Sav
cısı Lâtif Yalçın'ın, görevinde taraf tutucu davranış
ta bulunduğunu iddia etmesi üzerine, kendisine de
lillerini bildirmesi hususunun, süre de verilmek sure
tiyle tebliğ edildiği, ancak delillerini ibraz etmediği 
için 2.12.1983 tarihli mucipname ile dilekçesinin mua
meleye konulmasına mahal görülmediği, 

7. 12.1.1985 ve müteakip tarihli dilekçeleriyle 
Kartal Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Ömer A. Kes-
tek'in taraf tutucu davranışlarda bulunduğunu beyan 
etmesi üzerine yapılan incelemede 20.5.1985 tarihli 
mucipname ile sözkonusu dilekçelerin muameleye ko
nulmasına mahal görülmediği ve keyfiyetin müştekiye 
22.5.1985 tarihli ve 33.960 sayılı yazımızla bildirildiği, 

Anlaşılmıştır. 
Müşteki Burhanettin Kandaş'ın yukarıda gösteri

len şikâyetleri, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanu
nu ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri çer
çevesinde ilgili mercilere incelettirilmiş olup, şikâyet 
olunan avukat İbrahim Selâha,ttin Ergüden hakkın
daki -soruşturmalar değişik Cumhuriyet savcı yardım
cıları tarafından yapılmıştır. 

Görüldüğü üzere, müşteki Burhanettin Kandaş'ın 
yazılı sorunuza konu teşkil eden ve aynı konuya şâ
mil bulunan pek çok şikâyeti, istisnasız nazarı dik
kate alınarak, ilgili kanun hükümleri uyarınca yetkili 
merciler tarafından soruşturulmuş, mukteza tayin olu
narak sonuçları kendisine bildirilmiştir. Henüz mukte
za tayin edilmemiş olan şikâyet konuları hakkında 
da gerekli kanunî işlemler sürdürülmektedir. 

Bu itibarla, müştekinin başvuru ve şikâyetlerinin 
takipsiz bırakılması sözkonusu değildir. 

Diğer taraftan, yazılı sorunuza esas teşkil eden 
hususlar mahallinden ayrıca araştırılmış ve Kartal 
Cumhuriyet Savcılığının 17.6.1986 gün ve 1986/73 C. 
iş. sayılı yazısından; müşteki Burhanettin Kandaş ile 
şikâyet olunan avukat İbrahim Selâhattin Ergüden' 
in aynı apartmanda ikamet ettikleri, bir zamanlar ve
kil-müvekkil münasebeti olan adıgeçenler arasında 
had derecede anlaşmazlığın süre geldiği, müşteki Bur
hanettin Kandaş'ın cezaî ehliyetinin bulunup bulun
madığının tespiti yönünden de Adlî Tıp Kurumuna 
sevkedülmiş olduğu ve raporunun henüz gelmediği, 
adıgeçen müştekinin bir davada bilirkişi olan Zekai 
Çınar'a rüşvet verme suçu sebebiyle 12.10.1983 tari
hinde tutuklanıp 16.11.1983 tarihinde tahliye edildiği, 
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âdıgeçe'nin evinde veya kendisine ait başka herhangi 
bir yerde arama yapılmış olduğuna dair bir kayda 
rastlanmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Hac-
nette Kitabevince 1985 - 1986 dönemi için basıldığı 
iddia edilen turist rehber kitabına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşcı-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1190) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Kültür ve Tu

rizm Bakanınca yanıtlanmasını rica ederim. 
Saygılarımla, 

30 . 5 . 1986 
Reşit Ülker 

Istanibul 

Soru : Dünyanın (birçok ülkesinde yayınlan satı
lan Hachette Kitabevinin 1985 - 1986 dönemi için ba
sılan «Le Guide De Routard» aJdlı Turist Rehber Ki
tabında; 

«Türkiye'de otellerde temiz çarşaf bulamazsınız. 
Odanızı başka turistle paylaşmak zorunda (kalırsınız.» 

«Oda değil, yatak kiralayabilirsiniz.» 
«Canınız önce Allaha sonra patrona emanettir.» 
«Tuvalete girmek istediğinizde yanınızda kâğııt 

bulundurun.» giibi Türk turizmini baltalayacak nitelik
te görüşlere yer verildiği, gene kitapta kapatılmış lo
kantaların tavsiye edildiği, yerlerin yanlış tanımlandı
ğı, turizm acentelerinin telefonlarının yanlış verildiği 
de ileri sürülmektedir. 

Bu sav doğru mudur? Doğru ise, bakanlığınızca bu 
(kitabın, zararlarının önlenmesi için ne giibi önlemler 
alınmıştır, ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? 

TC 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 16 . 6 . 1986 

Sayı : 201'6 
Konu : İsitanlbul Milletvekili Sayın Reşit 

Ülker'in soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kânunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 3.6.1986 gün ve 
7/1190 - 6338 - 24047 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığıma gönderi
len İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in soru 
önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur : 

Soru önergesinde (bahsi geçen «Le Guide du Rou
tard» adlı seyahat rehberi isminden ve sırt çantalı bir 
turisti gösteren ön kapağından da anlaşılabileceği gibi, 
tatillerini en ekonomik şartlar altında geçiren, çoğun
lukla kamplarda ve en ucuz (konaklama tesislerinde 
ikalan, imkân bulundukça oto •> stopla seyahat eden 
gençlere ve öğrencilere ıhitap öden bir rehberdir. Ki
tabın isminin tam tercümesi «Sırt Çantalıların Reh
beri» ya da «Yayaların Rehberi» şeklinde ifade olu
nabilir. Bu itibarla rehber, ülkemizdeki en ucuz otel 
ve lokantalara ilişkin bilgileri içermektedir. Rehberde 
nadiren yer alan turistik belgeli (dolayısiyle nisıbeten 
pahalı) otel ve lokantalar hakkında herhangi bir sa
kıncalı ifadeye rasıtiaranamıştır. 

Bu yüzden, turistik olmayan küçük otellerde ka
lacak turistlere dürüst bir üslup içinde bir talkım öğüt
lerin verildiği bölüm, bir genelleme yapılmasını önle
mek için, «Küçük Oteller» başlığı altında yer almak
tadır. 

önergede yer alan ifadelerle rehberdeki ifadeler 
arasında da bazı farklılıklar vardır. Rehberde otellerin 
temizliği ile ilgili olarak «.... Bu küçücük otellerin ba
zılarında size oda değil, sadece yatak kiralanacaktır... 
Otel odasına yerleşmedeh önce çarşafların temiz olup 
olmadığını kontrol ediniz. Otelci bundan ötürü alın
mayacaktır.»; emniyetle ilgili olarak «... Bazen oda
nın kapısında anahtar yoktur, ya da kaybolmuştur. 
Siz de herkes gibi yapınız. Eşyalarınızı AUahın ya da 
patronun 'inayetine emanet ©diniz. Ancak ne canınızın 
ne de malınızın hiç bir zaman bir Türk otelindekinden 
daha fazla emniyette olamayacağını da biliniz.» denil
mektedir. 

Görüldüğü gibi rehberde yazarın, turistik oteller 
ve bölgeler dışındaki köylerde, kasabalarda, çoğu za
man da hanlarda kalarak 'edindiği izlenim ve tücrübe-
lerden kaynaklanan ve genelde hoşumuza gitmeyen 
tesibitleri bulunduğu bir vakıadır. Ancak, yukarıda da 
belirtildiği giibi bunun genel anlamda bir turist reh
beri olmadığı ve ekonomik durumu düşük sırt çantalı 
turistlere hitap ettiği unutulmamalıdır. 

Bununla birlikte, (Bakanlığımız, söz konusu tenkit 
ve şikâyetlere konu olan turizm belgesiz konaklama 
tesislerinin de yabancı turistlerin aradıkları asgarî kon
fora sahip olması için alınması gereken tedbirleri 
önemle incelemektedir. Turistik olmayan Belediyeden 
belgeli otellerinin iyileştirilmesi ve etkili bir kontrol 
sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmek
tedir. Böylece^ yakın bir gelecekte ülkemizin turizm 
imajına zarar veren münferid tenkit ve şikâyetler de 
önlenmiş olacaktır. 
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Rehberde yer alan adres ve telefon değişiklikleri-
ne gelince, bilindiği gibi rehber 1985 Ocak ayımda ha* 
sılimıış ve Şubat ayında dağıtım ve satışı başlamıştır. 
Dolayıısiiyie aradan geçen bir buçuk yıla yakın süre 
içinde bazı tesislerin kapanmış veya telefonu değiş
miş olabilir. 'Bunun da normal karşılanması gerektiği 
kanaatindeyim. Ayrıca bu tür bilgilerin rehberin gele
cek yıllardaki baskılarında düzeltilmesi her zaman 
için mümkündür. 

önergede bu kitabın zararlarımın önlenmesi için 
ne gibi önlemler alındığı <ve ne gibi girişimlerde bu
lunulduğu sorulmaktadır. Hemen şunu belirtmek ge
rekir ki, rehberde, turistik olmayan otellerde kalacak 
turistlere bu tür otellerle ilgili olarak verilen ve kendi 
ölçüleri içinde doğal karşılanması gereken bilgiler dı
şında genel olarak Türkiye ve Türk turizmi hakkında 
olumlu ve övücü ifadeler kulanılnıaktadır. Kanaati
miz bir kaç istisna dışında rehberin Türk turizmine 
yararlı olduğu merkezindedir. 

Nitekim, Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz 
Rehberin Genel Yayın IMüdürü Philippe Gloaguen ile 
(temasa geçmiş ve adı geçenin rehberin yazıtaasına 
katılanların tümünün birer Türkiye aşığı olduğunu, 
'bunun delili olarak rehbere konu olan ülkeler arasın
da en fazla Türkiye'ye yer verdiklerini <lgerçekten de 
rehberde Türkiye'ye 82 sayfa ayrılırken Mısır'a 50, 
İsrail'e 37, Suriye'ye 8, Ürdün'e 5 ve Kuzey Yemen'e 
ide 12 sayfa ayrılmıştır.) Türkiye bölümünün baştan 
aşağı ülkemizi övücü ifadelerle dolu olduğunu, reh
berde kullandıkları her ifadeyi müdafaa edebilecek 
ölçüde Türkiye'yi iyi tanıdıklarını, hal böyle iken bir 
gazetenin verdiği haberin kendilerine karşı bir hak
sızlık olduğunu ifade ettiğini Bakanlığımıza bildiril
miştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının ihalesini alan 
taşeron firmanın götürü bedelle yapacağı konut ve 
binalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'm yazılı cevabı 
(7/1191) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı ola

rak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

10 . 7 . 1986 0 : 5 

Soru 1. T.IB.M. Meclisi miletvekilleri lojman iha
lesi yapılan T. Emlâk Kredi Bankası taşeronu Kadir-
beyoğlu İnş. A. Şirketinin götürü bedelle yapacağı 
konut ve binaların nelerden ibaret olduğu ve tek tek 
m2 Heri ile toplam m2 miktarı ne kadardır? 

Soru 2. Uhale götürü bedeline giren bu toplam 
inşaat m2 sine göre ilk ihale götürü bedeline göre ms 

ihale maliyet bedeli kaç TL.'dır? 
Soru 3. Götürü bedel dışında kalan ve (Bayın

dırlık birim fiyatlarla yapltırılacak olan işlerin ilk ke
sifi ile, sıon haked'işte bu işler için taşeron firmaya 
yapılan hakedişin bir suretinin gönderilmesi mümkün 
mü? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 27 . 6 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 7/1191 - 6027/23107 

Sayın (Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 'Milletvekili 
ilgi : Milletvekili lojmanları inşaatının ihalesini 

alan taşeron firmanın götürü bedelle yapacağı konut 
ve binalara ilişkim, 30.4.1986 tarihli yazılı soru öner
geniz. 

İlgi önergenizde yer alan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük İM illet Meclisi Başkanı 

Cevap 1. Milletvekili lojmanlarının ihalesini alan 
taşeron firma, konutların inşaatını götürü bedelle 
yapmaktadır. Bir konut; zemih kat 55 m2, bininci kat 
70 m2, ikinci ıkat 65 m2, üçüncü kat 30 m2, eyvan ve 
hayat 15 m2 olmak üzere (toplam 235 m2'dir. 400 adet 
konutun toplam alanı ise 400 x 235 m2 = 94 000 m2' 
d'ir. Konutlar ikili, dörtlü, altılı bloklar halinde ve 
farklı yerleşimdedirler. 

Cevap 2. Götürü bedelle ihale bedeli 5 753 295 100 
TL. dır. Buna göre m2 'bedeli Öl 205 TL. dır. 

Cevap 3. Gerek birim fiyatla, gerekse götürü be
delle yaptırılan işlere ait iilk keşif bedeline ve son is
tihkak durumuna ait dosya İnşaat Kontrol Amirliğin-
dedir. Bu belgeler, adı geçen birimde-Jtetk'ikinize açık
tır. 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kreş binası inşaatına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman' 
m yazılı cevabı (7/1192) 

— 598 — 



T. B. M. M. B : 117 10 . 7 . 1986 O : 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki ısorülarımın Başkanlığınızca yazılı ola

rak yamtlanmasım arz ve.nca ederim. 
Saygılarımla. 

'Hilmi Nalıbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. 1985 Kasım ayında 'bir protokölla An
kara İmar Limited Şirketine yapımı verilen TBMM 
Kreş Binası inşaatının ilk keşfinden fbir suret gönde
rir misiniz? 

Soru 2. Bu iş, anılan şirkete hangi yasa gereğince 
protokolla verilmiştir? 

Soru 3. A. 1. L. T. Şirketi ile yapılan protoko
lün bir suretini gönderebilir misiniz? 

Soru 4. IBu bina kaç m2 üzerine, kaç kat ve top
lam inşaat brüt alanı kaç m2 dir? 

Soru 5. (Bu inşaatı Ankara İmar Limited Şirke
ti mi ıbizzat yapmakta veya (başka bir taşeron firma
ya mı verip yaptırmaktadır? 

Soru 6. !Bu inşaatın kontrol organizasyonu ne 
şekilde oluşturulmuş ve kimlerden teşekkül ettirilmiş
tir? Bunlara ne kadar ücretler ödenmektedir? 

Soru 7. Bu tanin itibariyle A. t. L. ŞTl.'ne veya 
dolayısıyla varsa taşeronuna ödenen istilhkak'ın bir 
suretini gönderebilir misiniz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
. Genel SeJdreterliği 27 . 6 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi IBaşkanlığı 
Sayı ': 7/1192-6028/23108 

Sayın Hilmi Nalıbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi kreş binası 
inşaatına ilişkin, 30.4.1986 tarihli yazılı soru önerge
niz. 

ligi önergenizde yer alan sorularınız, aşağıda sı
rasıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Cevap 1. Türkiye ıBüyük Millet Meclisi kreş bi
nası inşaatının ilk keşfinin bir örneği ekte sunulmuş
tur. <JEK : 1) 

Cevap 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi kreş bi
nası inşaatı, Ankara İmar Limited Şirketi'ne, 2886 
numaralı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi 
uyarınca protokolle verilmiştir. 

Cevap 3. Ankara 'İmar ıLimited Şirketi ile yapı- ' 
tan protokolün bir örneği ekte sunulmuştur. i(EK : 2) 

Cevap 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi kreş bi
nası inşaat alanı 1836 m2*dir. Binanın taban alam 
280 m2*dir. Bina, bodrum + zemin 4- 4 kaftan olu
şacaktır. 

Cevap 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi kireş bi
nası inşaatım, Ankara İmar Limited Şirketi taşeron 
firmalara yaptırmaktadır. 

Cevap 6. Bu inşaatın teknik organizasyonunu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Teknik Daire Başkan
lığı İşletme ve Yapım Müdürlüğü yürütmektedir. Mü
dürlük personeline bu görevinden dolayı (herhangi ek 
bir ücret Ödenmemektedir. 

Cevap 7. Ankara İmar limited Şirketine en son 
ödenen hakediş raporunun bir örneği ekte sunulmuş
tur. {EK : 3) 

T.B.M.M. MENSUPLARI KREŞ İNŞAATI 
KEŞİF ÖZETİ İCMALİ 

İNŞAAT 
ELEKTRİK TESİSAT 
SIHHİ TESİSAT 
KALORİFER TESİSATI 
MÜŞTEREK TESİSAT 
MUTFAK TESİSATI 
ÇAMAŞIR TESİSATI 
BRÜLÖR TESİSATI 
OTOMATİK KONTROL TES. 

105 000 000 
4 597 325 
7 174 530 
6 057 832 
6 053 313 
4 606 0C0 
3 070 000 

984 000 
1 032 000 

TOPLAM 138 575 000 

— 599 — 
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Birim Birim Fiyatı Tutarı 
Fiyat No. Yapılan İşin Cinsi Miktarı Ölçü Lira l ira 

14.002 
14.004 

14.018 
15.001/1 
15.001/2 
15.006/1 
15.00(6/2. 

16.001 
16.022/1 
16.043/1 
17.136 
18.931 /A 
18.071 
18.071/1 

18.011 
- 18.233/5 

18.246 
19.028 
19.049/3 
21.011 
21.054 
21J065 
21.066 
21.210 
21.291 
21.301 
22.001 
22.009/3 
22.054 
22.051/1 

23.001/1 
23.002 
23,152 
23-155 
23.176 
24.020 
25.045 
25X05 
25.015 
25.048 
25.060 
25.081 
26.041 
26.061 
26.071 
26.501 

El ile serb. sert top. k. 
Bl ile serb. sert küsk. k. 
Dolgu sıkıştırılması 
Mak. ile serb. top. İka. 
Mak. ıile her derin, top. ka. 
Mak. ile serb. küs. kaz. 
'Mak. :ile her der. küs. kaz. 

150 Dz. Deminsiz Beton 
B. 160 B. A. Betonu 
B. 225 B. A. Betonu 
Ocak taşı i e blokaj 
İzotuğla duv. örül. 
Blok tuğla Örülmesd 
Yarım Blok Tuğla Duvar 

Yarım 'Bldk Tuğla örülmesi 
Alüminyum Çatı Örtüsü 
Ahşap çatı öntüsü bit. kar. 
Su İzolasyonu yap, 
CamYünü Serilmesi 
B. A. Ahşap Kalıbı 
4 mt. Kalıp iskelesi 
Duvar iş iskelesi 
Tavan ıiş iskelesi 
Ahşap oturtma çatı 
Meşe parke döşeme 
Sert ağaç küpeşte 
Kapı kasası yapımı 
Kapı Kanadı 
Camekan Yapılması 
Çift Pencere 

tnce B. A. Demiri 
Kalın B. A. Demiri 
Kutu Profil Kapı Pen. 
DKP Saç Kapı Kasası 
Çeşitli Demir işleri 
Sıva Bteği Baca Kenarı 
Kireç Badana 
Ahşap Boyası 
Demir Boyası 
Plastik Badana 
Sert Ağaç Cilası 
Parke Cilası 
Karo Mozayik Döş. Kap. 
Yatay Yüz. Fayans Kap. 
Duvar Fayans Kap. 
Suni Mermer Döş. 

50 
30 

25Q 
150 
500 

50 
90 

30. 
130 
650 
40 

300 
350 
6iq 

250 
. 370 

370 
225 
750 

5 650 

5 450 
1 200 

500 
330 
820 

40 
ICO 
130 
120 
190 

50 
20 

300 
200 

2 500 
30 

l 800 
500 

220 
2 700 

' 10 
820 

85 
20 

200 
"600 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

ma 

m2 

m-
m-
ma 

m3 

m2 

m3 

m3 

m3 

ma 

m2 

mt 
m2 

m2 

m2 

m2 

Ton 
Ton 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
mt 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

582 
839 
235 
260 
363 
455 
644 

6 676 
9 467 

10 786 
2 918 

17 047 
10 319 

1 115 
1 462 
4 685 

142 
1 955 

925 
1417 

262 
242 
242 

4 893 
9 922 
2 451 
5 070 
9 369 
3 752 

13 692 

213 795 
198 055 

491 
. 525 

382 
2 936 

66 
1283 

798 
374 
525 

1 704 

1 758 
3 309 
3 453 
2 926 

29 100 
25 170) 

58 750 
39 000 

181 500 
22 750 
57 960 

200 280 
1 230 710 
7 010 900 

116 720 
5 114 100 
3 661 650 

680 150 

366 000 
1 733 450 

52 540 
439 875 
693 000 

8 006 050 

1 427 900 
290 400 
121 000 

1 614 690 
8 136 040 

98 040 
507 000 

1 217 970 
450 240 

2 601 480 

10 689 750 
3 961. 100 

147 300 
105 000 
955 000 

. . . 88 080 
118 800 
641 500 
175 560 

1 009 800 
5 250 

1 397 280 
149 430 
33 090 

690 600 
1 755 600, 

— 600.— 
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Birim 
Fiyat No. 

26.661 
Tahminî 
Tahminî 
27.501 
27.532 
27.535 
27.565 
27.581 
28.002 
28.017 
28.062 
28.063 

YapDİan İşin Cinsi 

Suni Mermer Merd. Bas. 
Dreva Sıva 
5 cm. Herafor ısı tecridi 
Dış Sıva 
İç Sıva 
Tavan Sıvası 
Mozayik Döşeme 
Tesviye Taıbaıkası 
Ahşaba 3 mm. cam taikııiması 
Ahşaba Buzlu cam taikııiması 
Demire 3 mm. Oam takıılması 
Demire 4 imim. cam taikııiması 
NAKLİYELER (formülüne göre 
ödenecek - tahminî) 
1. KEŞİF İNŞAAT TUTARI 

Miktarı 

1 
1 
1 
5 
1 

1 

210 
200 
200 
200 
700 
800 
160 
800. 
450 
50 
10 
10 

ÖÎCÜ 

mt 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

frn2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Birim Fiyatı 
Lira 

2 456' 
1 
1 

1 

3 
2 
3 
3 

900 
000 
756 
626 
586 
422 
416 
141 
157 
291 
422 

Tutarı 
Lira 

515 760 
2 280 000 
1 200 000 

907 200 
3 255 200 
1 054 800 

227 520 
748 800 

1 413 450 
107 850 
32 910 
34 220 

25 164 735 
105 000 000 

Poz. No. Yaipiacaık işin cinsi 

TJB.'M^M. ıMENSOPLARI KREŞ İNŞAATI 
ELEKTRİK TESİSATI 1. KEŞİF ÖZETİ 

•Miktarı 

4/104 Sıva mtii saç talblo 
5/104 Gömme tip saç talblo 
3/304 3x25 Amper palko şalter 
3 /l 03 2x40 Fdıuoresam içtim kondansatör 

24.201' 25 Amper Ibusortlu silgortıa 
24/401 16 Amıper An. otomıaıöilk sigorta 
25/704 3x100 Amper sayaç 
26/102 4 mm2 çıplak toprak hattı 
26/102 6 mm8 çıplak topraık 'halttı 
26/104 16 mm2 çıplak toprak ihattı 
26/404 16 mm2 çıplalk toprak haıttı 
27/122 4x10 mm2 NYA Beslenme hattı 
22/104 4x 16 mm2 NYA Besteme hattı 
22/125 4x4 mm2 NYA 'Besteme hattı 
29/104 3x100 Amper kofre 
34/101 Noaımail sorti 
34/102 Komıütatör sorti 
34/104 Pamalle]) sorti 
34/105 Avize sorti 
35/101 İPfiz sortisi 
35/102 Topraklı priz sortisi 
36/501 Bfcanş normal sorti 
36/502 E'tams komütaıtör sorti 
36/504 Etanş paralel sorti 
37/100 Merdiven ot. düğmesi sortisi 

2 
6 
8 

117 
331 
65 

1 

Adet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 Metre 
25 

5 
6 
5 

25 
15 
1 

64 
48 
20 

1 
72 
İl1 

1 
3 
1 
6 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fiyatı Tutarı 

13 000 
14 000 
3 000 
1 300 

800 
1 500 

27 500 
120 
140 
200 
475 

2 175 
1 000 

800 
7 500 
3 780 
5 000 
1 950 
4 100 
2 »50 
3 500 
6 250 
7 900 
3 250 
2 500 

26 000 
84 000 
24 000 

152 100 
26 400 
97 500 
27 500 

1 800 
3 500 
1 000 
2 850 

10 875 
25 000 
12 000 
7 500 

226 800 
240 000 

39 000 
4 100 

205 200 
38 500 
6 250 

15 800 
3 250 

15 000 

— m — 
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Poz. No. Yapıküak işim dnsi Miktarı Fiyatı • Tutarı 

38/100 
40/105 
41/101 
42/102 
42/104 
42/110 
42/115 
42/117 
42/119 
42/205 
42/248 
42/284 
06/101' 
07/102 
09/1ÖH 
15/101' 
19/102 
20/102 
45/108 
45/106 
90/20)1' 
33/101 

Meridıİven otomatiği ve montajı 
Btanş priz sortisi 
3x25 Amper lfıi# priz 
IB1 Tipiaırraatür 
C Tipi armatör 
Jx Tliipi armatür 
L Tipi 'armatür 
Nx Tipi armatür 
Nj Tipi armatür 
Px (2x40) w aOTatür 
Sx ı(2x40) w aınrmitüır 
Ut (2x40) w laırmıatür 
Kapı ziıüıi soı'tüsi 
3-5-8/220 Transformatör 
İZİ ve montajı 
Telefon tesisattı sortisi 
30 Çifte.kadar TLF. kutusu 
Telefon malküınesü 
TVı sortisi 
TV anteni 
3/15/3 Tlf. samıtnalı 
Topraklama llevtesı 

1 
6 
3 
3 

82 

ı 
3 

32. 
1' 

108 
- 3 

7 
1' 
li 
1 

14 
1 

14 
1 
V 
1 
I* 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 250 
5 500 

#50 
2 750 
2 200 

550 
2 150 
3 500 
6 000 
5 650 
9 925 
9 200 

800 
li 750 

650 
3 800 
6 500 

20 900 
3! 000 
5 000 

2 000 000 
19 000 

4 250 
33 000 
2 550 
« 250 

48 400 
550 

6 450 
112 000 

6 000 
610 200 
19 850 
64 400 

800 
1 750 

650 
53 200 
6 500 

292 600 
6 000 
5 000 

2 000 000 
19 000 

TOPLAM 4 597 325 

47 kalemden oluşan (bu 1 tooi Keşif özeti Bayındırlık (Balkanihğı 1985 Ibirim fiyat kitabına göre hazıırian-
mış ve 4 597 325,— TL. olarak tespit ediiltaiştir. 

Hazırlayan 
Burhan Aslan 

Elk, Mitti. 

—.. 602 — 
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TJB.'MJM. MENSUPLARI KREŞ İNŞAATI 
ELEKTRİK TESİSATI 1. KEŞİF ÖZETt 

Poz. No. YapıÜaciak İşin cimsi Miktarı (Fiyatı Tutarı 

4/104 
5/104 
3/304 
3/103 

24/201 
24/401 
25/704 
26/102 
26/102 
26/104 
26/404 
27/122 
22/104 
22/125 
29/104 
34/101' 
34/102 
34/104 
34/105 
35/101' 
35/102 
36/5011 
36/502 
36/504 
37/100 
38/100 
40/105 
41/101 
42/102 
42/104» 
42/110 
42/115 
42/117 
42/119 
42/205 
42/248 
42/284 
06/101-
07/102 
09/1011 

Sıva üstü saç tıalblo 
Gömme İtip saç talbfto 
3x25 Amper pako şalter 
2x40 FÜıuoresaın içlin kondansatör 
25 Amper 'buşonlu sigorta 
V6 Amper An. otamatük sigorta 
3x100 Amper sayaç 
4 mm2 çıplak topnak hattı 
6 mm2 çıplalk toprak halttı 
16 mim2 çıplak toprak tattı 
1'6 mm2 çıplak toprak tattı 
4x10 anim2 NYA Besteme hattı 
4x16 mm2 'NYA Besleme hattı 
4x4 mm2 NYA ©esleme Ihaittı 
3x100 Amper köfire 
Normali sortii 
Komültatör sorti 
iPamallıeİ sortıi 
AViıze sortül 
jPrlzj sortisi' 
Topraklı priz sortisi 

• Etanış normal sorti 
Etanış komütaitör sorti 
Etanş paıralei sorti 
Merdiven ot. düğmesi sortisi 
Merdiven otomatiği ve montajı 
Etamş priz sortisi 
3x25 Amper ffişjte priz 
Bx Tipi aırmiatüir 
C Tipi armatür 
Jx Tipi armatür 
L Tipi ammatür 
INX Tipi' armatür 
N3 Tipi armatür 
>P11(2x40) w armatür 
ISa (2x40) w aranatür 
Ut (2x40) w armaltüır 
Kapı züi sortisi 
3-5-8/220 TramformatÖr 
ZI ,ve montajı 

2 
<6 
8 

117 
33 
65 

1 

Adet 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 

1'5 Metre 
25 
'5 
6 
5 

25 
15 
1 

64 
48 
20 

• İl 

72 
İli 
l1 

3 
1 
6 
1' 
6 
3 
3 

22 
1' 
3 

32 
1' 

108 
2 
7 . 
İl 
1! 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 
» 
» 
» 

13 000 
14 000 
3 000 
1 300 

«00 
1 500 

27 500 
120 
140 
200 
475 

2 175 
1 000 

800 
7 500 
3 780 
5 000 
1 950 
4 100 
2 850 
3 500 
6 250 
7 900 
3 250 
2 500 
4 250 
5 500 

850 
2 750 
2 200 

550 
2 150 
3 500 
6 000 
5 650 
9 925 
9 200 

800' 
1 750 
. 650 

26 000 
84 000 
24 000 

152 100 
26 400 
97 500 
27 500 
1 800 
3 500 
1 000 
2 850 

10 875 
25 000 
12 000 

7 500 
226 800 
240 000 

39 000 
4 100 

205 200 
38 500 
6 250 

15 800 
3 250 

15 000 
4 250 

33 000 
2 550 
8 250 

48 400 
550 

6 450 
112 000 

6 000 
«10 200 

19 805 
64 400 

800 
li 750 

650 

— 603 — 
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Poz. No. Yapılacak' Asam cinsi iMüktan Fiyatı 

TOPLAM 

Tutarı 

15/101 
19/102 
20/102 
45/108 
45/106 
90/201 
33/101 

Telefon tesıiısaltı sortisi 
30 Çilf te kadar TLF. kutusu 
Telefon naaikıinesıi 
TV sortisi! 
TV antenli 
3/15/3 Tlf. santralli 
Topnakllıafna levhası 

14 
1 

, 14 
2 
* 
l1 

il 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 800 
6 500. 

20 900 
3 000 
5 000 

2.000 000 
19 000 

53 200 
6 500 

292 600 
6 000 
5 000 

2 00O000 
19 000 

4 597 325 

47 kalemden oluşan bu 1 timci Keşiiıf özeti Bayındırlık ©akanılığı 1985 Ihiırim fiyat Ikiıöalbıroa göıne hazırlan
mış ve 4 597 325,-— TL. olarak tespit edlillıraiştir. 

Hazırlayan 
BusHıan Asikn 

Elk. Müh. 

İ c m a l TL. 

Sıhhi Tesisat 
Kalorifer Tesisatı 
Müşterek Tesisat 
Mutfak Tesisatı 
Çamaşır Tesisatı 
Brülör Tesisatı 
Otomatik Kontrol Tesisatı 

7 174 530 
6 057 832 
6 053 313 
4 606 000 
3 070 000 

984 000 
1 032 000 

TOPLAM 28 977 675 

— 604 — 
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T. B M . M. KREŞ İŞİNE AtT SIHHİ TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Poz 
No. 

071-000 
071-100 
071-101 
071-103 

072-000 
072-100 

072-101 
072-200 

072-201 

YapılacaJe İşin Cinsi 

Lavabolar 
Fayans camlaşmış çini birinci sınıf 
28x35 jcm. kancalı veya vidalı 
40x50 cm. Konsollu 

Lavabo Tesisatı 
Uzun musluklu ve pirinç kumandasız 
sifonlu 
Birinci sınıf 
Duvar tipi bataryalı ve pirinç kuman
dasız sifonlu 
Birinci sınıf 

Ölçü 
Nevi 

Adet 
Adet 

Adet 

Adet 

Miktar 

58 
8 

7 

59 

Birim Fiyatı 
Lira 

5 470 
7 250 

8 750 

16 000 

Tutarı 
Lira 

-317 260 
58 000 

61 250 

944 000 

073-000 Aynalar 
073-100 Adi cam 
073-101 Takriben 40x50 cm. Adet 66 1 600 105 600 

074-000 Etajerler 
074-100 Fayans camlaşmış çini (dubelle monte 

edilecek) 
074-101 Takriben 50x10 cm. Adet 66 2 100 138 600 

Adet 7 15 950 111 650 

Tk. 7 9 200 64 400 

Tk. 56 65 000 3 640 000 

Adet 4 7 250 29 000 

Adet 1 22 650 22 650 

Adet 2 18 000 36 000 

Adet 1 • 16 000 16 000 

Adet 6 21 000 126 000 

075-000 
075-100 
075-101 

076-000 
076-100 

079-000 

079-100 
083-000 
083-100 
083-101 
083-300 
083-301 
083-400 
083-401 
084-000 
084-100 
084-101 
084-200 
084-201 

087-000 
087-100 
087-101 
087-500 
087-501 

Alaturka Hela Taşları 
Fayans camlaşmış çini 
Çanak ve sifonu pikten (50x60 cm.) 

Alaturka Hela Tesisatı 
Pik döküm rezervuarı 

Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela 
ve Tesisatı 
Takriben 35x55 cm. 
Eviyeler 
Bir gözlüklü damlalıksız eviye 
Fayans camlaşmış çini 
İki gözlü damlalıksız eviye 
Fayans camlaşmış çini 
İki gözlü damlalıksız eviye 
Paslanmaz çelik 60x140 cm. 
Eviye Tesisatı 
Bir gözlü eviye tesisatı 
Bataryalı, pirinç sifonlu 
İki gözlü eviye tesisatı 
Bataryalı pirinç sifonlu 

Duş Teknesi 
Fayans camlaşmış çini 
Takriben 80x80x15 cm. 
Duş tesisatı komple 
El duşlu bataryalı 

Adet 1 30 000 30 000 

Tk. 1 37 000 37 000 

- 6 0 * -
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T. B. M M. KREŞ İŞİNE AİT SIHHİ TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Sıra 
No. 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21' 

Poz 
No, 

089-000 
089-100 
089-105 
089-200 
089-202 
090-000 
090-100 
090-101 
094-000 
094-100 
097-000 
097-201 
103-000 
103-100 
103-107 
104-000 
104-100 
104-107 
105-000 
105-100 
105-106 
107-000 
107-806 

109-000 
109-100 
109-101 
109-102 
109-200 
109-202 
109-203 
109-204 
109-205 
109-206 
109-207 
109-300 

110-000 
110-300 
110-400 
110-407 
113-000 
113-100 
113-102 

Yapılacak İşin Cinsi 

Münferit Armatürler 
Musluklar 
Uzun musluk 1/2» 
Rekorlu musluklar 
Kromajlı çamaşır musluğu 3/4» 
Sabunluk 
Fayans 
Takriben 16x16 cm. 
Kâğıtlık 
Fayans 16x16 cm. 
Yer Süzgeci 
Pik döküm ızgarah 13x13 cm. 
Su Sayaçları 
Soğuk su sayaçları 
2 1/2» flaşlı 
Flotör 
Pres döküm 
2 1/2» 
Su Deposu 
Saç depo 
15 Ton 
Hidrofor 
Tank hacmi 300 Lt. pompa karakteris
tikleri 3 000 Lt./h. 40 m. SS. 
Soğuk ve Sıcak Su Kol. 
KoUektör borusu galvanizli 
2» 
3» 
KoUektör ağzı 
20 0 mm. flaşlı 
25 0 mm. flaşlı 
32 0 mm. flaşlı 
40 0 mm. flaşü 
50 0 mm. flaşh 
65 0 mm. flaşlı 
Termometre, Hidrometre ve boşaltma 
ağızlı 
Sıcak Şu Üreticileri 
Çift cidarU boyler 
Bakır boru serpantinU 10 Atü 
1 500 Lt. 
Havalandırma Boru ve Şapkası 
Çinko saçtan 
100 0 mm. 

ölçü 
Nevi 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Mt. 
Mt. 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Miktarı 

7 

4 

50 

56 

22 

1 

1 

1 

1 

4 
4 

1 
1 

10 
1 
3 
3 

3 

1 

4 

Birim Fiyatı 
Lira 

2 500 

2 700 

1 600 

1 700 

1 500 

100 000 

7 000 

375 000 

325 000 

4 000 
6 000 

760 
850 

1 000 
1 200 
1 350 
1 520 

400 

325 000 

1 500 

Tutan 
Lira 

17 500 

10 800 

80 000 

95 200 

33 000 

100 000 

7 000 

375 000 

325.000 

16 000 
24 000 

760 
850 

10 000 
1 200 
4 05Q 
4 560 

1 200 

325 000 

6000 

— *06 — 

TOPLAM 7, 174 53Ö 
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T. B M . M. KREŞ İŞİNE AİT KALORİFER TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Sıra 
No. 

1 

10 

11 

12 

13 

Poz 
No. 

152-000 

152-100 
152-108 

154-000 
161-000 
161-100 

162-000 
162-200, 
162-201 

Yapılacak İşin Cinsi 

Sıcak Su Üretici, Duman Boruiu, Çelik 
Kalorifer Kazanları 
Yarım silindirik 
240 000kcal/h. 

Izgara Yapılması 

Doldurma ve Boşaltma Musluğu 
3/4» 

Termometre 
Madenî 
100 0 mm. 120 °C bölüntülü 

ölçü 
Nevi 

Adet 

Kg. 

Adet 

Adet 

Miktar 

1 

150 

1 

2 

Birim Fiyatı 
Lira 

1 455 000 

280 

2 750 

3 250 

Tutarı 
Lira 

1 455 000 

42 000 

2 750 

6 500 

163-000 Hidrometre 
163-100 0 100 mm. 25 m. SS.'na kadar 

165-000 Isıtıcılar (Radyatörler) 
165-200 Dökme dilimli, düz satıhh (B) serisi 

radyatörler 
165-205 160/500 mm. 

7 169-ODO 
169-100 
169-300 

Radyatör Mesivetleri 
Radyatör duvar konsolu 
Radyatör kelepçeleri 

8 170-000 Radyatör Musluğu 
170-200 Köşe tipi 
170-201 1/2» 

9 171-000 Radyatör Rakoru 
171-200 Köşe tipi 
171-201 1/2» 

172-000 Radyatör Pürjörü 
172-101 Gömme anahtarlı tip 

173-000 Kollektör 
173-100 Kollektör borusu 
173-102 76/3 0 mm. 
173-103 108/3,75 0 mm. 
173-300 Kollektör ağızlıkları 
173-302 Ağız çapı 20 0 mm. 
173-306 Ağız çapı 50 0 mm. 
173-307 Ağız çapı 65 0 mm. 
173-308 Ağız çapı 80 0 mm. 

174-000 Genleşme ve Havalandırma Depoları 
174-200 Silindirik genleşme deposu 
174-212 600 Lt 

175-000 Radyatör Boyanması 
175-100 Yağü boya üe 

Adet 

m2 

Adet 
Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Mt. 
Mt. 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Adet 

231,54 

150 
100 

85 

85 

3 000 

325 
275 

920 

600 

4 000 
5 400 

m3 231,54 

54 000 

550 

3 000 

16 510 3 822 725 

48 750 
27 500 

1 770 150 450 

78 200 

600 

32 000 
27 000 

2 1 105 2 210 
2 1 70Q 3 400 

14 2 125 29 750 
4 2 550 10 200 

54 000 

127 347 

— «07 — 
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T.B. M.M. KREŞ t$tNE AİT KALORİFER TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Sıra Poz ölçü Birim Fiyatı Tutarı 
No No. Yapılacak İşin Cinsi Nevi Miktar Lira Ura 

14 176-000 Su Seviye Göstergesi 
176-100 Alçak basınçlı tesisler için cam boru 
176-108 l.O.Atü flanşlar arası 30 cm. Adet 2 17 500 35 000 

15 181-000 Duman Kanalı 
181-100 Saç duman kanalı Kg. 250 385 96 250 

16 182-000 Kalorifer Çalıştırma ve Temizleme 
Araçları 

182-200 Tel fırça 
182-202 76 0 mm. Adet 2 1 600 3 200 

TOPLAM 6 057 832 

T. B.M. M. KREŞ İŞİNE AİT MÜŞTEREK TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Sıra Poz Ölçü Birim Fiyatı Tutarı 
No. No. Yapılacak îşin Cinsi Nevi Miktar Lira Lira 

201-000 
201-100 
201-104 
201.-105 
201-106 
201-107 
201-108 
201-109 
201-112 
201-200 
201-203 
201-204 
201-205 
201-206 
201-207 
201-208 
201-209 
201-400 

202-000 
202-200 
202-201 
202-202 
202-203 
202-300 

Çelik Borular 
Dikişli siyah borular 
1/2» 
3/4» 
1» 
1 1/4» 
1 1/2» 
2» 
4» 
Dikişli galvanizli 1 
1/2» 
3/4» 
1» 
1 1/4» 
1 1/2» 
2» 
2 1/2» 
Boru mont. malz. 

jorular 

bed. 

Kır Döküm Boruları 
Kır döküm pis su 
70 0 mm. 
100 0 mm. 
125 0 mm. 
Boru mont. malz. 

% 30x1.673.610 

boruları 

bed. % 35x1.225.000 

Mt. 
Mt. 
Mt. 
Mt< 
Mt. 
Mt. 
Mt. 

Mt. 
Mt, 
Mt. 
Mt. 
Mt. 
Mt. 
Mt. 

Mt. 
Mt. 
Mt. 

650 
220 
100 
80 

120 
50 
13 

375 
150 
80 

100 
120 
50 
20, 

150 
230 
20 

420 
520 
740 
940 

1 070 
1 490 
3 520 

570 
740 

1 060 
1 340 
1 530 
2 120 
2 760 

2 700 
3 100 
5 350 

«08 — 

273 000 
114 400 
74 000 
75 200 

128 400 
74 500 
45 760 

213 750 
111 000 
84 800 

134 000 
183 600 
106 000 
55 200 

502 083 

405 000 
713000 
107 000 
428 750 
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T.B.M.M. KREŞ İŞİNE AİT MÜŞTEREK TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Sıra 
No. 

3 

4 

5 '• 

6 . 

7 

" 

8 

Poz 
No. 

205-000 
205-100-
205-102 
205-400 
207-000 
207-100 
207-101 
207-102 
207-103 
207-104 
207-105 
207-106 
207-107 
207-400 
207-402 
207-403 
207-405 
207-600 
207-602 
207-603 

208-000' 
208-100 
208-101 
208-102 

216-000 
216-500 

216-501 
216-505 
216-508 

22*7-000 

227-200 
227-207 

230-000 
230-300 

230-301 
230-303 
230-305 
230-307 
230-309 
230-311 
230-328 

Yapılacak İşin Cİnsi 

Kurşun Borular 
Akıntı kurşun borular 
40/2 mm. 
Kurşun boru mont. malz. % 20x131.250 

Soğuk ve Sıcak Su Vanaları 
Sürgülü (siber) vanalar 
1/2» 
3/4» 
1» 
1 1/4» 
1 1/2» 
2» 
2 1/2» 
Sürgülü vana, pik döküm flanşlı 
50 0 mm. 
65 0 -mm. 
89/3.25 0 mm. 
Kosva vana (kolon musluğu) 
3/4» 
1» 

Kolon Boşaltma Musluğu 
Pirinç, 1 nci sınıf adî döküm 
1/2» 
3/4» 

Sirkülasyon Pompaları 
Düz boruya takılan tipi ıslak rotorlu 
1 500 d/d. 
V v = 1.0 m3/n. H = 0,5 m. SS. 
V = 4,5 m8/n. H = 1,5 m. SS. 
V = 12 m8/h. H = 1 m. SS. 

Geri Tepme Ventilleri 
(Sıcak ve soğuk su için) 
Pirinç pres döküm 
2 İ/2» 

İzolasyon 
Cam yünü ile üzeri alçı kışırlı kapla
malı 
1/2» . 
3/4» 
1» 
1 1/4» 
1 1/2» 
2» 
89 0 mm. 

ölçü 
Nevi 

Mt. 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Adet 
Adet 
Adet 

Adet 
Adet 

Adet 
Adet 

Adet 
Adet 
Adet 

Adet 

Mt. 
Mt, 
Mt. 
Mt. 
Mt. 
Mt. 
Mt. 

Miktar 

75 

12 
7 

11 
18 
10 
5 
9 

3 
17 
4 

16 
10 

6 
1 

2 
2 
2 

2 •' 

100 
60 
35 
57 
65 
48 
15 

Birim Fiyatı 
Lira 

1 750 

1 380 
1 850 
3 250 
5 200 
6 650 
9 600 

14 800 

13 000 
17 000 
26 000 

2 500 
4 000 

400 
500 

55 900 
81 900 
93 600 

9 550 

- • " ' ; ' . . 

640 
760 
920 

1 140 
1 090 
1 200 
1 890 

Tutarı 
Lira 

131 250 
26 250 

16 560 
12 950 
35 750 
93 600 
66 650 
48 000 

133 200 

39 000 
289 000 
104 000 

40 000 
40 000 

2 400 
500 

111 800 
163 800 
187 200 

19 100 

64 000 
45 600 
32 200 
59 280 
70 850 
57 600 
28 350-

— 609 — 
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No. 
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T.B.M.M. KREŞ İŞİNE ATT MÜŞTEREK TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Poz 
No. Yapılacak İşin Cinsi 

231-000 Boru Boyanması 
231-100 Sülyen boyayla 
231-101 1/2» - 2» arası 
231-200 Yağlı boya ile 
231-201 1/2» - 2» arası 

Ölçü 
Nevi 

Mt. 

Mt. 

Miktar 

1233 

Birim Fiyatı 
Lira 

100 

1653 110 

TOPLAM 

Tutan 
Lira 

123 300 

181 830 

6 053 313 

Sıra 
No. 

Poz 
No. 

T.B.M.M. KREŞ İŞİNE AİT MUTFAK TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Yapılacak İşin Cinsi 
Ölçü 
Nevi 

1 451-200 Süzme Tezgahı (Paslanmaz çelik) 
451-202 800 mm. eninde 

2 453-000 Hamur Açma Tezgahı 
453-100 Paslanmaz çelikten 
453-101 600 mm. eninde 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 

451-200 
451-201 
459-000 
460-000 
461-000 
462-000 
465-000 
465-400 
465-401 
472-000 
472-100 

475-000 
475-100 

476-000 
476-400 

Çalışma Tezgahı (Paslanmaz çelik) 
600 mm. eninde 
Sebze Doğrama Makinası 
Patates Soyma Makinası 
Et Kütüğü 
Et Kıyma Makinası 
Soğutma Dolapları 
Kasap tipi soğutma dolapları 
1400Lt. 1/2 HP. 
Izgaralar 
Izgara 

Bulaşık Yıkama Makinaiarı 
Bulaşık yıkama makinaiarı 

Yemek Pişirme Ocağı (Kuzine) 
L. P. G.'li kuzine 

12 477-000 Davlumbaz 
477-200 Filtreli 

Mt. 

M t 

Miktar 

1,6 

Birim Fiyatı 
Lira 

1,2 

87 000 

69 000 

Tutarı 
Lira 

139 200 

82 800 

Mt. 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

m3 

m3 

7 
1 
1 
1 

v 1 

2 

1 

2 

4 

6 

82 000 
275 000 
275 000 
90 000 
95 000 

410 000 -

115 000 

550 000 

200 000 

40 000 

TOPLAM 

574 000 
275 000 
275 000 
90 000 
95 000 

820 000 

115 000 

1 100 000 

800 000 

240 000 

4 606 000 

— 610 — 
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T. B. M. M. KREŞ İŞİNE AİT ÇAMAŞIRHANE TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

Poz 
No. 

501-000 
501-200 
501-201 

506-000 
506-600 

511-000 
511-200 

Yapılacak İşin Cinsi 

Çamaşır Yıkama Makinaları 
Dış tamburu paslanmaz çelik 
20 kg/defa 240 Lt. iç tanbur hacmi 
1,5 PS güc. 

Çamaşır Kurutma Makinaları 
Çamaşır kurutma makinası elektrikli 30 
kg./saat 325 Lt. tanbur hacminde 
Çamadır Basma Havuzları 
Çamaşır basma havuzu, mozaik kapla
malı 

Ölçü 
Nevi 

Adet 

Adet 

Adet 

Miktar 

2 

2 

2 

Birim Fiyatı 
Lira 

695 000 

830 000 

10 000 

Tutan 
Lira 

1 390 000 

1 660 000 

20 000 

TOPLAM 3 070 000 

T. B. M. M. KREŞ İŞİNE AİT BRÜLÖR TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Sıra 
No. 

Poz 
No. Yapılacak İşin Cinsi 

1 402-000 
402-100 

402-103 
407-000 
407-100 

2 410 000 
410-100 
410-105 

3 412-000 
412-100 
412-105 
412-500 
412-503 

4 413-000 
' 413-101 

Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı 
Normal çekişli kazanlarda kullanılan 
ısıtıcılı, tek kademeli brülör 
20 kg./h'a kaidar 
Fotosel, fotorezistans ve röleler 
Brülör kapasitesi 30 kg./h'a kadar 
Yağ Yakıt Filtreleri 
Tek filtre 
1 1/4» 
Yağ Yakıt Depoları 
Isıtıcılı ana yakıt deposu 
10000 Lt. 
Ön ısıtıcı depo 
50 Lt. 
Yağ Yakıt Seviye Göstergesi 
Saydam plastik borulu 

Ölçü 
Nevi 

Adet 

Adet 

Adet 

Miktar 
Birim Fiyatı 

Lira 

1 330 000 

1 95 000 

1 6 500 

Tutarı 
Lira 

330 000 

95 000 

6 500 

Adet 

Adet 

Adet 

1 

1 

1 

540 000 

10 000 

2 500 

TOPLAM 

540 000 

10 000 

2 500 

984 000 

— 611 — 
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T.B.M.M. KREŞ İŞİNE AİT OTOMATİK KONTROL TESİSAT METRAJ VE KEŞİF ÖZETİ 

Sıra Poz Ölçü Birim Fiyatı Tutan 
No. No. Yapılacak İşin Cinsi Nevi Miktar Lira Lira 

1 317-000 Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli 
317-100 İki konumlu elektronik sıcak su kontrol 

paneli Adet 1 250 000 250 000 

2 318-000 Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneline 
İlaveler İçin Ödenecek Farklar 

318-100 Günlük program ilavesi Adet 1 70 000 70 000 
318-200 Haftalık program ilavesi Adet 1 75 000 75 000 
318-300 Elektrik kesilmesinden program aksa

madan devam etmesini sağlayan düzen 
ilavesi Adet 1 25 000 25 000 

3 315-000 Elektronik Duvar Elemanlar 
315-100 Elektronik sıcaklık duyar elemanı 
315-103 Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar 

elemanı Adet 1 60 000 60 000 
315-105 Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar 

elemanı Adet 1 52 000 52 000 

4 327-000 Servomotorkr 
327-100 İki konumlu servomotor 
327-102 3» ve daha küçük vanalar Adet 1 275 000 275 000 

5 328-000 Servomotorlara İlaveler İçin Ödenecek 
Farklar 

328-100 Yay geri dönüş ilavesi 
328-100 İki kdnumlu servomotorlar için 
328-200 Potansiyometre ilavesi 
328-300 Kontak ilavesi 

Adet 

Adet 

Adet 

1 

1 

1 

' . 90 000 

75 000 

60 000 

TOPLAM 

90 000 

75 000 

60 000 

1 032 000 

— 612 — 
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P R O T O K O L 

Madde 1. —Taraflar : 
Bu Protokol bir taraftan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı 'Bu Protokolda; İdare diye anıla
caktır.) ile diğer itarafta Ankara İmar Limited Şirketi 
Genel Müdürlüğü tfBu Protokolda Şirket olarak anı
lacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlarla tanzim ve 
imza edilmiştir. 

Madde 2. — Protokolün konusu : 
Güvenlik. Caddesi 1297 ada 60 parsel üzerinde 

'bir bodrum, 1 zemin, 2 normal katlardan ibaret, mev
cut ibinanın Millî Emlâk Müdürlüğü ile gerekli forma
litelerin Şirket tarafından yapılarak yıkımı, yerine 
imar durumuna uygun yaklaşık 300 çocuğa hizmet 
verebilecek kreş binası etüdü ve projelendirilmesi ile 
inşa edilmesi işidir. 

Maidde 3. — Projelendirme : 
Yapılacak inşaata ait tatbikat projeleri, detayları 

ve mahal listeleri Şirket tarafından yapılacak ve İda
re tarafından onaylanacaktır. Yapılacak Projenin be
deli Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mimarlık ve Mü
hendislik hizmetleri şartnamesine göre ödenecektir. 

Madde 4. — Ruhsat işleri : 
İnşaata ait problemler ve projelerin Belediye İmar 

Müdürlüğüne tasdiki işlemleri Şirketçe çözümlenecek
tir. 

Madde 5. — İşin bedeli : 
IBu Protokol kapsamında yaptırılacak inşaatın 

1 inci keşif bedeli 150 000 000,— (Yüzelli milyon) 
TL.Mır. Şirket bu işleri 1985 yılı birim fiyatları ve 
esasları ile 1985 ve ileriki yıllara sarkacak işleri de 
Bakanlar Kurulunun 8/2574 sayılı kararname ve bu 
konuda çıkarılacak kararnameler doğrultusundaki 
fiyat farkları esasları dahilinde yürütülecektir. Öde
nek dilimleri Şirketçe verilecek ve İdarece onaylana
cak iş programı ile belirlenecektir. 

Işîh bedeli, yapılması kararlaştırılan yıllardaki iş 
miktarının o yılın birim fiyat esaslarının değerlendi
rilmesiyle bulunan miktardır. Şirket bu işleri 1985 
yılı birim fiyatları üzerinden !% 3 tenzilatla yapacak-
tır. 

Madde 6. — Yapım usulü : 
Şirket, İdareye karşı yapımını taahhüt ettiği in

şaat işini kendi usulleri çerçevesinde yapacaktır. ' 

10 . 7 . 1986 0 : 5 

Madde 7. — İlave işler ve keşiften olmayan işler : 
İdare yapılacak işlerin 1985 yılı ve özel birim fi

yatlarına ıgöre hazırlanmış 1 İnci keşif tutarlarının i% 
30 fazlası veya eksiği kadar iş yaptırabilir. Bu mik
tarı aşan iş artışlarında 2886 sayılı Kariunun 63 üncü 
maddesi uygulanır. • 

Madde 8. — Resim, vergi ve harçlar : 
Protokolün gerçekleştirilmesine ait, gerekli olabi

lecek her türlü resim, vengi ve harçlar (K.D.V. haraç) 
Şirket tarafından karşılanacaktır. 

Madde 9. — Yer teslimi ve ruhsat işlemi ': 
a) Protokolün taraflarca imzalanmasından son

ra İdare 10 gün içinde işyerini Şirkete teslim edile '̂ 
çektir. Ancak inşaat ruhsatının alınma tarihi, yer tes
limine esas olacak ve kanunî süre bu tarihten itibaren 
başlamış olacaktır. Yer teslimi tutanağı usulüne uy
gun olarak tutulacaktır. 

h) Taahhüt konusu inşaat işlerinin ruhsatı için 
gerektiği takdirde İdare ilgili Belediye'ye başvuruda 
bulunacak ve Şirket söz konusu ruhsat işlerini takip 
edereik-ısonuçlandıracaktır. Belediyenin ruhsat için is
teyeceği fennî sorumlu, Şirket Şantiye Şefi olup, ruh
sat için gerekli belgeleri imzalayacaktır. 

c) İdarece ödenmesi gereken, inşaatlara ait her 
türlü harçlar ve ücretler Şirket tarafından Belediyenin 
ilgili İdaresine zamanında ödenecek, ibu ücret makbuz 
karşılığı İdarece Şirkete ıhakedişlerde ödenecektir. 

Madde 10. — Ödemeler ve avans verilmesi ile 
ödenek dilimleri : 

Protokolün tescilini takiben Protokolün kapsamına 
giren 'tüm imalat kalemleri için o yılın ödeneğinin 
1/3'ü nisbatinde Şirkete muteber bir teminat karşılığı 
avans ödenir. 

Şirket tarafından alınan avans % 30 oranında hak-
edişlerden mahsup edilir. Yapılan imalatlara ait öde
meler, her ay usulüne uygun olarak düzenlenecek 
hakedişlerin akit makamca ta'stikinlden itibaren en geç 
10 gün içinde T.B.M.M. Muhasebe Müdürlüğünce çek 
olarak ödenir. 

İşlerin keşfin % 30 fazlası dahilinde de tamam
lanamaması halinde İdare ile Şirket arasında akdedi
lecek ek Protokoller ile işlere Şirketçe devam edile
cektir. 

Madde 11. — İhzarat : 
Şirket inşaatın süratli ve düzenli yapılabilmesi için 

gerekli Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinde belir
tilen her türlü inşaat malzemesinin ihzaratını yapa
bilir. Fennî vasıfları ve belli şartlara haiz olmayan 
malzeme işyerinde ihzar edilemez. 
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Madde 12. — İmalatların yapılması için gerekli teş
kilâtın kurulması : 

İnşaat işlerinin sevk ve İdaresi için yer teslimin
den geçici kabulün yapıldığı tarihe kadar Şirketçe ge
rekli teknik elemanlar işbaşında bulundurulacaktır. 

Aksi 'takdirdje beher gün için 10 000 ,— TL. ceza 
kesilecektir. 

Madde 13. — İşin kontrolü : 
Şirket tarafından yapılacak Protokol konusu iş

lerin sorumluluğu Şirkete ait olup, İdare sürekli ola
rak tou inşaatların kontrolünü yerinde yapmaya veya 
yaptırmaya yetkilidir. 'Bu denetimler esnasında çıka
cak ve yerinde halledilmeyen .sorunlar, Şirket ve İdare 
yetkilileri arasında çözümlenir. 

Madde 14. — İşin süresi : 
Şirket Protokolün tescilinin kendisine tebliğinden 

itibaren başlamak üzere inşaatın tamamını 31.12.1986 
günü sonuna kadar bitirmeye mecburdur. 

Madde 15. — Sürenin uzatılması : 
14 üncü maddede tespit edilmiş bulunan iş süresi 

aşağıda yazılı olan sebeblerle uzaltılalbilir ve mücbir 
haller dışında ek ısüre verilmez. 

Mücbir sdbeblere istinaden ıiş süresinin uzatılması 
için yapılacak müracaat şekli, zamanı bu sebeblerin 
tevsik tarzı, v.s. gibi usulü müteallik işlerde Bayın
dırlık İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uy
gulanır. Mücbir ısdbebler medeni ile tadilat inşaat ve 
imalatın 'bitirilmesi için 6 aydan fazla ilave süre ve
rildiğinde, Protokol günün şartlarına göre yeniden 
düzenlenir. 

Madde 16. — Gecikme ve günlük ceza : 
Protokola konu .'işlerin helirtülen sürede gerçekleş

tirilememesi durumunda, her işgünü için Şirket, İda
reye günlük gecikme cezası ödeyecektir. Günlük ge
cikme cezasının miktarı 45 000,— TL.'dir. 

Madde 17. — Nakliyeler : 
Protokolün konusu işlerle ilgili nakliyeler, Bayın

dırlık ve İskân Bakanlığınca uygulamaya konulan 
nakliye formüllerine ve esaslarına göre ödenecektir. 

Madde 18. — Geçici ve keşlin kabul : 
Şirket işin yapımını gerçekleştirdikten sonra, İda

reden kabul işlemlerinin yapılmasını isteyecektir. İşin 
kabulü Bayındırlık usullerine göre İdarenin yetkili kı
lacağı elemanlardan oluşan «Kabul Heyetince» Şirket 
yetkililerinin de katılmasıyla yapılacaktır. 

Madde 19. — Kalbul eksMerindn giderilmesi : 
Kalbul sırasında kalbul heyetince tespit edilecek 

noksan ve kusurlu işler tutanak ile tespit edilecek, 'be
lirlenecek süre içersimde Şirket tarafınca giderilecek
tir. 

Madde 20. — Kesinhesap : 
Yapılan işler için, Şirket şantiye teknik elemanla

rınca işin seyri süresince imalatlar metraja bağlana
caktır. Kabulden itibaren en geç 6 ay içinde ataşman 
ve metrajlar hazırlanarak kesin hesap yapılıp İdareye 
teslim edilecektir. 

Kalbul noksanlıklarının giderilmesini müteakip Şir
ketin ilişiği kesilecektir. 

Madde 21. — İş sahasının temizlenmesi : 
İşin tamamlanmasından ısonra ve son hakedişten 

önce, Şirket işyerindeki fazla malzeme ve imalat (ka
lıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici 
yapıları sökerek işyerini temizlemekle yükümlüdür. 

Madde 22. — Teminat : 
Şirket usulüne uygun olarak ihale 'bedelinin % 6'sı 

tutarında kesin teminat verecektir. Kesin teminat tu
tarı 9 000 000— TL.'dir. 

Madde 23. — Teminat çözümü : 
Teminat işin kesin kabulü ve İS.S.K.'dan ilişiksiz 

belgesinin ibrasından sonra iade edilir. 
'Madde 24. — Protokol ekleri : 
Bu protokolün ekleri aşağıdadır. 
1. Projeler ve keşifler, 
2. Bayındırlık İşleri Genel ve Teknik Şartna

mesi, 
3. B irim f i yat ve tarifleri, 
4. Mahal listeleri. 
Madde 25. — Dosyaya eklenmeyen Bayındırlık 

Bakanlığı Şartnameleri bu Protokolün talbiî ekidir. 
Bu Protokolde çözüme bağlanmamış konular ortaya 
çıkarsa EK PROTOKOLLER düzenlenecektir. 

Madde 26. — İhtilafların halli : 
İhtilafların vukuu halinde Ankara yargı organları 

ile icra daireleri çözüm için yetkili kılınmıştır. 
Madde 27. — Kamu ikâmetgâhı : 
Şirketin kamu ikâmetgâhı olarak Çankırı Caddesi 

No. : 30 Ulus/ANKARA gösterilmiştir. 

24 . 7 . 1985 

Ankara İmar Necmettin Karaduman 
Limited Şirketi Türkiye Büyük Millet 

Genel Müdürlüğü Meclisi Başkanı 
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ANKARA İMAR LtMİTED ŞİRKETİ 

HAKEDİŞ RAPORU 

İşyerinin adı : T.B.M.M. 
Yapılan işin adı: Kreş binası 
Taşaronun adı: Ankara İmar Limited Şti. Gen. Müd. 
İhale tenzilatı: % 3 
Sözleşme tarihi: 24.7.1985 

Rapor No. su : 2 
Rapor tarihi: 10.4.1986 

Birinci keşif bedeli: 138 575 000.— Lira 
ilave keşif bedeli: Lira 
Yekûn keşif bedeli: Lira 
İşyeri teslim tarihi: 12.11.1985 
Sözleşmeye göre işin müddeti: Takvim/iş günü 
Sözleşmeye göre işin biteceği tarih: 31.12.1986 
1 inci süre uzatımı: kadar gün 
2 nci süre uzatımı: kadar gün 
3 üncü süre uzatımı: kadar gün 
10.4.1986 tarihine kadar bitmiş iş tutarı 

— tarihine kadar işyerindeki ihrazat tutarı 
— Yekûn. 

% 03 ihale tenzilatı (minha) (—) 
10.4.1986 tarih 2 No. lu Hakediş tutarı 
25.12.1.985 tarih 1 sayılı hakediş tutarı (minha) (—) 

Kalan 

İLAVELER: 
(8/2574) fiyat farkı (İç sayfada) 

1) Çimento, demir, akaryakıt bedel farkı ilavesi: 
2) İnşaat tesisat fiyat farkı ilavesi : 
3) Sair ilaveler % 10 K.D.V. (İç sayfadan) 

İhale bedeli: 134 417 750.-
tlave ihale bedeli: 
Yekûn ihale bedeli: 
İlave keşif onay tarihi 

Lira 
Lira 
Lira 

No. 

sayılı karar 
sayılı karar 

. sayılı karar 
25 536 38236 

25 536 382,36 
766 091,47 

24 770 290,89 
9 797 001,21 

14 973 289,68 

+ 4 857 202,74 

19 830 492,42 

Yekûn (+) : 1 983 049,24 

Yekun 21 813 541,66 

30 X 14 973 289,68 
= 4 500 000.— 

KESİNTİLER: 
1) Avans mahsubu '% 
2) Teminat kesintisi 
3) Gecikme cezası 
4) Çimento, demir, akaryakıt bedel farkı kesintisi 
5) Sair kesintiler Yekûn (—) : 4 500 000,— 

Müteahhide ödenecek 
miktar : 17 313 541,66 

T.B.M.M. Kreş inşaatı işi müteahhidi Ankara İmar Ltd. Şti. Gen. Müd. tarafından 10.4.1986 tarihine kadar 
yapılan imalat ve ihrazat ölçülerek tutarı 25 536 382 lira 36 Kr. bulunmuştur. 

Bundan ihale tenzilatı ile 25.12.1985 gün ve 1 sayılı hakedişle aldığı meblağ düşüldükten've yukarıda müf
redatı yazılı ilave ve kesintiler yapıldıktan sonra müteahhidin 17 313 541 Lira 66 Kr. alacağına dair işbu 
rapor (6) nüsha alarak 10.4.1986 tarihinde düzenlenmiştir. Yalnız Onyedimilyonüçyüzonüçbinbeşyüzkırkbir Lira 
'% 66 ödeyiniz. 
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Poz. No. YapıHan îişin cinsi 

Jmaılıat miktarı 
31.12.1985 

Bu ihalkediş Tarihi 
Miktarı MtBfcton 

A A 

15.001/2 

15.006/2 

15.010/4 

14.011 
16.Ö53/A 

16.053/B 

16.053/C 

19.090 

19,054/A 

21.01T 
21.054 
21.057 
23.0Ö1/1 
23.002 

İNŞAAT İMALAT 
İMalk l e Sert-Yum. 
top. kazılması 
(Mıalk. 2te Yum-Serk-
Küskü toazıfaası 
•M'alk tffie (balçık kazıllı-
ması 
Eil ile 'balçık kazılması 
Fabrikasyon Grdbeton 
Fıalbıiiikasyon iB. 160 
>betönaı 
Fabrikasyon'B. 225 
betonu 
Beton su (geçirimsiz 
katkı 
5 om. Benaffor kıapOıaıma 217.25 
Düz B. A. Ikajtfbı 169-1.46 
Kalıp -fekedesi {0-4 orit) 1100.846 
Kalıp (isketesi '(4-6 irat) 1424.808 
0 8-12 mm. B. A. damüfi 17.529 
0 14-22 mm. B. A. demlini 7.009 

780.285 
73,839 
85.273 

118.651 

176.527 

767.457 

1.1.1986'dam 
Sonraki 
imalM 
miktarı 

a = A - A Î 

936.701 936.7Ö1 m3 

1402.025 1402.025 m3 

780.085 m3 

73.839 m3 

85.273 m3 

Sozfeşme 
yılı 

türim 
fiyatı 

B 

Sözleşme 
füyaitı iile 

ıknalat 
faıtan 

AXB 

1986 yılı 
'Biriım fiyatı 

C 

363,— 340.022,46 

644,— 904.853,49 

1.067,— 832.884,20 
1.343,— 99.165,78 

17.578,84 1.499.000,42 

— 

— 

767.457 
— 

20.22 
• — 

— 
— 
— 

m3 

m:J 

kg 
m2 

m2 

m3 

m3 

Ton 
Ton 

118.651 

176.527 

— 
217.25 

1671.24 
1100.846 
1424.808 

17.529 
7.009 

17.578,84 

18.722,59 

184 — 
3.695,44 
1.417,— 

262,— 
527,— 

213.795 — 
198.055 — 

2.085.746,94 

3.305.042,64 

141.212,11 
802.834,34 

2.368.147,08 
288.421,65 
750,873,82 

3.747.612,56 
1.388,167,50 

23.881,10 

25.168,60 

. 
5.976,69 
2.022 — 

378 — 
, 756 — 

456.744 — 
252.063 — 

18.553.984,99 



Poz. No. Yapılan dşio cinsi 

. 31.12.1985 
Bu hafcediş Tarifaii 

Miktarı Miktarı 
A A 

NAKLİYE 
38 ikim. Toprak nakli 876.684 
38 kim. KiteküMik nakli 1405.052 
38 km. Balçık nakli 854.424 
7,30 mt. Toprak raaMi 60.017 
Falbnlkıasyoo beton «akü 380.451 
IB. A Demiri nak i 26.466 

876.684 
1405.052 
854.424 

60.017 
85.273 

g 
'S 

t 

m1 

m3 

m3 

m3 

m3 

Ton 

1.1.19861dam Sözleşme 
Sonraki <yâı 
imaflat ibdaiim 
mMaırı fiyatı 

a=A-A!l B 

295.178 
26.466 

1704.65 
2083.47 
1894.06 
213.78 

2359.80 
1194.94 

9\ 
• • • * 

SözÜeşme 
ifiyaıtı üe 

'imalat 
tuitarı 
. AXB 

1.494.439,38 
2.927.383,69 
1.618.330,32 

12.830,43 
897.788,27 

31.625,28 

6.982.397,37 

1986 yıî 
BMım fiyıa 

C 

—. 
— 
— 

3.306,— 
1.630,75 
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32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının projesinde ya
pılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın ya
zılı cevabı (711193) 

Türkiye Büyük 'Millet 'Mecffiiısıiı Başkanilığıına 
Aşağıdaki ısorUilıannun Sayım ©aşikıanılık tfamalfın-

daın yazılı olaırak yamıtkmımasmı taırz ve ırica ederim. 
iSayıgılaTiımlla. 

(Hİmii N^llbanitoğkı 
Erzurum 

Soru 1. TBlMİM milletvekili lojmanları ıjşinıde in
şaat Ibaşladıktem benli projede ne gıilbi değişiildıikller ya-
pilimışitır? 

Soru 2. 'Bu değişikliklerden ötürü yem fiyat tu-
ıtantalk'Iıaırı yapüimi'ş mıdır? IDendiğine göre 84 kalem 
'fiyat yenliden yapıllımıştır? IBu yeni fiyat ttu'Caıniaikılaırı-
nın ve yerine ikame edilımliş fiyatilaırın değerlerimi 'bir 
liste malinde verir misimıiz? 

Soru 3. Bu inşaatın proje değişikliklerine ne
den lüzum duyutaıuştuır? 

Soru 4. Proje değişilkllıMeri 'gerektiği için imi 
paimıştır, yoksa. mütealhlbJt 'firmaya faturalı fiyat 
tanzimi suretiyle ödemeler, yapmak içim mi 'bu de
ğişiklikler yapılmıştır? 

Soru '5. Lojmanların ısı santral Ihması projesi 
neden değiştirilmiştir? 

T. C. 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi (27.6.1986 

Başkanlığı 
Genel Sekreterliği! 

Kamumtor ve (Karalar Dairesi 
Başkanlığı 

Kam, Kar. Md. 
Say* : 7/1U98-6029/23109 

Sayın Hilmi NalUbamtoğlu Erzurum Mdlıletvekili 
1UG4 : (Milletvekili lojmamliarı iînşaaıtraın projesin-

ıde yapılan değişikliklere İlişkin, 30.4.1986 ıtaırilhlli ya
pılı soru önergeniz. 

İliği önergenizde yerallan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerimize suniarıım. 
Saygılarımllla. 

Necmettin Karadurmam 
Türkiye Büyük Millet 

'Meolıisıi Başkanı 

I Cevap 1. iMi'lfctJvekıüıi lojmanları konvansiıonel 
ve pröfalbrlik yapı tekniğine açık olacak ihaleye çıka-

j ırtümıştır. Tip ön proje lise komvamsiionel cılaırak ha-
zırtonimıştır. İnşaat tünel kalıp sistemindeki yapı tar
zında yapılmıştır. Bu sistemim getirdiği yapı eleman
larımda değişiklik olmuştur, Tuğla, sıva kalkmış ye-

I ırûne beton ıgalmıiştiır. Asma çatı yerine oturuma çatı 
yapılmış ve (bir çatı katı kazanılmıştır. Uygullaımada 
ön proje ıruhunia sadık kalınmış değişiklik yapıtoa-

I tmıştır. 

Cevap 2. Gerek Ibiriim fiyaıtlı, gerekse götürü be
deli tüm imalatlarda 320 adet %iınilm fiyat kullanıl -

j maktadır. Bunun 51 adeidi özeli lımaöata laiiıt odup; bu 
listen Bayındırlık ve Iskam Bakanlığı ıseridöpri ve ta
rifleri arasımda yoktur. Bu fiyatlara aıit amaliz ve 

I tutanakîaırı 'tmşaat olKıntırol Amirliğimizde göırımenİz 
(mümkündür. 

I Cevap 3 ve 4. 'Proje değişkiliği, cevap l'de be
lirtildiği ıgibi, teknolojliden doğmuştur. Müteahhit fir
maya faturalı fiyat tanzlimi suretiyle Ödemeler yap-

I mak IçJİn Wiç# Ihiır değişiklik yapılmıaımıştur. 
I Cevap 5. Isı santrali projesinin yapumı, ihale ev-
I saikında müteahhide Ibırakılımışfar. Proje değişikliği 
I sözkonusu değildir. 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, milletvekili lojmanları inşaatı için 30.4.1986 tari-
I hine kadar gerçekleşen hakediş miktarına ilişkin sorusu 
I ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
I Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1194) • 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafından 
I yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
I Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

I Soru 1. TBMM milletvekili lojman inşaatları için 
I bu önergem tarihindeki hakedişin ne kadarı birim fi-
I yatla ödeme yapılacak altyapı işleri için, ne kadarı 
I götürü fiyata dahil bina (ve konut) işleri için öden-
I mistir? 
I Soru 2. Hakedişte yer alan götürü bedele dahil 
I bina inşaatlarından bitmiş olan veya hakedişte göste-
I' rüen bina m2 toplam miktarı ne kadardır? 
I Soru 3. Bu toplam m2 ye göre bu hakediş tari-
I hindeki götürü bina m2 maliyetleri kaç TL.'dır? 
I Soru 4. Yapılanlarla yapılacak götürü bula m2 le-
I rinin yüzdelerinden istihraoen bir oranlama ile so-
I nuçta götürü bina m2 maliyet değerleri ne olacaktır? 
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Soru 5. Bu m2 maliyet bedelini Bayındırlık - İs
kân Bakanlığının 1985 yılı betonarme bina m2 mali
yetleriyle veya Maliye - Gümrük Bakanlığının 1985 
yılı vergi değeri m2 maliyet bedelleriyle karşılaştıra
rak mukayeseli bir cetveli göndermeniz mümkün mü? 

T.C. 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 27.6.1986 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Sayı: 7/1194 6030/23110 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
İlgi: Milletvekili lojmanları inşaatı için 30.4.1986 

tarihine kadar gerçekleşen hakediş miktarına ilişkin, 
30.4.1986 tarihli yazılı soru önergeniz. 

ilgi önergenizde yer alan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Cevap 1. Milletvekili lojmanları inşaatı için, 
1.5.1986 tarihine kadar 21 istihkakla; birim fiyatlı iş
ler için 2 717 913 894,— TL.; götürü bedelli işler için 
de 7 648 995 772,— TL. ödenmiştir. 

Cevap 2. Götürü bedelli konut inşaatı 94 000 m2 

dir. Kaba inşaatı bitmiştir, ince inşaat kalemleri de
vam etmektedir. 

Cevap 3. Mevcut hakediş tarihindeki götürü bina 
m2 maliyeti 81 372.— TL.'dir. 

Cevap 4. İnşaat bitiminde götürü bina m2 maliye
tinin 110 000.— TL. olacağı tahmin edilmektedir. 

Cevap 5. 23.10.1985 tarihli ve 18907 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan «1985 yılı birim maliyetleri»ne 
ait tebliğde, üst düzey yönetici evleri ve benzeri ya
pılar için metrekare maliyeti 108 750.— TL. olarak 
belirlenmiştir. Sözkonusu tebliğin fotokopisi ekte su
nulmuştur. 

T e b l i ğ 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 
16.7.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Ku

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan «Mimarlık ve Mü
hendislik Hizmetleri Şartnamesi»nin 3. 2 nai madde
sinde adıgeçen ve bütün hizmet dalları için Yapı Yak
laşık Maliyetinin (YYM) ve YYM/BM oranının he-
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sabında kullanılacak olan 1985 yılı Birim Maliyetleri 
(BM) aşağıda gösterilmiştir. Bu maliyetlere genel gi
der ve müteahhitlik kârı dahildir. 

Bu tebliğ 5 Ağustos 1985 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

Yapının 
birim 

maliyeti 
(BM) 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı TL/m2 

I. SINIF 
Her cins yapı için 15.000 

II. SINIF 
Her cins yapı için 30.000 

III. SINIF 
(A) Grubu Yapılar: 50.750 
— Basit tarım ve endüstri yapıları; 
— Basit otel ve moteller; 
— Basit spor tesisleri; 
— Basit ticarî bürolar; 
— Basit apartmanlar; 
— Kalorifersiz sosyal konutlar; 

ve benzeri yapılar. 
(B) Grubu Yapılar: 58.000 
— Normal tarım ve endüstri yapıları; 
— Lokanta ve dükkânlar; 
— Okullar; 
— Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri; 
— Jandarma ve emniyet binaları, cezaev

leri, normal idare binaları; 
— Küçük sağlık tesisleri; 
— Küçük postaneler; 
— Normal ticarî bürolar; 
— Kaloriferli sosyal konutlar ve apartmanlar; 
— Yurtlar; 

ve benzeri yapılar. 

IV. SINIF: 
(A) Grubu Yapılar: 65.250 
— özelliği olan büyük okul yapıları; 
— Yaşlılar huzurevi, kreş ve gündüz ba

kımevleri; 
— il ve ilçe hükümet konakları, büyük 

idare binaları; 
— Kaymakamevi, kaloriferli müstakil yö

netici evleri; 
— Katlı garajlar; 
— Hamamlar; 

ve benzeri yapılar. 
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Yapının 
birim 

maliyeti 
(BM) 

Yapının mimarlık »hizmetlerine esas olan sınıfı TL/m3 

.(B) Grubu Yapılar: 72.500 
— Yüksek nitelikte konut ve apartmanlar; 
— Kaplıca ve şifaevleri; j 
— Işhanları; j 
— Stadyum ve spor salonları; {. 
— Üniversiteler, yüksekokullar ve orduevleri; j 
— Büyük mağazalar; 
—, Banka ve borsa binaları; j 
— Büyük postaneler; j 

ve benzeri yapılar. 

(C) Grubu Yapılar : 87.000 
— Otel ve moteller; 
— Hastaneler; 
— Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları; 
— Normal radyo ve televizyon binaları; 
— Kapalı yüzme havuzlan; ' 
— Soğuk hava depoları; 
— Büyük yurtlar; I 

ve benzeri yapılar. I 

V. SINIF: 
(A) Grubu Yapılar : 108,750 
— Büyükelçilik yapıları, vali evleri, üst-

düzey yönetici evleri; 
ve benzeri yapılar. 

(B) Grubu Yapılar : 123.250 l 
— Kongre merkezi, konser salonları; 
— Müze, sergi, büyük kütüphane komp

leksleri; 
ve benzeri yapılar. 

(C) Grubu Yapılar : 152.250 | 
— Büyük oteller; j 
— Büyük radyo ve televizyon binaları; 
— Opera ve tiyatrolar; 

ve benzeri yapılar. 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının süresi içinde bi- ı 
tirilememesinin müeyyidesine ve verilen ek sürenin da
yanağına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı j 
(7/1195) \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Milmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. TBMM milletvekilleri lojman inşaatları 
31.12.1985 tarihinde bitirilme koşulu ile ihale edilmiş 
oldukları halde iş bitmemiş ve süre uzatımları da ve
rilmekte olduğuna göre süre uzatımları sözleşmenin 
hangi maddesine göre verilmektedir? 

Soru 2. Süresinde bitirmeme cezası kesilmekte 
midir? Şimdiye kadar verilen cezalı süre ve kesilen 
ceza miktarları ne kadardır? 

Soru 3. Bu işin ihalesi aşamasında süre verilebi
leceği söylenmiş olsa idi, diğer iştirakçi firmalar daha 
düşük fiyat teklif etmezler mi idi? 

Soru 4. Bu nedenle taşaron firmaya ihale aşama
sında ihale eşit şartlarda yapılmış sayılabilir mi? 

T.C. 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 27.6.1986 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD. 

Sayı: 7/1195 6031/23111 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi: Milletvekili lojmanları inşaatının süresi için
de bitirilememesinin müeyyidesine ve verilen ek sü
renin dayanağına ilişkin, 30.4.1986 tarihli yazılı soru 
önergeniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karadurnan 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Cevap 1. Milletvekili lojmanları inşaatında süre 
uzatımı, % 30 keşif artışı sebebiyle, sözleşmenin 29 un
cu maddesine göre verilmiştir. 
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Cevap 2. inşaatın süresinde bitirilememesi halin
de sözleşmesindeki cezaî madde uygulanacaktır. Ce
za, ayda 48 000 000.— TL. dir. Henüz süresini doldur
muş olmadığı için ceza uygulaması yapılmamıştır. 

Cevap 3. Süre uzatımı ve cezaî şart ile ilgili ko
şullar, ihale evrakında ve sözleşmesinde yazılıdır. Bu 
husus bütün iştirakçilere teklif dosyalarında gönderil
miştir. Sonradan ve şifahî beyana dayalı süre uzatımı 
verilmemiştir. 

Cevap 4. ihale bütün iştirakçilere eşit şartlarda 
yapılmıştır. 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının projelendirilme
sine ve proje müellifine yapılan ödemelere ilişkin so
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1196) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. T. B. M. Meclisi milletvekili lojmanları 
inşaatlarının projelendirmesi için bir proje teklif şart
namesi yapılmış mıdır? Bir suretini gönderir misiniz? 

Soru 2. Bu işin projelerinin yapılmasını bu pro
je teklif şartnamesine göre duyuru (ilan) yapılmış mı
dır? Hangi tarih, hangi gazetede? 

Soru 3. Bu binaların projelendirilme işine kaç 
firma teklif vermiştir? Bu firmalar kimler ve teklif
lerinin ne olduğu? Tekliflerinin birer sureti gönderile
bilir mi? 

Soru 4. Proje müellifine avans verildi mi? Kaç 
TL.? Proje müellifine 4 244 000 TL. hangi kriterlere 
göre aylık olarak ödenmektedir? 

Soru 5. Proje müellifinin çalıştırdığı kadro ele
manları kaç kişi? öğrenim düzeyleri ve aldıkları üc
retler kaç TL.'dir? 

Soru 6. Proje müellifinin proje hazırlamak için 
teklif ettiği ve şimdi de aldığı 107 milyon TL. ödeme 
hangi yasa, yönetmelik ve kriterlere göre uygun bu
lunmuştur? 

T.C. 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 27.6.1986 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD. 

Sayı: 7/1196 6032/23112 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi: Milletvekili lojmanları inşaatının projelendi
rilmesine ve proje müellifine yapılan ödemelere iliş
kin, 30.4.1986 tarihli yazılı soru önergeniz. 

ilgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Cevap 1. Milletvekili lojmanları inşaatının proje
lendirilmesi için proje teklif şartnamesi yapılmamıştır. 

Cevap 2. Proje teklif şartnamesi yapılmadığından, 
duyuru da yapürnamıştır. 

Cevap 3. Lojmanlar için, Türkiye Emlak Kredi 
Bankasına ait olan arsa alınmıştır. Bu imar planlı 
arsaya, Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş. genel yer
leşim planları yaptırmıştır. 

Yübetaş, Mesa, Emlak Kredi Bankası ve Çinici 
Mimarine tarafından yapılan bu yerleşim planları ara
sında en iyi genel yerleşim planının Behruz Çinıici' 
ye ait olduğuna Başkanlık Divanı karar vermiştir. 

Cevap 4. Proje yapımı ile ilgili olarak >% 20 
avans verilmiştir. Proje bedelinin % 60'ı meslekî 
kontrollük olarak projenin uygulama safhasında 

107 000 000 x 0,6 
— = 3 566 660.— TL. müellife öden-

18 Ay 

mektedir. KDV ve % 9 banka hissesi hariçtir. Bun
larla 4 244 326.— TL. olmaktadır. (Mimarlık ve Mü
hendislik Hizmetleri Şartnamesinin 5.2 nci maddesi 
gereği.) 
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Cevap 5. ' Proje müellifinin çalıştırdığı elemanlar 
şunlardır: Y. Mimar Müh. Rehruz Çinici, Y. Mimar 
Müh. Altuğ Çinici, Y. Mimar Müh. Can Çinici, Y. 
Mimar Orhan Berk dle Dapta Mühendislik Hizmet
leri A.Ş., Seap Mühendislik Hizmetleri A.Ş., Gürman 
Mühendislik Bürosu ve Akay Mühendislik Bürosu. 

Cevap 6. Proje müellifinin ücreti pazarlıkla tes
pit edilmiştir. 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatı için müteahhit fir
maya onbeş günde bir hakediş ödenmesinin nedenine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1197) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. TBMM milletvekili lojmanları inşaatın
da, müteahhit firmaya ayda bir hakediş ödenmesi 
sözleşmesi ve Bayındırlık işleri genel şartname hüküm
lerinden iken neden 16.7.1985 tarih ve 63 sayılı Baş
kanlık Divanı kararı ile bu müddet 15 günde bir ve
rilmesi kararlaştırılmıştır? 

Soru 2. Bu uygulama ne hakla ve hangi sayılı 
yasaya uygun olarak yapılmrştır? Yoksa Başkanlık Di
vanı yasalar üzerinde bir makam mıdır? 

Soru 3. Emlak Kredi Bankasına, program üze
rinde bir tempo ile çalıştığından verilmesine karar ve
rilen 15 günde bir hakediş neden işlerin çabuk bitiril
mesini sağlamamıştır da iş süresinde bitirilemeyip hat
ta süre uzatımı vermeler gündeme gelmiştir. 

Soru 4. Bu 15 günlük hakediş ödemeler taşaron 
firmaya intikal ettirilmiş midir? 

Soru 5. Yoksa bu 15 günde bir yapılan hakediş 
ödemeleri bankanın malî sıkıntısını azaltmak için mi 
düzenlenmiştir? 

Soru 6. Milletvekili lojman inşaatlarının 26.4.1986 
tarihindeki fizikî yatırım seviyesi (% si) nedir? 

Türkiye 
Büyük Mület Meclisi 27.6.1986 

Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 
Sayı : 7/1197 - 6033/23113 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi : Milletvekili lojmanları inşaatı için müteahhit 
firmaya onbeş günde bir hakediş ödenmesinin nedeni
ne ilişkin, 30.4.1986 tarihli yazılı soru önergeniz. 

ilgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

ilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Cevap 1. Müteahhit firmaya onbeş günde bir 
hakediş ödenmesi, milletvekili lojmanları inşaatının 
kısa sürede bitmesini temin maksadı ile Başkanlık Di
vanınca kararlaştırılmıştır. 

Cevap 2. Bu uygulama, 2886 numaralı Devlet 
İhale Kanununun 2990 numaralı Kanunla değişik 89 
uncu maddesi hükmü çerçevesinde alınan Başkanlık 
Divanı Kararına müsteniden, Devlet ihale Kanunu dı
şında bir uygulamadır. Kanun hükümlerine uygundur. 

Cevap 3. inşaat, normal aylık istihkaklarla yü
rütülen işlerden daha hızlı yapılmıştır. 

Cevap 4. Onbeş günlük hakediş ödemeleri taşeron 
firmaya intikal ettirilmiştir. 

Cevap 5. Hakedişlerin onbeş günde bir ödenme
sinin gerekçesi birinci sorunuza verilen cevapta belir
tilmiştir. 

Cevap 6. Milletvekili lojmanları inşaatının 
26.4.1986 tarihindeki fizikî yatırım yüzdesi <% 65'dir. 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının ihalesinden son
ra taşaron firmanın belirlenmesi için Başkanlık Divanı 
kararıyla komisyon kurulmasının nedenine ve daya
nağına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1198) 
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T. B. M. M. B 117 10 . 7 . 1986 O : 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlık tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. T. B. M.. Meclisi milletvekilleri lojman 
inşaatı yapımı T. Emlak Kredi Bankası A. Şti.'ne 
2886 sayılı Kanunun, 2990 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesine göre verildiğine göre; işi bu müteahhidin 
(T.E.K. Bnk. A. Şti.) veya kendi taşaronunu bulması 
ve yaptırması inisiyatifinde olması gerekirken yani dşin 
müteahhidi ve sorumlusu banka olduğuna göre taşa
ron firmaya ihale devresinde neden T. B. M. Mec
lisi Başkanlık Divanınca bir komisyon teşkili ihtiyacı 
duyulmuştur? 

Soru 2. Bu; TBMM Başkanlık Divanından bir 
üye, TBMM İnşaat Kontrol Amiri, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığından Yapı İşleri Genel Müdürü ile 
bankadan iki üyeden oluşacak bir komisyon kurul
ması hangi yasa veya içtüzük maddesi gereği kurul
muştur? 

Soru 3. Bu, TBMM Başkanlık Divanının 2.4.1984 
tarih ve 15 sayılı kararı ve 3/e maddesinin yasal ve 
tüzüksel dayanağı var mıdır? 

Soru 4. TBMM Başkanlık Divanı bu komisyo
nu teşkil ve taşaron firmayı belirleme ve onaylama 
yetkisini bu komisyona verme koşulunu koymaya ne
den ihtiyaç duymuştur? Banka işi bizzat yaptıracak 
olsa idi; usta, kalfa ve iş bölümü timleri için de 
böyle bir ihtiyaç duyulacak mı idi? 

T.C. 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 27.6.1986 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlai' 

Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD. 

Sayt: 7/1198 6034/23114 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi: Milletvekili lojmanları inşaatının ihalesin
den sonra taşaron firmanın belirlenmesi için Baş
kanlık Divanı .kararıyla komisyon kurulmasının ne
denine ve dayanağına ilişkin, 30.4.1986 tarihli yazılı 
soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Cevap 1. Milletvekili lojmanları inşaatının taşa
ron firmaya ihalesi sırasında Başkanlık Divanınca bir 
komisyon teşkil edilmesinin nedeni, işlerinin deneti
mini teminden ibarettir. 

Cevap 2. Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında
ki bir uygulama için yönetmelik veya tüzük maddesi 
sözkonusu olamaz. 

Cevap 3. Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O. ta
rafından inşaatlar için yapılacak sözleşme tasarılarının 
ve ihale kararlarının, teşkil edilen komisyonca da in
celenmesi herhangi bir yasa ve tüzüğe aykırı değildir. 

Cevap 4. Yapılan işin kalitesinin o işi yapana 
bağlı olduğu aşikârdır. Yapımcı firmaların seçimi de 
iyi kaliteyi tutmak içindir. 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanlarının döşenmesi için alı
nan eşyalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1199) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Milletvekili lojmanları için DMO aracılığıyla alı
nan : 

Soru 1. 136 840 000 TL.'lık çamaşır makinesi 
ve buzdolaplarının model, marka ve alındığı firma 
ile alış bedeli ile TBMM Başkanlığına devir fiyatları 
nedir? (Ayrı ayrı) 

Soru 2. 174 680 000 TL.'lık fırın, elektrikli sü
pürge ve televizyonların model, marka ve alındığı 
firmalarla alış bedeli ile TBMM Başkanlığına devir 
fiyatları (ayrı, ayrı) nedir? 

Soru 3. 46 200 000 TL.'lık çamaşır kurutma ma
kinelerinin model, marka ve alındığı firma ile alış 
bedeli ve TBMM Başkanlığına devir fiyatları nedir? 

Soru 4. 406 200 000 TL.'lık hareketli mobilya
nın modeli ile alındığı firma ve alış bedelleri ile 
TBMM Başkanlığına devir fiyatı nedir? 
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Soru 5. 80 960 000 TL.'lık yatağın evsafı ile 
alındığı firma ile alış bedeli ve TBMM Başkanlığına 
devir fiyatı nedir? 

TC. 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi" 27.6.1986 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD. 

Sayı: 7/1199 6047/23180 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatına taşeron firma 
seçimi devresinde Başkanlık Divanı^ kararıyla oluştu
rulan komisyona ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1200) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Sayın Başkanlık 'tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını (arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hlmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

İlgi: Milletvekili lojmanlarının döşenmesi için alı
nan eşyalara ilişkin, 2.5.1986 tarihli yazılı soru öner
geniz. 

Milletvekili lojmanlarının döşenmesi için alman 
ve ilgi "önergenize konu teşkil eden eşyalar; Devlet 
Malzeme Ofisi aracılığıyla alınmış olup, bu eşyalann 
marka, model ve alış fiyatları ile Başkanlığımıza de
vir fiyatları ilişik listede belirtilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Soru 1. Millet velkıiıMeri lojman inşaatları için taşe
ron firma seçimi devresinde TBMM Başkanlıik Diva
nının 2.4.1984 tarih ve 15 sayılı kararı 3/e gereğince 
teşkil edilen komisyonun elemanları kimlilerden ibaret
tir, isimleri nelerdir? 

Soru 2, ıBunlara da uğraşları sırasunda herhangi 
'bir üoret veya oturum parası adı altında ödenti ya
pılmış mıdır? 

Soru 3, Bu komisyonda kurulduğundan beri de
ğişiklikler olmuş mudur? Değişiklik nedenleri nedir? 

Soru 4. Bankada bu lilhale işini tedvir eden ekip 
ıkaç kişiden ibarettir, ad ve soyadları nedir? Bunlar
da zamanla değişiıkıliık olmuş mudur? Ne ıgibi deği
şiklikler olmuş ve nedeni inedir? 

Milletvekili lojmanlarının döşenmesi için alınan ve soru önergesine konu edilen eşyaların marka, model ve alış 
fiyatları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına devir fiyatlarını gösterir liste 

Eşyanın cinsi 

Çamaşır makinesi 

Buzdolabı 
Fırın 
Elektrikli süpürge 
Televizyon (Renkli) 
Çamaşır kurutma 
makinesi 
Hareketli mobilya 

Yatak 

Markası 

Arçelik 

Arçelik 
Arçelik 
Arçelik 
Sony 

Arçelik 
— 

Idaş 

Modeli 

Tam otomatik 
ARY-12 
AR - 450 lux 
ARF-4 
ARS - 5 

— 

ARY - 41 KT 

Alış fiyatı 
(KDV hariç) 

178 000.— TL/Adet 

133 000.— TL/Adet 
97 000.— TL/Adet 
33 000.— TL/Adet 

267 000.— TL/Adet 

105 000.— TL/Adet 
— 406 200 000.— TL 

— 
(Tamamı) 

46 000.— TL/Adet 

D. M. Ofisince T.B.M.M. 
Başkanlığına devir fiyatı 

Aynı fiyatla devredilmiştir. 

Aynı fiyatla devredilmiştir. 
Aynı fiyatla devredilmiştir. 
Aynı fiyatla devredilmiştir. 
Aynı fiyatla devredilmiştir. 

Aynı fiyatla devredilmiştir. 
30 500 000.— TL. D.M.O. Gn. 
Md. lüğü hissesi ödenecektir. 
D.M.O. her yatak için 1 000 TL 
almıştır. 
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T.C. 
Türkiye 

Büyük Mület Meclisi 27.6.1986 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD. 

Sayı : 7/1200-6048/23181 
. Sayın Hilmi Nalbantoğlu 

'Erzurum Milletvekilli 

İlgi : Milletvekili lojmanları inşaatına taşeron fir
ma seçimi devresinde Başkanlık Divanı kararıyla 
oluşturulan komisyona ilişkin, 2.5.1986 'tarihli yazılı 
soru önergemiz. 

İlgi önergenizde yer alan sorularınız, aşağıda 
sırasıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türküye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
. kanlık Divanının 2.4.1984 tarihli ve 15 sayılı kararı

nın 3/e maddesi ıgereğince teşkil edilen komisyonun 
üyeleri ve sıfatları aşağıda 'belirtilmiştir : 

Başkan Lutfullah Kayalar - Yozgat Millet vekili 
T.B.M.M. İdare Amiri 

Üye A. Rıfkı Altan - İnş. Y. Müh., T.B.M.M. İnş. 
Kont Amiri. 

Üye Teoman Özalp - Y. Mim, Müh., Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü 

Üye Ertuğrul Özakdemir - Y. Mim. Müh., T. Em
lâk Kredi Bankası A.O. Gen. Müdür Yardımcısı 

Üye Yıldıor Vural - T. Emlâk Kredi Bankası 
A.O. Genel Muhasebe Müdürü. 

Cevap 2. Komisyon üyelerine ücret veya oturum 
parası gibi bir ödeme yapılmamıştır. 

Cevap 3. Bu Komisyon üyeliklerinde, kurulu
şundan bugüne kadar değişiklik olmamıştır. 

Cevap 4. Söz konusu ihale işi, bankada da aynı 
Komisyon tarafından tedvir edilmektedir. 

40. — Erzurum Milletvekili \Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatının taşeronlara iha
lesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Necmettin Karaduman'in yazılı cevabı 
(7/1201) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafın yazı

lı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. TBMM milletvekili lojman ihale işinin 
taşeronlara ihalesi sırasında neden gazete ile birçok 
firmadan teklif alması yoluna gidilmeyip sadece on 
firmaya keşif dosyası gönderilip teklif istenmiştir? 

Soru 2. Keşif dosyası gönderilip teklif istenen on 
firmayı kimler tespit etmiştir? 

Soru 3. Bu firmaların seçilmesindeki kriterler ne 
olmuştur? 

Soru 4. ıBu firma ortaklarının, bu firmaları seçen, 
komisyon veya kurul üyeleriyle bir akrabalık veya 
yakınlıkları var mıdır? 

Soru 5. Emlak Kredi Bankasına verilmesi öngö
rülen % 9 kâr miktarı hangi kriterlere göre hesaplan
mıştır? Neden % 5-10-15 değilde % 9 bulunmuştur? 
Bir pazarlık söz konusu olmuş mudur? 

Soru 6. .Bu % 9 kâr ihale bedeli üzerinden mi 
yoksa maliyet bedeli üzerinden mi verilmektedir? 

T. C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı 27.6.1986 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 
Kan. Kar. Md. 

Sayı : 7/1201 - 6049/231«2 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

ilgi : Milletvekili lojmanları inşaatının taşeronlara 
ihalesine ilişkin, 2.5.1986 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yer alan sorularınız, aşağıda sı
rasıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Cevap 1. Milletvekili lojmanları inşaatının kaliteli 
yapılmasını ve kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak 
amacıyla; bu inşaatın taşeronlara ihalesi sırasında ga
zete ile ilan yapılmamış, teknik ve malî gücü yeterli 
olan ve benzeri inşaatları yapmış olan firmalardan 
on firma seçilmiştir. 
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Cevap 2. Bu on firma, Türkiye Emlak Kredi 
Bankası ile Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı işleri 
Genel Müdürlüğünce tespit edilmiştir. 

Cevap 3. Bu firmaların seçilmesindeki kriterler; 
Yeterli malî ve teknik güçlerinin bulunması ve benzeri 
büyüklükteki işleri yapmış olmalarıdır. Ayrıca, ellerin
deki mevcut işlerin durumu da göz önünde bulun
durulmuştur. 

Cevap 4. Seçilmiş olan firmaların ortaklarının, lu 
firmaları seçen komisyon veya kurul üyeleriyle her
hangi bir yakınlıkları yoktur. 

Cevap 5. Türkiye Emlak Kredi Bankasına veril
mesi öngörülen % 9'luk kâr miktarı, pazarlık sonu
cunda tespit edilmiştir. Bunun % 5'i de gelir vergisi 
stopajıdır. 

Cevap 6. Tespit edilmiş olan % 9'luk kâr miktarı, 
maliyet bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. 

41. — Erzurum \Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatı için gerçekleştirilen 
hakedişlerin düzenlenmesine ve kontrolüne ilişkin so
rusu ye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1202) 

(Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. T.B.M.M. milletvekilleri lojmanları için 
yapılan hakedişleri ilk önce, 

Emlak Kredi Bankası ilgilileriyle taşeron firma, 
şantiye mühendisleri tarafından hazırlandıktan sonra 
TJB.M. Meclisi kontrolluğuna intikal ettirilmekte (doğ
rusu bu) olduğuna göre; 

Bankada bu hakedişleri taşeron firma görevlileriyle 
yapan ©kip kimlerden teşekkül ediyor? 

Soru 2. Eğer hakediş raporları TBMM Kontrol 
Amiri, kontrol mühendisleri ile müştereken hazırlan
makta ise ve konltrol işlemleri de TBMM Kontrol 
Amirliğince yapılıyor ise Emlak Kredi Bankasına ve
rilen % 9 kâr daha ne için verilmiştir? Sadece işin 
ilik ihale safhasında keşif dosyasını göndereceği fir
maları seçmek için mi? 

Soru 3. TBMM . Kontrol Amirliği denilenler 
kimlerdir? Kontrol Amiri, Kontrol Şefi, kontrol mü
hendisleri kimlerdir? Emlak Kredi Bankasını temsi-
len hakediş düzenleme işindeki görevliler kimlerdir? 
Yapı İşleri Gn. Md.lüğünün hakediş düzenlemesiyle 

ilgili görevlileri kimlerdir? Bunlara bir ücret öden
mekte midir? Ne kadar? TBMM Kontrol Amiri, 
kontrol mühendisleri hem hakediş düzenlenmesinde 
hem hakedişleri kontrol işlerinde nasıl çalışırlar? Ken
di yaptığını kendileri kontrol edebilir mi? Hakediş 
TBMM Başkanı onayından geçtikten sonra TBMM 
Hesapları İnceleme Komisyonu Denetçi Üyesi tarafın
dan neden imzalanmaktadır? Bu bir mevki üstünlüğü 
sayılmaz mı? Bu denetçi üyesi kimdir ve ehliyet mük-
tesebatı nedir? 

T. C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı 27.6.1986 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 
Kan. Kar. Md. 

Sayı : 7/1202 - 6050/23183 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi : Milletvekili lojmanları inşaatı için gerçekleş
tirilen hakedişlerin düzenlenmesine ve kontrolüne iliş
kin, 2.5.1986 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Cevap 1. Milletvekili lojmanları inşaatı için ger
çekleştirilen hakedişleri, banka şantiye elemanları (Y. 
Müh. Mim. Necdet Tuğrul Alpay, Mimar Levent 
Koral, Makine Müh. Eftal Çelebi ve Elektrik Müh. 
Refik Koşgan) ile yapımcı firma ((Taşeron) elemanları 
tanzim etmekteler. Bu hakedişler, banka inşaat daire
since de tetkik edildikten sonra, Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığı elemanlarınca (tnş. Müh. Faruk Yılmaz, 
Makine Müh. Necmi Demir ve Elektrik Müh. Candaş 
Emsan) incelenmekte ve daha sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kontrol Amirliğine gelmektedir. 

Cevap 2. Türkiye Emlak Kredi Bankasına veri
len % 9'luk kârın nedeni yukarıda 1 No.lu cevapta 
açıklanmıştır. Banka ayrıca, konutların sabit deko
rasyonunu imalatçı firmalara kârsız olarak yaptırmak
tadır. • 
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Cevap 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kontrol 
Amirliği; tnşaat Yük. Müh. A. Rıfikı Altan (Kontrol 
Amiri), inşaat Müh. Hüseyin Geleri (Kontrol Şefi) 
ve Necip Senyücel (tnşaat Kontrol Mühendisi)'den 
oluşmaktadır. Türkiye Emlak Kredi Bankası eleman
ları ile Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı tşleri Ge
nel Müdürlüğü elemanları 1 No.lu cevapta belirtil
miştir. 

Bu elemanlara Türkiye Büyük Millet Meclisince 
bir ücret ödenmemektedir. 

10 , 7 , 1986 O : 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kontrol Amirliği ve 
elemanları hakedişleri düzenlememektedir. Düzenlen
miş olan hakedişleri ve işleri kontrol etmektedirler. 

içtüzüğün 154 üncü maddesinde; verile emirlerinin, 
Hesapları inceleme Komisyonu Denetçi Üyesi tarafın
dan, harcamanın yapılmasından önce vize edileceği 
öngörülmektedir. Bu amir hüküm muvacehesinde, 
hakedişler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
inceleme Komisyonu Denetçi Üyesi tarafından da 
imza edilmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifine Verilen 
Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Afif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 

Kâzım tpek 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 

Üye Sayısı : 400 

Oy Verenler : 1 

Kabul Edenler : 2 

Reddedenler : 
Çekinserler : 

Geçersiz Oy : 

»78 

147 

30 

— 
1 

Oya Katılmayanlar : 110 

Açık Üyelikler : 11 

(Kabul edenler) 

Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Sariıhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 

Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Aydın Güven Gürkan 

Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 

Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
tsmail Dayı 
Şerafcttin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BÎLECÎK 

Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M., Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal lğrek 
Fahir Sabitmiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım "Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Hilmli Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

. ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
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GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karsh 
Yavuz Köymen. 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önai 

HATAY 
ihsan Gürbüz 
Kanıran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Togaıy 
İbralhim F'evzî Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Bdip ÖZgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 

Bülentt Akarcalı 
B, Doğancan Akyürck 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayretltün Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh İTlter 
Mehmet Kafka&lıgü 
Attan Kavak 
Leyla Yönıiay Kösieoğlu 
Tütay ö n e y . 
Turgult öza l 
İbrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrul'lah Olca 
Yılmaz Önen 
Özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSER t 
i Nuh Mehmet Kaşıkçı 
§ İbrahim Özbıyık 
8 Mustafa Şahin 
ı Cengiz Tuncer 
9 Mehmet Üner 
i Muzaffer Yıldırım 

I KIRKLARELİ 
I Erol Ağagil 
I Cemal özbilen 
I KIRŞEHİR 
I Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgiin 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 

I Haydar Koyuncu 

Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sanoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beş ir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
fdris Gürpınar 

MUŞ 
Al aa t bin Fırat 
Nazmi Önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Turgut Hali t Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teksin 

SİNOP 
Halil Barış Can 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğîu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı ACasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaıker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
At'i Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT , 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
tsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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ADANA 
Nuri Korkmaz 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANTALYA 
Kadri Altay 

BALIKESlK 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

DENİZLİ 
îsmaü Şengün 

(Reddedenler) 

DİYARBAKIR 
Ma'hmud Altunakar 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Ankan 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Uzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

HATAY 
M, MuraJt Sökmenoğlu 

İSTANBUL 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 

Vural Arikan 

Fikret Ertan 

Ali Aşkın Toktaş 

KARS 
Musa Öğün 

(Geçersiz Oy) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KONYA 
Vecihi Akın 

MANİSA 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TRABZON 
Osman Bahadır 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 

ADİYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
N. Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Ali Dizdaroğlu 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İ. Cenap Ege 
Ertuğruıl Gökgün 
Osman Esgitı Tipi 

BALIKESİR 
Fenni İslimyeli 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Fuat Öztekiin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onura! Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetün 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğullan 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhlittin Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt (Bşk. V.) 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali (İ. A.) 

HATAYı 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demiirta.ş 

İSPARTA 
Fatlma Mihriban Erdem 

İÇEL 
Hükme* Bjcentürk 

İSTANBUL 
Böhiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşar Aîbayrak 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 

î Ömer Necati Cengiz 
Yılmaz İhsan Hastüric 
R. Ercüment Konuıkman 

Feridun Şakir Öğünç 
Kemali özer 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Işılay Saygın 
Turgult Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

— 630 
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KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Sabri Irmak. 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (B.) 
A. Necati Kara'a 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Muzaffer ilhan 

1 NEVŞEHİR 
1 Hacı Turan Öztürk 

ORDU 
1 Ali Mazhar Haznedar 
I Hüseyin Avni Sağesen 
I Bahriye Üçok 
I Şükrü Yürür 

RİZE 
I Arif Şevket Bilgin 

(Bşk. V.) 
SAKARYA 

j A. Reyhan Sakallıoğlu 
1 SAMSUN 

ilyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Berat i Erdoğan 

SİİRT 
1 M. Abdurrezak Ceylan | 

(Açık Üy 

ANKARA 

BİNGÖL 

BURDUR 

GAZİANTBI 

İSTANBUL 

İZMİR 

MANİSA 

NİĞDE 

SAMSUN 

ZONGULD^ 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Balkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) | 

elikler) 

: 1 

: 1 

: 1 
3 : I 

: 1 

: 1 

: 2 

: 1/ 

: 1 

ıK : 1 

1 SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

| YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfuilah Kayalar (İ. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

Not : 628 inci sayfadaki, oya katılmayanlar (110) değil (111) olacaktır. 

631 — 



Fürkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

117 NCt BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

10 . 7 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 ar

kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 nci Dö
nem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi
ni görüşmek için Olağanüstü toplantı önergesi (4/221) 

2. - - Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Tezkerele
ri. 

2 
ÖZEL GÜNOEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 468 
İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve SS Arkadaşının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçimi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2 /354) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkmda Kanun Teklifimiz gerek
çesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Turgut Özal 
İstanbul 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Metin Balıbey 
Afyon 

Metin Gür dere 
Tokat 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

İlhan Ahüzüm 
Kars 

A. Akgüri Albayrak 
Adana 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Kemal İğrek 
Bursa 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adama 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

A. Mesut Yılmaz-
Rize 

Süha Tanık 
izmir 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Sabahattin Araş 
Eırzurum 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Ferruh İlter 
İstanbul 

M. Vehbi Dinçerler 
istanbul 

Kâzım Oksay 
Bolu 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Memduh Gökçen 
Bursa 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Mehmet Kocabaş • 
İçel 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Ali Tanrıyar 
istanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
DerMi 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İbrahim Özdemir 
istanbul 

Zeki Yavuztürk 
Elazığ 

/. Safa Giray 
istanbul 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Abdullah Altıntaş 
Afyon 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Hamit Melek 
Hatay 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 
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Hazım Kutay 
Ankara 

Burhan Cahit Gündüz 
izmir 

Cahit Aral 
Ankara 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

İbrahim Turan 
Gümüşhane 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Burhan Kara 
Giresun 

A. Ata Aksu 
Gaziantep 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Nihat Harmancı 
Konya 

Timur Çınar 
Manlisa 

M. 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Mehmet Özdemir 
Elâzığ 

Hilmi Biçer 
Sinop 

İV. Mehmet Kaşıkçı 
'Kayseri 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

Talât Sargın 
Tokat 

A. Şevket Gedik 
Adama 

Alaattin Fırat 
Muş 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Mekin Sarıoğlu 
»Manika 

Nihat Türker 
Afyon 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Bursa 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Besir Çelebioğlu 
, Mardin 

Mümtaz Özkök 
Sakarya 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Mustafa Balcılar 
Eslkiişelhlir 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Turan Öztürk 
Nevşehir 

Ledin Barlas 
Adana • 

N. Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Gürbüz Şakranlı 
Manilsa 

Fuat Yazıcı Mümtaz Güler 
Maıılilsa Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 468) 
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GENEL GEREKÇE 

Anayasamızın 78 inci maddesi Milletvekili ara seçiminin yapılmasını öngörmektedir. Anılan madde hük
münde milletvekili ara seçimi için en erken ve engeç 'tarihler Ibelirlenmiş'tir. Siyasî partilerin muhtelif ve
silelerle yaptıkları açıklamalarda ara seçimin ibu yıl yapılmasında genel 'bir mutabakat olduğu görülmekte
dir Ancak, 'milletvekili ara seçimlerinin yapılmasıyla ilgili esas ve usulleri gösteren hükümler Anayasada 
ve kanunlarda yer almamaktadır. 

1982 Anayasasından evvelki mil'le'tvekili ara seçimleri Senato kısmî seçimleri ile birlikte ve aynı hüküm
lere 'tabi olarak yapılmaktaydı, ©unun için milletvekili ara seçimlerinin yapılmasıyla ilgili 'bir kanunî düzen
leme de getirilmemiş bulunmak'tadır. 

Seçimin İbu yıl kış aylarına girilmeden yapılmasını temin edebilmek için, seçim kurullarının çalışmaların] 
kolaylaştıracak ve ibu seçimin düzenli Ibir şekilde yapılmasını sağlayacak özel hükümler konulması teknik 
bir zaruretten kaynaklanmıştır. 

Esasen Türkiye' Büyük Millet Meclisinin XVII. Döneminde yeni Anayasamıza göre milletvekili ara seçim
lerinin ilk defa yapılacak olması İbu konunun özel olarak düzenlenmesini gerektirmektedir. 

Seçim ve Siyasî Partiler Kanunlarında yapılan son değişikliklerin siyasî partilerin Tüzüklerine bu zaman 
zarfında yansımayabileceği için, hususî bir hükme de ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 1982 Anayasası altında ya
pılacak olan bu ilk milletvekili ara seçiminde, Memleketimizin içerisinde bulunduğu siyasî ortamı da dik-

vkate alarak, hemüz kanunî şartları oluşturamamış ve Ibir mütide?. sonra bu şartları haiz olabilecek siyasî. 
partilere bu Seçime katılma hakkının tanınması yerinde olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ara seçimlerin tarihini ve seçim tarihini düzenlemektir. 

IMadde 2. — Sandık seçmen listelerinin seçme hakkını yeni kazanıp da eski listelerde isimleri bulunma
yanların seçime katılmalarını sağlamak için yeniden düzenlenmesi hususunda Yüksek Seçim Kuruluna yet
ki verilmiştir. 

Madde 3. — Zamanın darlığı ve Siyasî Partiler Kanunu ile Seçim Kanununda yapılan son değişikliklere 
paralellik sağlanması için Merkez Karar ve Yönetim Kurulları yetkili kılınmıştır. 

IMadde 4. — Seçimlere katılan devlet memurlarına, seçimi kaybettikleri takdirde görev alma imkânı ta
nınmıştır. 

IMadde 5. — 'Milletvekili Ara Seçimi esas ve usulleri bakımından seçimle ilgili diğer kanunlardaki hü
kümlere atıf yapılmıştır. 

'Madde 6. — İlk defa yapılacak olan Milletvekili Ara Seçiminde bütün Siyasî Partilerin katılması te
min edilmiştir. 

Türitiiye Büyük Mİlet Meclisi (S. Sayısı : 468) 



Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/354 
Karar No. : 10 

10.7.1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 10.7.1986 /tarihinde Komisyonumuza 'gönderilen, İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII neti 'Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Tevk
ifi , Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.7.1986 tarihli 117 nci olağanüstü Birleşiminde alı
nan karar gereğince Komisyonumuzun 10.7.1986 tarihli toplantısında Adalet Bakanı, Başbakanlık ve İçişleri Ba
kanlığı temsilcileri ile teklif sahipleri de hazır bulunduğu halde incelenmiştir. \ 

Anayasanın 78 inci maddesine uygun olarak hazırlanan teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca olumlu 'bu
lunmuş, maddelerinin görüşülmesi kahul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamak 
ve ülkede seçim havasını daha fazla estirmemek için oy verme gününün 28 Eylül 1986 Pazar günü olarak 
değiştirilmesiyle kahul edilmiştir. 

Teklifin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kahul edilmiştir. 
Teklifin 5 inci maddesi seçime katılacak Siyasî Partilerin seçim çalışmalarının TRT haber bültenlerinde 

yer alabilmesi için 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 52 nci 
maddesinin son fıkrasına paralel olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin 6, 7 ve 8 inci maddesi Komisyonumuzca .aynen kabul edilmiştir. 
Konunun önemini göz önüne alan Komisyonumuz, Teklifin İçtüzüğün 53 üncü maddesinin 2 nci fıkra

sına göre kıırksekiz saat beklemeden Genel Kurul Gündemline alınarak görüşülmesini de kaıraırlaştıırmıştır. 
Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Baışkaın 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Anikıara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

fetaribül 
Tümüne Karşıyım 

Üıye 
Fahrettin Uluç 

Salmisun 

Baişlkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

IMaınüsıa 

.Üyo 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üyo 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

'Üyo 
Mustafa Uğur Ener 

İKütaÜıya 

V 

iÜyo 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

iSözdü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Aldatma 

Üıye 
Mustafa Çakaloğlu 

Anltailıya. 

Üye 
Cevdet Karslı 

Giresun 
(İmzada Bulunamadı) 

Üıye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Şevki Taştan 

fitövas 
Anayasa ve 2839 Sayılı Yasaya 
aykın gördüğüm için muhalifim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 468) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TURGUT ÖZAL I 
VE 88 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Millet
vekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE .1. — Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
XVII. Dönem Milletvekilli Ara Seçimi için oy verme 
günü 12 Ekim 1986 Pazar (günüdür. Seçim dönemi
nin (başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer süreler 
Yüksek Seçim Kurulunca oy verme günü esas alına- I 
rak tespit ve ilan edilir. 

MADDE 2. — (Bu seçimde 25 Mart 1984 günü 
yapılan Mahallî İdareler Seçimlerinde kullanılan san- I 
dik seçmen üsteleri güncelleştirilerek kullanılır. I 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya | 
çıkartması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim 
ıgününe kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye J 
yazılması suretiyle olur. IBu suretle oluşan listeler 
başka bir ilan ve sair işleme tabi tutulmadan çoğal- j 
tılarafc sandık seçmen listesi olarak kullanılır. Askı I 
ve itiraz süreleri Yülksefc Seçim Kurulunca belirlenir. } 

MADDE 3. — Bu seçimde siyasî partilerin aday- I 
lan siyasî partilerin Merkez Karar ve Yönetim Ku
rulları tarafından tespit edilir. I 

MADDE 4. — Subaylar, Astsubaylar, Hâkimler 
ve Savcılar ile Yüksek Yargı Organları mensupları 
hariç olmalk üzere; bu seçimde Milletvekili adayı olan I 
devlet memurları seçimi kaybetmeleri halinde, Yük
sek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını ta- I 
kJbeden bir ay içinde müracaat etmeleri (kaydıyla 
müktesep haklarıyla eski veya eşdeğer bir göreve 
dönebilirler. I 

MADDE 5. — (Bu seçimde Radyo ve Televiz
yondan Propaganda ile ilgili hükümler hariç, seçim
lerle' ilgili kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hü-' 
kümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII nci Dönem Mil
letvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVII nci Dönem Milletvekili Ara Seçim için oy ver
me günü 28 Eylül 1986 Pazar günüdür. Seçim Dö
neminin başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer sü
reler Yüksek Seçim Kurulunca oy verme günü esas 
alınarak tespit ve ilan edilir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu seçimde Radyo ve Televizyon
dan propaganda ile ilgili hükümler hariç, seçimler
le ilgili Kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümleri uygulanır. 

Ancak, Radyo ve Televizyondan : Yüksek Seçim 
Kurulunca ilan edilecek Seçimin başlangıç tarihin
den, 27 Eylül 1986 Cumartesi günü saat .-. 18.00'e ka
dar TRT haber bültenlerinin Siyasî Partilerin seçim 
çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim Ku
rulunun, eşitlik esaslan dahilinde tespit edeceği sü
re ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydıyla 
seçime katılan tüm Siyasî Partiler tarafından verile
cek metinler yayınlanır. 
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(İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 88 
Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 6. — Bu seçimde, Siyasî Partilerin se
çime katılabilmeleri için diğer Kanunlarda öngörülen; 
11 ve İlçelerin üçte ilkisinde 'teşkilat 'kurma ve Büyük 
Kongresini yapmış olma veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Grubu (bulunması şartları aranmaz. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
rtibür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Eettiği Metin) 

MÂDT)E 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

\ 
MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

^ • » » 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 468) 


