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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saıat 10.00'da toplanarak 
iki oturum yaptı. 

Gündemin, «Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 3 üncü sı
rasında yer allan 513 Sıra Sayılı Ankara Milletvekili 
Alpaslan Pehlivanlı'nın, 26.4.1961 günlü ve 298 sayı-, 
lı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 11, 12, 64, 65 ve 66 ncı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, 
Aralık 1986 sonunla kadar: kanunlaşması gerektiğin
den, 25 Aralık 1986 Perşembe günü, Bütçe görüş
melerinin tamamlanmasını müteakip görüşmelerine 
başlanması ve 'bitimine kıadar çalışma süresinin uza
tılmasına dair ANAP Grubu önerisi okundu; üzerin
de yapılan görüşmeler sonunda kıabul edildi. 

1987 Malî Yılı Bütçe (1/798) (S. Sayısı : 499), 
1987 Malî Yılı Karma Bütçeli Kuruluşlar Bütçe 

(1/799) (S. Sayısı : 500), 

1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 
Kesinhesap (3/1150, 1/791) (S. Sayısı : 510), 

1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin
hesap (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509); 

Kanun tasarılarının maddeleri görüşülerek kabul 
edildi ve gelecek birleşimde açık oya sunulacakları 
açıklandı. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının tümleri üzerinde 
gruplar görüşlerini açıkladılar. 

25 Aralık 1986 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 19.20'de son verildi. 

Başkan Kâtip Üye 
Başkanvekili Kırklareli 
Arif Ş. Bilgin Cemal Özbilen 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Edirne Samsun 
İsmail Üğdül Süleyman Yağcıoğlu 

GELEN KÂĞITLAR 
25 . 12 . 1986 Perşembe 

Tasarı 
\. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınai Mül

kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/817) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 24.12.1986) 

Teklif 
1. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın 

Emniyeti Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Gü

venlik Gözetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbir-
lerim'in Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/385) (Adale/t Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24J12.1986) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaHbanitoğhı' 

nun, Erzurum İli ve İlçe Köylerinin içme suyu ve 
yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/11498) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.12.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Necmettin Kaıiaduman 

KÂTtP ÜYELER : İsmail Üğdiil (Edirne), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 inci birleşimini açıyorum. 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma

larına 10 gün ara verilmesine dair Danışma Kurulu 
önerisi 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, Da
nışma Kurulunun bir önerisi vardır, bunu okutup 
onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30.12.1986 Salı 

gününden başlamak üzere çalışmalarına 10 gün ara 
verilmesinin önerilmesi Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Haydar Özalp Cahit Tutum 
Anavatan Partisi Grubu SHP Grubu 

Başkanvekili ' Başkanvekili 
Ahmet 'Sarp 

DYP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN — Danışma Kurulu Önerisini kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul ödikniştir. 
M. TURAN BAYBZÎT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, dün oturumu kapatırken, Başkan
lık Divanı bir İçtüzük hatası yapmıştır. Başkanlığı, 
Meclisin çalışma usullerine... ((ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika elendim. 
Lütfen arkadaşımızı dinleydim Sayın milletve

killeri, lütfen efendim. 
Evet, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 

Başkanlığı Meclisin çalışma sürelerine uymaya davet 

KURULA SUNUŞLARI 

bakımından, usul üzerinde söz talep ediyorum. Çün
kü oturum derhal kapatılmıştır ve söz isteme olana
ğımız kalmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, dün bir söz istemeniz mi 
oldu? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Ya?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Şahsımla ilişkili değil, tüm Genel Kurulla ilişkili. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika ©fen
dim; arkadaşımızı dinleyelim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Bir dakika efendim... 
Lütfen, daha oturumun başında havayı sertleş-

tirmeyin muhterem arkadaşlar; daha oturumun ba
şında havayı sertleştirmenin kimseye faydası yok
tur. Arkadaşımızı dinleyelim ve cevabını verelim. 

Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 

Şahsımla -ilişkili değil, tüm Genel Kurulla ilişkili ve 
bu nedenle daha ağır bir konu. 

Sayın Başkanlık Divanı oturumu 40 dakika ön
ce, ikazlara rağmen kapatmışlardır ve Meclisin ça
lışma usullerini ve teamülü çiğnemişlerdir, açık hük
mü çiğnemişlerdir; Başkanlık Divanı, Danışma Kuru
lunun ve Genel Kurulun kararlarını çiğnemişlerdir. 

Birleşim hemen kapatıldığı için, emrivaki yapıl
dığı için, dün söz alma olanağımız kalmamıştı. Baş
kanlık Divanının devamlı olması nedeniyle, Başkan
lık Divanını çalışma usullerine uymasını teminen 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bayezit, konuyu inceledim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, gerekçemi arz edeyim, hükmünüzü 
ondan sonra veriniz. 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. I 
iBu itirazınızla, usul hakkında söz istediğinizi I 

anlamış bulunmak'tayım. Müsaade buyurursanız, bu I 
konuya ilişkin görüşümü size ifade edeceğim ve son- I 
ıra konuyu bir karara bağlayacağım. I 

(Konu üzerinde inceleme yaptım; dünkü oturu- I 
mu yöneten Başkan arkadaşımızın yaptığı işlemde I 
bir usulsüzlük görmedim; çünkü, sizin de bütçe prog- I 
ramında müşahede buyurmuş olacağınız üzere, bült- 1 
cenin tümü üzerindeki görüşmeler iki gün süreli bir I 
program yayılmıştır; yani bugün de bu görüşme- I 
lere devam edilmesi öngörülmüştür. I 

Bu durumda, bir parti grubunun ya da bükü- I 
metin, görüşmelerin bitimine yakın, ertesi gün de I 
konuşma olanağı bulunduğu için, görüşmesini er- I 
tesi gün yapacağını, görüşlerini ertesi gün Genel Ku- I 
rula beyan edeceğini Söylemesi veya konuşmasının I 
ertesi güne bırakılmasını istemesi 'tabiîdir. Bu, grup- I 
lara ve hükümete verilmiş bir haktır; çünkü, iki I 
gün süreli, yaygın bir program söz konusudur. I 

Eğer, Başkan bu talebe rağmen söz vermeseydi, I 
usulsüzlük yapardı; bu istemi karşılamak durumun- I 
dadır ve buna başkanın «Hayır» demesi usule ay- I 
kırı olurdu. Bu nedenle, bir usulsüzlük olmadığı I 
görüşüne varmış bulunmaktayım; incelememizin so- I 
nucu bundan ibarettir. (ANAP sıralarından «Bravo 
Başkan» sesleri, alkışlar) I 

©ir dakika efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkanım, benim dayanaklarımı değerlendir- I 
mdden hükmünüzü verdiniz; endişem de zaten bu I 
noktadaydı. I 

Olaya sizin baktığınız açıdan bakmıyorum; zabıt- I 
lar, olaya sizin baktığınız açıyı güçlendirecek şekilde 1 
değildir. Bu usulün Mecliste tutulmaması, devam I 
etmemesi açısından müsaade etmenizi rica edeceğim. I 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, size söz vereceğim; I 
yalnız, Mecliste uygulamalar hep 'böyle devam et- I 
mistir; zabıtlar üzerinde de inceleme yaptırdım. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — I 
Aksine misal vereceğim efendim. J 

IBAŞKAN — Buyumn size s(öz veriyorum. I 
Sayın arkadaşlar, arkadaşımızın görüşlerini dinle- I 

yiniz lütfen. 1 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — I 

Sayın Başkanım, endişe buyurmayınız çok sakin I 
konuşacağım, sakin dinlenmesini de rica ve temenni I 
ediyorum. I 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; bütün ama- I 
cimiz, şu Genel Kurul toplantılarında İçtüzük hüküm- I 

lerinin çiğnenmemesidir. «Çiğnenmemesi' kelimesi
ni bilerek ve seçerek kullanıyorum ve özellikle otu
rumu yöneten Sayın Başkanvefcilinin, basına yansı
yan bazı haberler üzerine, yalanlanmayan bazı ha
berler üzerine tutumunu, İçtüzüğü ihlal edecek yönde 
kuvvetlendirmesi ve şiddetlendirmesi, bizde bir soru 
yaratmakta, bizim güvenimizi gölgelemektedir. 

Arkadaşlar, müsaade ©derseniz zabıtları okuyo
rum. Dün Sayın Başkan, oturumu 40 dakika önce 
kapatmıştı ve kapatmasının esbabı mucibesi olarak. 
«Çalışıma süremizin dolmasına az bir zaman kalmış
tır» demektedir. 

Şu Meclisteki bütün tutanakları inceleyiniz, 40 • 
dakika, çalışma süresinin dolmasına az bir zaman 
değildir. Ayrıca, zaptı okumaya devam ediyorum: 
«... Hükümet de, konuşmasının bölünmesini isteme
diğinden..» denilmektedir. 

Demek ki, iki tane esbabı mucibe var Sayın Baş
kan için; birincisi, çalışma süresinin bitmesine az za
man kaldığı - ki, lülen gerçek değildir - ikincisi, 
hükümetin, konuşmasının bölünmesini istememesi. 

Arkadaşlar, Sayın Başkanımız nasıl içtihat buyur
muş olurlarsa olsunlar, bu uygulama İçtüzüğe de 
aykırıdır, yakın uygulamalara da aykırıdır. 

Bu konuda bir misal arz edeceğim: Bütçenin ilk 
konuşmaları yapılırken, Sayın Genel Başkanımızın 
yarım saatlik süresi vardı ve istirham ettik, yarım 
saatlik süre vardır, konuşma bölünmesin, dedik; «Ha
yır, oturum saat 13.00'e kadar devam edecektir» 
dendi. Sayın Genel (Başkanımız çıktılar, kürsüde ya
rım saat konuştular; konuşmalarına bilahara, öğle
den sonra devam ettiler. Şimdi soruyorum : Hükü
metin ve Sayın Başbakanın, süreye uymak açısından 
bir milletvekilinden ne ayrıcalığı vardır arkadaşlar? 
(SHP sıralarından alkışlar) 

İkincisi: Geçen sene yine Sayın Genel Başkanı
mız 10 dakika kala bu kürsüye çıkartıldılar; 10 da
kika konuştu ve sözleri bölündü. Şimdi 40 dakika 
var; 1,5 saatin 1/3'ü arkadaşlar. Siz 1/3 zamana 
«kısa süre, yetmez süre» diyeceksiniz ve esas amacı
nız, o ana kadar derslerini çalışamayan Sayın Baş
bakana zaman kazandırmak olacak l(ANAP sırala
rından gürültüler) ve İçtüzüğü ve yüce heyetin ka
rarım çiğneyeceksiniz! 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hayır, lehin
de bir şahıs konuşacak idi. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

M. T U R A N B A Y E Z İ T (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Danışma Kurulunun öneri-
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sine dayanarak karar aldık, lütfen o kararı okuyun. 
Kararda, oturumun saat 20.00'ye kadar devam et
mesi vardır; «günlük iş tamamlanmazsa 21.00'den 
sonra devam edilir» diye hüküm var. Eğer siz Sa
yın Başbakanı saat 20.00'ye kadar konuştursaydınız 
ve bunu bugüne tehir etseydiniz ağzımızı açamaz
dık... 

AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — Ala
kası yok. 

'BAŞKAN — Dinleyin efendim, dinleyin, lütfen 
dinleyin. 

AYÇAN ÇAKIRpĞULLARI (Denizli) — Şa
hısları adına konuşma yapılacak idi. 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Bunu an
larsanız, alakası vardır. 

IV. 

/. _ 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) 

2. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinhesaplarina Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1 /791) (S. Sayısı : 510) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/799) (S. Sayısı: 500) 

4. _ 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarina Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanhğı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151,1/792) (S. Sayısı: 509) ((1) 

BAŞKAN — 1987 'Malî Yılı Genel ve Katana 
Bütçe Kanunu Tasarfarıyla, 1985 Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları üzerindeki son konuşmalara kal
dığımız yerden devam edeceğiz, 

Komisyon?.. Yeninde. 
Hükümet?.. Yerinde. . 
Dünkü birleşimde gruplar adına konuşmalar ta

mamlanmıştı. Şimdi söz sırası hükümetindir. Daha 

(1) 499, 510, 500, 509 S. Sayılı basmayazılar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Çünkü, program1 bu sekideydi; ama, 40 dakika 
varken, 'birbiriyle çelişen iki gerekçeyle, gerçeklere 
uymayan tiki gerekçe ile şu Meclisin oturumuna ora 
verirseniz, 40 dakika Önce kapatırsanız, hem bizim 
bütün üyeleriyle Başkanlık Divanına güvenlimizi sar
sarsınız, hem de demokrasinin ve İçtüzüğün kuralla
rını çiğnersiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Uzlaşma deniyor arkadaşlarım; biz öncelikle tav
siye ediyoruz : Muhalefet partileriyle uzlaşma yeri
ne, İçtüzükle uzlasınız; İçtüzüğün size imkân veren 
kapılarıyla uzlasınız ve lütfen, yaptığınız tabiri kul
lanmak istemiyorum; hakaret değil, ama şu kürsüye 
yakışmayan 'bir tabir olduğu bilinciyle kulianıyorum-
açıkgözlüklerin yutulduğunu kabul etmeyiniz. 

Saygılar sunariim. (SHP sıralarından «'Bravo» ses
leri alkışlar) 

sonra, bir lehte, bir aleyhte olmak üzere iki mıüilet-
vekiiiıne kişisel olarak söz vereceğim. 

Hükümet adına Maliye Bakamı Sayın Ahmet 
Kuirtcebe Alpternooin; buyurun Sayın Bakan, (ANAP 
sılalarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMOÇİN (Bursa) — Yüce Mec
lisin Sayın Başkanı, sayın mMetvekiieri; dün 1987 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1985 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarılarıyla ilgili olarak grup adı
na yapılan konuşmaları dinledik; her üç grubun tem
silcileri de görüşlerini bu kürsüden açıkladılar. Biz, 
hükümet olarak, bu değerli konuşmalara cevap vere
bilmek ve hükümet olarak kendi görüşlerimizi arz 
etmek için Başkanlıktan mehdi istedik. Herhalde bu 
mehilin alınmasında ve konuşmalarımızı bu sabah 
yapmamızda bize hak vermemiz lazımdır. 

Çok değerlıi mMetvekMeri, 1987 Yılı Konsolide 
Bütçe Tasarısı öle 1985 Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarılarının görüşmeleri bugün son bulacaktır. Hepi
mizin bildiği ıgd'bi, 24 Ekim tarihinde tasarılar yüce 
Meclise sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda ça
lışmalar yapılmış ve 8 Aralık tarihinden bugüne ka
dar da yüce Mecliste, bu tasarılar görüşülmekte
dir. 

Sözlerimin hemen başında, bu tarihlerden beri 
büyük bir sabır, tJitizüilk ve özveri ile çalışan Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyelerine ve siz sayın miıllet-
veküerine, şahsım ve hükümetim adına teşekkürle
rimi arz etmek istiyorum. Gerek komisyonda, ge-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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rekse yüce Mecliste yapıllan ' değerli katkılarla ka
nun tasarıları muhakkak en liyi sekililerini bulmuş -
lar, en ölgün bir şekilde yüce Türk Milletimin hiz
metine sunulacak halle (gelmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; önümüzdeki 
ıbir yılın faaliyetlerini aksettiren, harcama planlarını, 
gelir stratejilerini ihtiva eden ve çok önemli 'bir do
küman alan bütçe, hükümet politikalarını, kalkınma 
planlarını ve yılık programları da yansıtmaktadır. 
1987 yıilı bütçesi de aynı noktadan hareketle hazır
lanmış ve kalkınma planı, 1987 yılı programı ve hü
kümet politikalarıyla 'bir paralellik içinde hazırılan-
mıştır. 

Bu hütçede kalkınma hızı yüzde 5 olarak esas 
alınmış, enflasyon hızının yıl sonunda yüzde 20'ye 
düşürülmesi hedeflenmiş, mal ihracatının da 8 mıill-
yar 550 milyon dolara ulaşması planHanmışitiır. Ha
zırlanan bütçede, enflasyonun hedeflenen seciyeye 
düşürülmesi, bütçe açığının gayri safi millî hâsılaya 
oranını makul seviyelerde tutulması, bütçe harca
malarının büyük ıbiır kısmımın sağlam gelir kaynak
larına dayandırılması ve program hedeflerine ulaşıl
ması için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. 

Sayın Başkan, çok değeri! milletvekilleri; konuş
mama, müsaade ederseniz, bü kürsüde dile getirilen 
bazı hususlarda birtakım açıklamalar yapmakla de
vam edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan 
Partisi Grubu adına konuşan Sayın Haydar Özalp, 
'burada açık bir şekilde, uygulanan tütün politikala
rını anlatmıştır. Tütün politikalarını anlatırken, söz
lerinin sonuna doğru, Ege bölgesinde yapılan tütün 
satışlarını, alım-satım miktarlarını ifade etmiştir. O 
sırada bir değerli milletvekili, «Acaha elinizde söy
lediklerinizi belgeleyen kanıtlar var mıdır?» diye sor
muştur. 

Sayın milletvekilleri, pek ta'biîdir ki, bu yüce- kür
süde söylenen şeyler mutlaka birtakım esaslara, sağ
lam temellere ve belgelere dayanmaktadır. Bu belge
ler olmasa, hayalî birtakım rakamlarla bu kürsüden 
konuşmak, ne hükümete, ne bir grup sözcüsüne veya 
'bir başka milletvekilimize yakışır. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz, ben size, 
20.12.1986 tarihi itibariyle, tütün ile ilgili bazı dokü
manları vereyim ve bu konuyu kapatalım. 

Bakınız, Ege bölgesinde 1 972 köyde 228 ,767 
ekici tütün ekmiş; üretilen tütün miktarı 114 063 ton; 
20.12.1986 günü itibariyle satılan tütün miktarı 67 917 
ton, geriye kalan tüttün miktarı da 46 146 tondur. 

Elimde pekçok belgeden birkaç tane numune var; 
bunlar yerti yapılan değişiklikle ihdas ettiğimiz tü
tün alışverişiyle ilgili belgelerdir, yazılı sözleşmedir; 
eskiden olduğu gibi, tütün üreticisini iki dudağın ara
sından çıkacak söze mahkûm etmemek için, söyle
nenleri .herkesin yerine getirmesini sağlamak için ih
das ettiğimiz sözleşme. «Belge var mı» deniliyorsa, 
'belgeler bavullar dolusu... Yapılan alışveriş binlerle 
ifade ediliyor, alınan tütün yüzbinlerle, tonlarla ifa
de ediliyor. Mesela, Manisa'nın Karaali Köyünden 
Mehmet Bulut 7 balya tütün satmış, tütününün or
talama fiyatı 2 228 lira; Çınarlı Köyünden Ramazan 
Şengül 13 balya tütün getirmiş, tütününün kilosuna 
2 295 lira almış; mesela, Kalemli Köyünden Ali 
Güngör 11 balya tütününün kilosuna 2 599 lira al
mış. örnekleri binlerce olarak artırmak mümkün... 
Satılan 67 917 ton tütünün 46 624 tonunu Tekel, 
21 293'ünü tüccar almış; daha tütün piyasaları de
vam ediyor. Bu iş şubat veya mart, nisan aylarında 
ibaşlamak ve ondan sonra kimbilir senenin hangi 
ayında bitmek üzere değil; ekim ayında başlamak 
ve daha ocak ayı girmeden bitmek üzere planlan
mıştır. Üreticimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada borç
larla ilgili pekçok şeyler söylendi, iç borçlar, dış 
borçlar vesaire; birçok rakamlar verildi, bu rakam
ları tekrar tekrar söylemek istemiyorum; ama ben 
1987 malî yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
si müzakeresinde borçların ka'ba bir dökümünü arz 
ettim; borçların neler için alındığını, hangi çok önem
li projelerin finansmanı için alındığını söyledim. Bu 
rakamları tekrar etmek istemiyorum. Daha önceki 
konuşmalarımda da borç kompozisyonlarını anlattım ; 
ne kadarının bizim dönemimizde alındığını, ne ka
darının daha önce ertelenmiş borçlardan meydana 
geldiğini, bunların faiz yüklerini hep bir bir anlat
tım. Eğer arzu ederseniz -hâlâ bu borçlarla ilgili 
tereddütleriniz varsa- sizlere bu konuda daha geniş 
bilgi vermeye her zaman hazırım, hatta isterseniz 
özel olarak da bu konuda bilgiler arz etmeye hazı
rım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir konuda 
daha açıklama yapmak istiyorum : Efendim, savur
ganlık, yapılan fuzulî harcamalar, vesaireler gibi bir
takım konular dile getirildi. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Yok mu? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Vardır 
mutlaka; ama şöyle bir bakalım: 
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. Türkiye'de, içme suyu ve kanalizasyon sektörü 
yatırımları, toplam yatırımlar içinde 1983 yılında 
3,83 milyar iken, 1986 yılında 7,64 m'ilyara yükse
lecektir. tçme suyu yatırımları için ayrılan kaynak 
1983'te 84 milyar 836 milyon lira iken, 1986 yılında 
iki misline, 161 milyar 900 milyon liraya ulaşmış
tır. Kanalizasyon için yapılan yatırımlar 1983'te 40 
milyar 344 milyon lira iken, 1986\la 94 milyar 230 
milyon liraya yükselmiştir. Bunlarla beraber tüm ma
hallî idarelerin toplam yatırımları, 1987 de 1 trilyon 
202 milyar liraya ulaşacaktır. Tabii, bu arada mahallî 
'idarelerin parke kaldırımlar yaptığı, yeşil parklar 
yaptığı, çocuk bahçeleri de yaptığı varittir; ama... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Yalan mı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok de
ğerli milletvekilleri, tabii ki, yalan değil. Helal olsun, 
Allah razı olsun. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Kaldırımların yük
sekliği nedenliyle araba kapılarını açamıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Eski
den hatırlarsınız, yurt dışına çıkardık; «îştte filanca 
şehirdeki park ne kadar güzel, filanca şehrin temiz
liği ne kadar mükemmel; ah Türkiye'de de böyle şe
hirler. olsun» demez miydik? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) - Ah, 
su da olsa! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Su da 
var, su da oluyor, 

«Keşke şöhrimizin yolları düzgün olsun; bak ek
lem kaldırımlarını bile parkeden yapmış» demez miy
dik? Şimdi Türkiye'de zihniyet belgeleşiyor. Türki
ye, genç bir ülke dinamik bir ülke. Türkiye'yi» eski
den olduğu gibi, plansız programsız çarpık kentleş
melere mahkûm edemezsiniz; Türk insanını kötü ma
hallerde yaşamaya mahkûm edemezsiniz. Türkiye' 
riin nüfusunun yarısı 20 yaşına kadar insanlardan 
oluşmaktadır... (ANAP sıralarından alkışlar) Bu in
sanların, çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka 
dalha iyiye ihtiyacı vardır, haklarıdır ve daha iyisini 
mutlaka biz vermekteyiz ve vermeye devam edeceğiz. 
ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kel 
'başa şimşir tarak! 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (istanbul) — Hayalî 
'ihracattan bahset. 

SALİM EREL (Konya) - - Sayın Bakan, hamasî 
türkü mü okuyorsun? 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Gecekondular ne 
oldu? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Gençli
ğimizi, çocuklarımızı Türk insanını, artık çarpık kent
lerde, kötü mahallerde yaşatmaya, onları kötü şart
larda yaşamaya mahkûm etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. (SHP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — İhracat
tan, hayalî ihracattan bahset. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Gecekondular 
ne oldu Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, mü
dahale etmeyiniz. 

SALİM EREL (Konya) — Müdahale etmemek 
mümkün mü Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Burada konuşmak mümkün değil 
ama. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Konuşmasını saptı
rıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, lütfen hatibi dinleyin, 
hatibi dinleyin; hatibi dinlemek zorundasınız. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Doğru dürüst ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
IBuyurun Sayın Bakan. 

(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KUTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Çok Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri* 
uzun zamandan beri tartıştığımız bir konuyu, enflas
yon konusunu bugün, müsaade ederseniz, yeniden 
gündeme getirmek istiyorum. 

Maliye Bakanlığı bütçesinde de ifade ettim; bir
çok değişik rakamlar burada dile getirildi; «Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının rakamları» denildi, 
«Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları» denildi, 
«Ticaret Odasının rakamları» denildi; ortalamalar, 
yıl sonu rakamları ve yeni kavramlar ortaya geti
rildi. Ben de sizlere, bu rakamların hepsinin birbiri 
arasında bir bağlantı olup olmadığının önemli oldu
ğunu, eğer herhangi bir istatistik! rakam belli bir 
trend gösteriyorken, diğerleri de bunu izliyorsa, bu
nun önem taşıması gerektiğini; topluca baktığımız-
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da, bu rakamların memleketin genel ahvalini açık 
bir şekilde ifade ettiğini arz ettim. 

Çok değerli milletvekilleri, zannediyorum arka
daşlar sizlere iki tane grafik dağıttılar. Bu grafikler
den bir tanesi Devlet İstatistik Enstitüsünün, 12 aylık 
fiyat artışlarını gösteren ve senelerin iç içe olduğu 
bir grafik; bir tanesi de, bu grafiğin açılmış ve ya
yılmış şekli; beraberinde de Hazine ve Dış Ticaret i 
Müsteşarlığının rakamlarını gösteren grafik var. i 

Eğer Sayın Başkan izin verirlerse ve değerli ar
kadaşlar itiraz etmezlerse, ben bu grafiği büyük boy
da da çizdirttim, şurada asıp bir kısa izahat vermek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şifahen izahatı verir misiniz lütfen. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Grafiği 
asmama müsaade etmez misiniz Sayın Başkan? 
(SHP sıralarından «Devam, devam» sesleri) 

BAŞKAN — Devam edelim efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Pekâlâ. 

Ben belki grafik astırılmayacaktır düşüncesiyle 
zaten sizlere bunların takdim edilmesini öngörmüş
tüm. 

Çök sayın milletvekileri, bakınız 1983 yılında ne 
oluyor? Enflasyon, hangi endekse bakarsanız bakı
nız, 1983 yılının ortasından itibaren süratle artmaya 
başlıyor; çünkü 1983 yılında birtakım şeyler olmuş 
-bunların hepsini biliyoruz- süratle artıyor. Bu artış I 
hızını birdenbire durdurmak mümkün değil. 1984 
yılında fevkalade yüksek rakamlara çıkıyor, 50'lerin 
üzerine çıkıyor. I 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — İktidar kimdi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Daha 
sonra, aşağıya doğru, nasıl çıktıysa öyle iniyor. «Yıl 
sonuna doğru bu tekrar artar» sözlerinin karşısında, j 
bakınız 1984te nasıl inmiş, 1985'de nasıl inmiş, 1986' 
da inmeye devam ediyor ve 1986 yılı... 1987 yılı so- I 
nunda da, inşallah, bütçede, plan hedeflerinde ifade I 
edildiği gibi, enflasyon yüzde 20'lere ve inşallah I 
daha da bunun altına çekilecektir. I 

SALÎM EREL (Konya) — Sayın Bakan, ekono
minin EKG'si mi o? I 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Pİ-
casso!.. I 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET I 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sevgili j 
dostumuza ithaf ederim. İ 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; burada 
birçok sayın konuşmacı, Anavatan Partisi Grup Baş
kanlarından birinin 600 kelimelik veya 600 satırlık... 

M. TURAN BAYİEZİT (Kahramanmaraş) — 
6 300 kelimelik. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Devamla) .— 6 300 
kelimelik konuşmasını eleştirdi ve milliyetçilikten, 
Atatürk'ten tek söz olmadığını söyledi ve «Anavatan 
Partisinin programında milliyetçilikle ilgili sözler 
yoktur; hükümet programında bir nebze vardır; ama, 
parti programında yoktur» dedi. 

Müsaade ederseniz, ben parti programından bir
kaç pasaj okuyacağım. Anavatan Partisinin progra
mında, girişte bakınız ne diyor : «Gücünü tarihinden, 
millî ve manevî değerlerinden alarak geleceğe gü
venle bakan büyük milletimizin demokrasiye bağlı, 
vatansever evlatlarının üzerine düşen tarihî görev ve 
sorumluluğun hür, bağımsız, gelişmiş, itibarlı ve güç
lü Türkiye idealinin hizmetkârları ve teminatı olabil
me yolunun, millî hedefler etrafında birleşerek dürüst, 
medenî ve ölçülü bir siyasî faaliyette bulunmak ol
duğuna İnanırız.» 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Köroğ-
lu destanı gibi! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — «Siya
seti, aziz milletimiz için mukaddes bir fazilet ve 
ihizmet yarışı olarak telakki eder; siyasî faaliyetin, 
müsamaha ve olgunlukla, kavgadan uzak, medenî 
bir şekilde yürütülmesini düstur Mihaz ederiz. De
mokratik siyasî mücadelenin tek yolu ikna, uzlaş
ma ve fikirlere hürmet etmek olmalıdır.» 

SALİM EREL (Konya) — Kaba kuvvetle değil 
mi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Bir baş
ka pasaj okuyorum... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
rada milliyetçilik ifadesi var mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — «Genel 
esaslar: Anavatan Partisi; millî hakimiyeti ve mille
tin üstünlüğünü, millî birlik ve bütünlüğü her 
şeyin üzerinde telakki eden, millet iradesinin tecelli
sinin ve millet hâkimiyetinin tesisinin, ancak halkın 
serbest oyunun esas olduğu hür demokratik düzen 
içinde mümkün olabileceğine inanan, insan temel hak 
ve hürriyetlerini vazgeçilmez kabul eden, «Adalet 
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mülkün temelidir» anlayışına sahip milliyetçiliği, millî 
ve manevî değerlere bağlılığı düstur ittihaz eden, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün 
ilke ve inkılapları istikametinde muasır medeniyet se
viyesine erişmeyi hedef alan...» (SHP sıralarından 
alkışlar) «..Asıl olan fertlerin ve toplumun mutlulu
ğudur görüşü içerisinde, sosyal adalete ve fırsat eşit
liğine inanmış ...-'bir sürü cümlelerden sonra-... bir si
yasî partidir.» 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Fikrinizle zikriniz bir değil. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Hasan 
Mutlucan'ın kahramanlık türküleri!.. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Mil
liyetçilik tanımlamanız yok Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu oku
duğum cümlelerin hepsinde millet var, hepsinde mil
liyetçilik var, hepsinde sizin mutlaka kabul ettiğiniz 
birçok kavramların tarifi var; birçok kavramlar Ana
vatan Partisi programında, Anavatan Partisi Hükü
metinin programında zaten var. «Bunlar yok» demek 
bilmem ne kadar doğru! 

Değerli milletvekilleri, çok teknik bir konuşmada, 
tabiî ki, Ulu önder Atatürk'ten bahsetmek mümkün 
müdür, mümkün değil midir tartışması yapılabilir; 
ama, eğer bir başkan yardımcımız teknik bir konuş
mayı, bir edebî konuşma şekline dökmek istemem'iş-
se, birtakım gerçekleri, birtakım rakamları ifade et
mek istemiş, o durumda konuşmuş ise, onu «partinin 
milliyetçilik tarifleri yoktur» diyerek itham etmek 
'herhalde doğru olmayacak. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Atatürk'ten bahset
mek, edebiyat yapmak mı demektir? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çök değerli milletvekilleri; burada pekçok 
şeyler konuşuldu, ithal kömüre dayalı enerji santral-
larının kurulması eleştirildi. Bu konuda, benim de 
bir hayli geniş cevap verdiğimi hatırlıyorum. Şu 
anda vaktimiz çök sınırlı, çok uzun boylu açıklama
larda bulunmayacağım; ancak, şu kadarını söyleye
yim: Türkiye'nin kaynaklan Türk Milletinin kulla
nımı için her zaman mevcuttur. Bu kaynakları, za
manı geldiğinde, en ranta'bl olduğu zamanda kullan
mak, herhalde Türk Milletinin yararınadır. 

Dünyada birçok ülke taşkömürü üzerinde büyük 
yatırımlar yapmıştır; taşkömürünün yüksek kalorisi 
ile elde edilecek elektriğin maliyeti de düşük olmak

tadır. Biz bırakalım, «Yap-îşlet-Devret» modeline gö
re, birileri gelsinler, sanayi ağırlıklı bölgelere yakın 
yerlerde ithal kömüre dayalı enerji santrallarını kur
sunlar, çalıştırsınlar. O sanayi tesisleri, o termik sant-
rallar kime kurulacak? Türkiye'ye kurulacak. Kimin 
hizmetinde kullanılacak? Türk Milletinin hizmeti
ne kullanılacak. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yanlış, Sayın Ba
kan. Türkiye'nin 160-200 milyar kilovat/saat enerji 
potansiyeli var; bunun sadece 40 milyar k'ilovat/saatı 
kullanılıyor. Neyi savunuyorsunuz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
IMALfYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Zamanı 
gelince kime devredilecek? Tabiî ki, Türk Milletine 
devredilecek. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «Yerin altında du
ruyor» gibi safsatalarla olmaz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da hatibi dinle
yelim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Pekâlâ; 
Türkiye'deki linyit yatakları, Türkiye'deki kömür re
zervleri nereye gidecek? Orada termik santrallar ku
ruldu diye, Türkiye'deki kömür yatakları buharlaşıp 
uçacak mı? Hayır, değerli milletvekilleri. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bunlar safsata, bu 
safsatalarla olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen müdahale et
meyiniz efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Ama, 

- meselelere biraz ekonomiyi bilerek, ekonomiden an
layarak... (SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Milletin 
ekmeği yok. 

BAŞKAN — Dinlemek lazım. Oradan cevap ver
meniz mümkün değil; lütfen dinleyelim efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakan konuşmuyor, vakit dolduruyor. 

IBAŞKAN — Efendim, konuşma, Sayın Bakanın 
hakkı; siz de dinlemek durumundasınız. Lütfen din
leyiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika 
efendim, siz de müdahale etmeyiniz. 

SALİM EREL (Konya) — Millet dinliyor da, in
liyor da. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Hastadır o. 
BAŞKAN — Mukabele etmeyiniz. 
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AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Milletin 
ekmeği yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KÜRTCEBE ALPTEMOÇİN (Davamla) — Sayın 
Balkan, çok değerl'i rriilletvek'illeri; burada birçok sa
yın, konuşmacı, son çıkan kanunu yeniden eleştirdi, 
'dedi ki : «Konut edindirmek için verilen, verilmesi 
öngörülen rakamlar, adeta bir süpürge taksiti kadar
dır; böyle bir kanunu çıkarmak da ne kadar sosyal
dir, bunun kararını varın sız verin.» 

Değerli m'illetvekilleri, yapılan her müspet hare
keti eleştirmek mümkündür; her hususta bîr kulp 
bulmak, muhalefet yapmak, tenkit etmek, tabiî ki, 
mümkündür; ama, konuya genelinde bakmak lazım
dır. Toplu Konut Fonuyla toplu konut meselesine 
getirilen imkânları, burada defalarca bilgilerinize arz 
ettim. Çok kısa bir özet yapacak olursam, değerli 
milletvekilleri, 19.12.1986 tarihine kadar, 26.3.1984' 
ten bu yana, fiilen 512 milyar 160 milyonluk kredi 
ödenmiştir; açılan kredilerin toplamı ise 909 milyar 
44 milyondur. Eski fondan üç yılda ödenen rakam 
25 milyardır. Kredi açılan konut sayısı 380 bindir. 
Biten konut sayısı 120 bindir. İnşaatı devam eden 
konut sayısı 259 bindir. Konutlara verilen kredi mik
tarları, 2 milyondan başlayıp 3,5 milyona kadar de
vam etmektedir. Bu kredilere ilave olarak, memur
larımıza faizsiz olarak verilen, 750 bin liralık, ayrıca 
bir kredi de vardır. Memurlara verilen kredilerin kay
nakları, bütçede, transferler kaleminde ayrılmıştır, 
hazırdır. 

Bu '2 milyonları, 2,5 milyonları, 3,5 milyonları, 
fa'izsiz olarak verilen 750 bin liraları hiçe sayacaksı
nız, çığ gibi ilerleyen inşaatları görmezlikten gelecek
siniz, yeni konutları görmezden geleceksiniz, kurulan 
kentleri görmezden geleceksiniz ve ilave olarak ge
tirilen yeni bir imkânı ele alıp, tek başına eleştirip, 
«İşte bu kanunla çıkartılan rakam, süpürge almak 
îçin taksite dahi yetmez» diyeceksiniz! Bu haksızlık
tır değerli milletvekilleri. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Demogoji... 

SALlM EREL (Konya) — Siz geçmişi hiçe sa
yıyorsunuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÜRTCEBE ALPTEMOÇlN (Devamla) — Ayrıca, 
Bakanlar Kurulunun, bu taksiti günün şartlarına gö
re artırma imkânı da vardır. Hep bir hedef uğruna 
çalışılmaktadır; o da, Türk insanını süratle konut 
edindirme hedefidir. Biz inşallah, bu hedefe, bütün 

tenkitlerle, bütün bulunup takılmaya çalışılan kulp
lara rağmen, ulaşacağız. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İn
şallah ve maşallah bütçes'i! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÜRTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, tabiî ki, Başbakan Yardımcımız Sayın Kaya 
Erdem Bey, 1983 yılı sonuna kadar yapılan hizmet
lerle, iktidar olduğumuz günden bu yana yapılan 
'hizmetleri burada mukayese etmiştir. 

SALİM EREL (Konya) — 1983'e kadar hizmet 
yapılmadı ki. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÜRTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu za
man içinde herhangi bir dönemi almak ye o dönem
le kendi dönemim'izi mukayese etmek bize yakış
maz.» O dönem içinde hiçbir hizmet yapılmamıştır» 
gibi bir söz burada söylenm'iş midir? Hayır Rakam
lar ifade ediyor. 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — «Biz yaptık» de
di. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÜRTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Eğer o 
Söylense, bu rakamlar söylenemez. Bakınız, Kaya 
Erdem «1983 yılı sonuna kadar yapılan köy telefonu 
ünite olarak, 10 341 Mir» demiştir. Buyurunuz, ki
min dönemi olursa ölsün, her kim yapmışsa yapsın; 
Allah razı olsun, iyi ki yapmış; ama, bu kadar yapa-
b'ilrriiş. Bugün ise, yıl sonu itibariyle ulaşılan rakam 
25 bin olacaktır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — İki ka
tından fazla. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÜRTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — 10 341 -
25 bin; yüzde rakamını siz bulunuz, hesabı siz de 
öğreniyorsunuz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) . 

Bakınız, ünite olarak köy elektriği, 1983 yılı so
nuna kadar yapılan miktar 24 436. Hiç itirazımız 
yok. Tekrar ediyorum; yapanlardan Allah razı olsun, 
ne güzel yapmışlar; ama, 1984, 1985 ve 1986 yılla
rında, bu 24 436'nırt üzerine 10 387 daha ilave edil-
mefktedir. İşte, o tarihe kadar yapılanlar, işte bizim 
dönemimizde yapılanlar. (SHP sıralarından gürültü
ler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sizden evvel de 4-5 
bin yapılıyordu. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, bu çağ
daş teknoloji ile ilgili; sizinle ilgili değil, teknolojinin 
gereğine göre yapılıyor. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Doğru
dur, doğrudur. 

Efendim, burada sik sık şahit olduk; bazı fevka
lade kabiliyetli hatipler, hemen birtakım kavram kar
gaşası yaratmak durumuna geldiler. Bakınız, ben şim
di ünite adedi olarak söyledim; şu kadar bin köy 
elektrikliydi, şu kadar bin köy ayrıca elektriklendi; 
şu kadar bin köyde telefon vardı, ş/imdi şu kadar bin 
köyde telefon var dedim. Ama bakınız, bir konuş
macı dün burada «Filanca tarihe kadar, nüfus itiba
riyle köylerimizin yüzde 801 elektriklendirilm'işt'i.» 
dedi. Şimdi geliniz, «Kavram kargaşası yoktur» diye 
tartışalım; geliniz, «Burada kavram kargaşası yapıl
mak istenmemektedir» diye tartışalım; bu mümkün 
mü? 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — O sizin felsefeniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bura
dan bir şey çıkıyor: O zaman, köylerin eğer o tarih
te hakikaten yüzde 801 elektriklendirilmiş idiyse, de
mek ki, biz ücra köşelerdeki gariban Türk köylüsü
nü elektriklendirmeyi hiç düşünmemişiz. Büyük mer
kezlere yakın, nüfusu kalabalık köyleri elektriklen-
dirivermlşiz, «Geri kalan karanlıklara kalsın; gaz 
lambası, mum neyine yetmiyor, varsın onunda idare 
etsin, ilerisi Allah kerim» demişiz. «İlerisi Allah ke
rim» değil; ilerisi, Ulu Allah'ın yardımıyla, işte bizim 
yaptığımız hizmet şeklinde, 1987-1988'de elektriksiz, 
telefonsuz köy kalmayacak, (ANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
2 senedir mezralara elektrik gitmiyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bakın, 
enteresan bir şey, kalkınmada öncelikli yörelerden 
bir iki tane misal alayım : Hakkâri'nin 142 köyü var
mış; ama, 1983 yilı sonuna kadar Hakkâri'nin ancak 
15 köyünde elektrik varmış. 

MEHMET ALI DOĞUŞLU (Bingöl) — Ya şlm* 
di? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Ya şim
di; sayın bakanımız burada rakamları okudular, on
ları tekrar söylemek istemiyorum; ama değerli mil
letvekilleri, sayın bakanımdan rica ettim, bu bilgileri 
de teksir edip bütün milletvekillerimize dağıtacağım. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
İstemiyoruz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Dağı
tacağım ki, ibret için sizler de gittiğiniz yerlerde va
tandaşlarımızla bu bilgileri açık seçik veriniz; onlar 
da neyin nasıl olduğunu, nasıl gelişmekte olduğunu 
görüversinler. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Biz memleketi Ankara'dan görmüyoruz, dolaşıp gö
rüyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Şimdi, 
'bir değerli arkadaşım, «O günün teknolojik koşulları 
ve bugünün inkânları» dedi. 

Tabiî, değerli milletvekilleri, dün dündü, bugün 
bugündür; yarın yarın olacaktır, mutlu Türkiye'nin 
yarınları. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Nihayet bunları size de söylettik. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çök değerli milletvekilleri; burada bir kav
ram kargaşası daha yapılıyor, «Türkiye'de gayri sa
fî millî hâsıla rakamları 1 500 dolardan 1 000 dolar
lara düşmüştür» deniliyor. -

İtiraz etmezseniz, herkes bunu kabullenecek! Ba
kın, benim eKmde rakamlar var. Ne olmuş? Sabit 
fiyatlarla hesaplanır bu gayri safî millî hâsıla ve kişi 
başına düşen dolar olarak, 1980\le 961 dolar, 1981' 
de 977 -devam ediyor- 1986'da 1 118 dolar olacak. 
İnşallah çök daha fazlası olur; ama burada bir kav
ram kargaşası yaratarak, farklı farklı temellerden hare
ket ederek, değişik rakamlar ifade etmemek lazım
dır. 

Çök değerli milletvekilleri, birçok önemli konuş
macı burada, «Devlet baba imajı kalmıştır, devlet 
güçsüzleşmiştir» dedi. 

Bakınız, devlet baba imajı : Devlet, mutlaka, 
güçsüzün yanında olandır; devlet hakkın ve hak
lının savunucusudur. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Holdinglerin yanında! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Ama 
biz, «Devlet baba» denildiğinde, haksız yere ulufe da
ğıtır gibi birtakım tahsisler dağıtmaktan, kotalar ver-
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mekten, imtiyazlar vermekten yana değiliz ve böyle 
bir devlet anlayışı bizde hâkim değildir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sizin yaptığınız gibi!.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
nun çıkmadan teşvik belgesi verdiniz. 

IMALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Haksız 
'kazançtan, haksız rekabetten yana olmamız asla 
mümkün değildir. Bizim devlet anlayışımız, milletin 
refahını, ülkenin geleceğini ön planda tutan güçlü 
bir devlet anlayışıdır. Aslında, esas olan, devletin, 
•millet içlin var olmasıdır. Türkiye'nin güçlü, Türk 
Milletinin mutlu, müreffeh olması mutlaka hepimi
zin arzusu ve ideali olmak gerekir. 

SALİM EREL (Konya) — Çok acıklı konuşu
yorsun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok de
ğerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle, yaptı
ğınız çok değerli çalışmalar ve katkılardan dolayı 
hepinize teşekkürlerimi bir kere daha ifade ederken, 
1987 malî yılı bütçesinin milletimize, Türkiyemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum efendim. 

Sağ olun. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Başbakan (ANAP sıralarından, 

«(Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Barbakan, ilk gün böyle alkışlanmadınız; sebebi 
ne? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (îstan'bul) — Gün 
geçtikçe kuvvetleniyoruz, siz de zayıflıyorsunuz. 
'(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun saat
lerdir, uzun günlerdir müzakeresini yaptığımız 1987 
bütçesinin son konuşmasını, bütçe üzerinde son ko
nuşmasını yapmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Siz 
Yemenideyken biz müzakereyi burada yaptık. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu, 
'bİzüm hazıriadığımız üçüncü bütçedir; 1985, 1986 ve 
nihayet 1987 bütçesini Anavatan iktidarı hazırlamış
tır. 

SALİM EREL (Konya) — Bir tane kaldı. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Bir tane kaldı. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Her üç bütçe müzakeresinde, burada muhtelif vesi
lelerle karşılaştığımız anamuhalefet liderlerini, her üç 
bütçede de değişmiş olarak gördük. Bunu da bir va
kıa olarak ifade ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Darısı başınıza. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Bizlerde demokrasi 
var. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De
mokrasiyi biraz hazmediniz. 

iBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Al
lah, dördüncüsünden saiklasın. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Sizi de millet değişti
rince ödeşiriz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, benim bütçe müzakelerinde gör
düğüm bir önemli husus var: (DYP Sıralarından 
«Yoktunuz ki, göresiniz» sesi) Muhalefet liderleri, 
tabiatıyla bütçeyi tenkit edeceklerdir, buna hiçbir şey 
dememiz mümkün değildir; fakat unutmamak la
zım ki, bu tenkitler burada millet huzurunda yapı
lıyor; bir taraftan milletimiz bunu dinliyor; gazete
lerimizde yazıyor. Bir muhalefet liderinin söylediği 
giîb'i, «Bütçe müzakereleri bir nevi siyasî hesaplaşma
dır». Bu doğrudur. Demek ki, gerek bizim için, ge
rek sizler için, kendimizi millete daha iyi takdim et
me fırsatı da bu müzakereler sırasında vardır. 

Şimdi, benim merak ettiğim nokta : Üç senedir 
hep Söylenen, basınımızda da yazılan, bir alternatif 
program çıkaramadınız; hâlâ onu merak ediyorum 
ve ne vakit çıkaracaksınız diye de bekliyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Bizim 
her tarafımız size alternatif. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ta
biî bu, aynen şu sözümüze geliyor: Her zaman söy
lüyoruz, alternatifimiz yoktur diyoruz hâlâ da yok
tur, diyoruz. Tabiî alternatifi meydana getirme gücü, 
'sizde olması lazım. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Olmayan şeyin alternatifi de olmaz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Olmayınca ne yapalım? (ANAP sıralarından alkış-
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lar) Hani meşhur bir söz vardır. «Vermeyince mabut, 
ne yapsın Sultan Mahmut?» 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan, yeni plaklara gelelim, yeni plaklara; 
bunları çdk dinledik. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Talbiî, bizim atlematMmlzin olmadığını demin söz
lerimin başında da ifade ettim. Üç bütçedir karşımız
daki muhalefet ve anamuhalefet lideri üç seferdir 
değişiyor, biz olduğumuz yerde duruyoruz İşte, al-
ternatüfiimMn olmadığı, buradan da belli (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ne demokrasi!.. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 32'ye 

düştünüz, 32'ye... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Bir al

ternatif vardı, o da Anayasa Mahkemesi. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri, burada muhtelif muhalefet söz
cüleri tarafından mukayeseler yapıldı, geçen seneler 
de, hatırlıyorum, benzer mukayeseler yapıldı; bir tür
lü, şu 1980 - 1975 - 1979 noktasını hâlâ aydınlata
madık! 

Türkiye 1980'e gelirken çok sıkıntılı bir dönem
den geçmiştir; şöyle olmuştur, böyle olmuştur; ama, 
bu bir vakıadır. 

SALİM EREL (Konya) — 1987'de ne yapacak
sınız onu anlatın Sayın Başbakan? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Geçmişi 
'boş ver. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bunu öğrenmek isteyenler varsa, 1980 bütçesinin mü
zakere edildiği zabıtları okumalarını tavsiye ederim. 
O zabıtları okuduğunuz zaman, 1980'e girerken ne 
gibi şartlar altında olduğumuzu göreceksiniz, bunu 
'benim anlatmama ihtiyaç yoktur. 

HALİL NÜZHET GORAL (Aydın) — Bize ne?.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Yalnız, ben bazı rakamlar vermek istiyorum; Türkü-
ye'nin, 1980'e gelirken hızı kesilmiştir, enflasyon art
mıştır, ödemeler dengesi durumu fevkalade kötüye 
gitmiştir ve tabiatıyla kalkınma hızı yavaşlamış, hat
ta negatif olmuştur, îşte rakamları: 1977 senesinde 
kalkınma hızı yüzde 3,9... 

' MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kaçıncı 'baskı?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... 1978Ue 2,9; 1979Ua 0,4 ve 1980Me 1,1... 

SALÎM EREL (Konya) — Sizin göreviniz neydi 
o zaman Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
1977'de millî tasarruf nispeti, gayri safi millî hâsılaya 
bakarsanız, yüzde 18; 1978'de bu yüzde 15,9'a düşü
yor; 1979'da yüzde 16,2 ve 1980'de yüzde 15,9. 

Bir rakam daha vermek istiyorum: Millî gelirde
ki tarımın hissesi 1975'te yüzde 29,1, 1979'da yüzde 
23,1; sanayinin hissesi, 1975'te yüzde 20, 1979'da yüz
de 23,8. Yine aynı tablolar içerisinde, 1975'te ihraca-
tımızdaki sanayinin hissesi yüzde 36 civarında ve 
I1979'da yüzde 35, değişmemiş; tarımın hissesi, 1975' 
te yüzde 56,6,1979'da da yüzde 59: 

Bütün bunların gösterdiği bir tablo var: Türkiye 
bir tarım ülkesi; Türkiye'nin ihracatının ağırlığı, bün
yesi, bir tarım ülkesi karakterini muhafaza ediyor; 
millî gelir aşağıya doğru gidiyor; tasarruflar' artmı
yor. Şimdi, bu şartlar altında, bir ülkeye «gelişebili
yor» diyebilir miyiz? 

1980'den sonra tabloda değişiklikler var: Bir ke
re, 1980 yılında yüzde 15,9 olan tasarruf nispeti 1981 
yılında yüzde 18'e, 1982 yılında yüzde 18,2'ye inmiş, 
1983 yılında da yüzde 16 olmuş. Millî gelir negatif ra
kamlardan ilk defa 1981 yılında yüzde 4,1'e, 1982 yı
lında yüzde 4,5'e çıkmış, (bunlar reel rakamlardır) 
ve 1983 yılında da yüzde 3,3 olmuş, tkinci üç seneye 
geliyoruz, yani Anavatan iktidarının olduğu döneme 
geliyoruz; tasarruf eğilimi 1983 yılının yüzde 16'sın-
dan itibaren ilk 1984 yılında yüzde 16,8'e, 1985 yılın
da yüzde 18,6'ya ve 1986 yılında da yüzde 21'e yük
seliyor. Türkiye, tasarruf eden bir ülke haline geli
yor. 

Millî gelir artışı ilk 1984 senesinde yüzde 5,9, 1985 
yılında yüzde 5,1 ve nihayet 1986 yılında yüzde 7,9' 
dur. 

ihracatın sektörel dağılımı da şöyle: Sanayi için 
1979 yılında yüzde 35 demiştim; bu rakam 1983 yı
lında yüzde 63,9, 1986 yılında da yüzde 76 civarına 
gelmektedir. Buna mukabil tarım; yüzde 59'lardan 
1983 yılında yüzde 32,8 ê düşmekte ve 1986 yılında 
da yüzde 21'e inmektedir. 

Millî gelirin, 1983 yılında takriben yüzde 19,6'sı 
tarım sektöründen, yüzde 28,6'sı sanayi sektöründen, 
yüzde 51,8'i de hizmetler sektöründen iken; 1986 yı
lında, yüzde 17,9'u tarım sektöründen, yüzde 33,2'si 
sanayi sektöründen, yüzde 48,8'i hizmetler sektörün
den gelmektedir. 

Şimdi, bu söylediğim tabloyu şöyle tarif edebili
rim : Millî gelir artışı hızlanmıştır, tasarruflar artmak
tadır ve bu arada yüzde 21 mertebesine yükselen ta
sarruflar var... 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yatırımları da söyle
yiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ya
tırımlar da onunla beraber artıyor; tasarruf, yatırıma 
eşittir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İkisini beraber söyle. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — On

ları da öğrenin. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 

de devlet yönetmeyi öğrenin. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — On

dan sonra, ihracatımızın kompozisyonu, Türkiye'nin, 
bir sanayi ülkesi haline geldiğini açık seçik göster
mektedir. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — O ondan değil de, 
Türk Lirasının bu hale gelmesinden. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Uzun yıllar millî gelirinin büyük kısmını tarımdan 
sağlayan bu ülke, millî gelirinin önemli kısmını sana
yiden sağlar hale gelmiştir. 

'VECİHi ATAKLI (Şanlıurfa) — Çiftçinin anası
nı ağlattınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Biz, 
Türkiye'nin kaynaklarını harekete geçirdik, Türkiye' 
nin gelişmesini hızlandırdık. 

işsizlik konusuna gelince, onu da hemen sözleri
min arasında ifade edeyim. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Onu da hallettiniz (!) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, biz iktidara geldiğimizde, bütün iktidar dönem
lerinde olduğu gibi, nüfusu hızla artan, kalkınması 
yavaşlayan bir Türkiye'de işsizliğin artacağı tabiî idi. 
Hatta seçim beyannamemizde ve çok açık bir tarzda, 
işsizliği ilk hedef olarak öncelikle, artırma değil, ya
vaşlatma, yani artışını yavaşlatma şeklinde düşündü
ğümüzü; bilahara, işsizliğin mutlak değer olarak sa
bit kalmasını öngördüğümüzü, ondan sonra da mut
lak değer olarak düşürmeyi öngördüğümüzü ifade et
tim. 

M. TU^AN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Durdurma» diyorsunuz hükümet programında, onu 
da okuyun. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ne demektir o? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Din
lemesini öğrenin önce, dinlemesini. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet evet, dinleyin. 

Şimdi, geçen konuşmamda da ifade ettim; bizim 
literatürümüzde, işsizliğin birkaç tane tarifi var. En 

çok kullanılan ve muhalefetin en çok kullandığı, be
ğendiği tarif... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İşsiz adam işsizdir 
artık. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — ... 
Devlet Planlama Teşkilatının verdiği arz ve talep ara
sındaki farklardır. Yani, iş arzı ve işçi arzı nispetleri 
arasındaki fark büyüdüğü zaman, işsizlik artıyor diye 
bir endeks meydana geliyor. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — 25 senedir bunu kul
lanıyoruz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ta
mam, 25 senedir1 kullanılıyor ve siz de çok seviyorsu
nuz!.. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Hayır, sevmek de
ğil, işin esası bu. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, en son 1987 programını lütfen alınız ve bakı
nız. İlk defa olarak... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) ' — 
Ekonomik raporunuzda da onu uyguluyorsunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler ve «Dinle, dinle!» ses
leri). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
run. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Laf 
atıyorlar efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
run. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İlk 

defa olarak 1986 yılında - bu tarifler içerisinde - işsiz
liğin, hem mutlak rakam olarak, hem de nispet olarak 
azaldığım göreceksiniz. (ANAP sıralarından alkışlar). 
Çünkü, kalkınma hızı yüzde 7,9'a çıktığı zaman, çok 
iyi bilinir ki, işsizlik meselesinde önemli bir gelişme 
elde edilir. 

Netlice olarak, biz Türkiye'nin kaynaklarını hare
kete geçirdik, bu doğrudur; biz, Türkiye'nin kredi iti
barını yerine getirdik, bu da doğrudur. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Milleti aç bırak
tınız; bu da doğrudur. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Türkiye'nin birçok büyük projelerine el attık ve bu 
Mecliste, hükümet programının açıklamasını yapar
ken aynen şöyle ifade ettim: Biz, Türkiye'yi ileri ve 
modern bir ülke haline getirmeye azmettik, dedim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Şu geçtiğimiz üç sene içerisinde, - ne söylenirse 
söylensin - geçmiş birçok iktidarlar devresinde yapı-
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lamayan, el atılmasına cesaret edilemeyen işlere de 
bizim el attığımız ortadadır. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Doğrudur; ha
yalî ihracata bakın! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İş
te vergi reformu... Ben burada çok iyi hatırlıyorum, 
uzun yıllar devlet memuru olarak çalıştım; ama ikti
darların vergi reformlarını yapamadıklarını müşahede 
ettim. Biz burada, Türkiye'nin ileri bir ülke haline gel
mesi için lüzumlu bütün vergi reformlarını yaptık. 
Gelir Vergisini yüzde 36'da aldık, hiç çekinmeden yüz
de 25'e indirdik; hiç çekinmeden, faturalı iade siste
miyle, düşük ücret alanların, az ücret alanların ver
gilerini fiilen yüzde 5 mertebelerine indirdik. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O zaman asgarî üc
retten neden vergi alıyorsunuz? 

NABt SABUNCU (Aydın) — Ulan, karşında Baş
bakan var, dinlemesini öğren be! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Müdahale et
meyiniz. (ANAP sıralarından gürültüler). Lütfen mü
dahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Oradan sürekli sataşıyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, siz mukabele etmeyiniz, 
ben onlara müdahale ederim. 

TEVFÎK BİLAL (Hatay) — Bakanda oradan mü
dahale ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, lütfen müdahale etmeyi
niz, sükûnetle dinleyelim. Aksi halde, toplantının se
lametini kaybedeceğiz. Hepinizin yardımcı olmasını 
bekliyorum. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, ufak tefek laflar atılırsa güzel dinleniyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Sizin hiç din
lenmeyecek laflarınızı dinliyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, siz müdahale etmeyiniz. 
Sayın Başbakan, buyurun efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi reformu içe
risinde yaptığımız en önemli icraatlardan bir tanesi 
Katma Değer Vergisidir.Biz, bu ileri ve modern ver
giyi Türk vergi sistemi içerisine getirdik ve yaptığı
mız uygulamalarla bir sene içerisinde de yerli yerine 
oturttuk; yani bugün Katma Değer Vergisi, Türk ver
gi sisteminin en önemli vergilerinden biri haline gel
miştir. Tüketimden alınan bir vergidir, adaletli bir 
vergidir; bir de önemli tarafı, uzun yıllar aracı tica
rî kazançların vergilendirilmediği bu ülkede, bu ka

zançların da bir nevi vergilendirilmesi imkân dahiline 
girmiştir. 

tdarî reformu biz yaptık. 
VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Berbat ettiniz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Personel reformunu biz yaptık. Türkiye'de, gene, el 
atılamayan, el atılmasından fevkalade ürkülen kambi
yo reformunu da biz yaptık. Bugün korkmadan, ra
hatça, cebinizde yabancı paralar taşıyabiliyorsanız 
(SHP sıralarından «Bizde yok, bizde yok» sesleri). Bir 
bankada hesap açtırabiliyorsanız (SHP sıralarından 
«Bizde yok, sizde sizde» sesleri). Yurt dışına üç sene
de bir değil, istediğiniz zaman gidebiliyorsanız, bütün 
bunları... (SHP sıralarından gürültüler). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
da azaldı, çıkışlara bakın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.- (SHP 
sıralarından gürültüler). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü
dahale değil Sayın Başkan, doğruları söylüyoruz, «O 
da azaldı» diyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, oradan hitap 
etmeyiniz lütfen Sayın Bayezit. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

Evet efendim, bir dakika efendim... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sürekli müda

hale ediliyor, neden müdahale etmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Toplantıyı ben idare ediyorum, siz 

idare etmiyorsunuz; ne zaman müdahale edileceğini 
ben tayin ederim. Siz lütfen müdahale etmeyiniz. 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — ... 
bütün bunları Anavatan Partisi iktidarı yapmıştır. 
(ANAP sıralarından alkışlar). Yapılmasından siz de 
memnunsunuz; ama usulen burada itiraz edeceksiniz! 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Çünkü, 
çok kimseleri gördüm, «Bizim itirazımıza bakmayınız, 
siz yolunuza devam ediniz» diyenleri çok gördüm. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — On
lar aranıza geldi. 

SALIM "EREL (Konya) — Sizi bugünlere hangi 
dönemler getirdi Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bü
tün malî sistemi, sermaye piyasasını ve Serbest Böl
geleri Kiralama Kanunum* biz getirdik. Bunlar bugün 
modern cemiyetlerin, modern ülkelerin kanunlarıdır. 
Bunların hiçbirisi Türkiye'de mevcut, değildi, hepsini 
biz getirdik. 
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VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Toprak satmayı 
da siz getirdiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Toprak Tarım Reformu da dahil. 

VECİHi ATAKLI (Şanlıurfa) — Satmayı satma- • 
yi... 

TEVFlK BİLAL (Hatay) — Peşkeş çekiyorsunuz, 
peşkeş. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Gayri 
meşru... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Devlet gelirleri, ilk defa bizim iktidarımız döneminde 
ciddî bir şekilde artmıştır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri şunu çok iyi bilirler: Her iktidar döne
minde, bütçeler çıktıktan bir müddet sonra, iktidarlar 
ek ödenekle gelirlerdi. İki senedir, 1985 ve 1986 se
nelerinde ek ödenek talebiyle bu Meclise gelmedik. 
(ANAP sıralarından, alkışlar; SHP sıralarından «Fon
lar, fonlar» sesleri). 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Fonlar ne oluyor? Fonların hesabını verin Meclise. 

A. AŞKIN TOKTAŞ (İzmir) — Fonlarda para
lar... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İkin
cisi : Bütçe açığımız, bütün diğer ülkeleri imrendire
cek bir seviyede; yani, millî gelire nispeti, diğer birçok 
ileri ülkelerden çok daha aşağı seviyelerdedir. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Fonlarla 
kapatıyorsunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Fonlara da geleceğim; merak etmeyin. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De
mokrasiye de gel, demokrasiye. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen müdahale et
meyiniz efendim, lütfen müdahale etmeyiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
kikat Sayın Başkan, müdahale değil. 

BAŞKAN — Müdahale ediyorsunuz Sayın Baye
zit. Bakın, tekrar tekrar rica ediyorum, müdahale et
meyiniz diye. Lütfen efendim... 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, dengeleri tees
süs ettirdik. 

SALİM EREL (Konya) — Eskiden yok muydu? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Evet... 
BAŞKAN — Sayın Erel, müdahale etmeyiniz lüt

fen. 

SALİM EREL (Konya) — Takviye ediyoruz Sa
yın Başbakanı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Türkiye'nin 1980'den önce bozulmuş dengelerini, uzun 
yıllar bozulmuş devam eden dengelerini teessüs ettir
dik, yeniden kurduk, kalkınmayı hızlandırdık. Gayet 
tabiî, bütün bu sıkıntılara gelen Türkiye'nin, 1980'le-
rin başında, ücretler meselesinin münakaşa edilebile
cek bir konu olduğunu ifade ediyorum. Bir ülke, ken
disinin meydana getirdiğinden daha fazlasını tü'kete-
mez. Onu tüketmeye kalktığı zaman, işte 1980'deki 
duruma düşer. Onun için, her şeyin hesabının kitabı
nın çok iyi yapılmak mecburiyeti vardır. Biz, milleti
mize açık seçik şunu söyledik: Bu durumdan çıkmak 
için, bu sıkıntılı durumlardan, yokluklardan, kuyruk
lardan ve kredi itibarsızlığından çıkmak için, elbirli
ğiyle gayret sarf etmek lazımdır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Geldiğinizde kuyruk yoktu. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — El
birliğiyle gayret sarf edilmiştir. 

TEVFlK BİLAL (Hatay) — Şu hayalî ihracattan 
da az bahsedermisiniz Sayın Başbakan; biraz aydın
lanalım. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, lütfen müdahale etme
yiniz yerinizden. Müdahale edemezsiniz, etmeyiniz. 

Muhterem arkadaşlar, dinleyelim efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — El

birliğiyle gayret sarf etmişizdir, neticede, birçok ke
simler bu yükü hep beraber, eşit bir şekilde, mutlu 
Türkiye'ye varmak için taşımışlardır. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Milletin sırtına 
vurdunuz, sırtına. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu
gün ücretler konusunda Türkiye'nin problemi artık 
eskisi gibi değildir. (ANAP sıralarından alkışlar). Evet, 
eskisi gibi değildir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — İşçiler «Açız» 
diye bağırıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Fe
dakârlık yapmasını bilen bir milletin, netice itibariy
le, hedefine ulaşacağı da muhakkaktır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siiıt) — 
Bir canı kaldı, onu da mı istiyorsunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu 
hedefe ulaştığımız için de, dikkat ederseniz, gerek dev
let memurlarının, gerek işçilerin, gerekse çiftçilerimi
zin imkânları, 1985 senesinden itibaren, daha iyi hale 
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getirilmektedir; ölçülü bir tarzda. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

FEYZULLAH YILD1RIR (Gaziantep) — Aç kal
dılar efendim, aç. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bir 
zamanlar enflasyon meselesini diline dolayan muha
lefetimize, geçen sene bütçe müzakerelerinde, «Bu da 
elinizde kalacak» demiştim; işte, ellerinde kaldı. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ücretler meselesi, aynı 
şekilde, elinizde kalacaktır ve elinizde kalmaya de
vam edecektir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başbakan, biraz da ihracattan bahsedin. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan bugün formunda değil. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen müdahale et
meyiniz efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan, devam edin efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Türkiye'nin birçok önemli projesi, şu söylediğimiz 3 
sene içerisinde başlamıştır, tşte, İstanbul'da Fatih Sul
tan Mehmet Köprüsü ve 236 kilometrelik otoyol 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve in
şallah, çok uzun yıllar değil, 1988 yılı seçiminden ön
ce hep beraber - tabiî gelirseniz, içiniz kaldırırsa - o 
köprüden hep beraber geçeriz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Babanı
zın malı değil ya, devletin malı; tabiî geçeceğiz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Gü
neydoğu Anadolu Projesi: Karakaya Projesi 1987 se
nesinin ilk aylarında hizmete girecektir. Türkiye'nin 
şu anda en büyük elektrik santralı, 7,5 milyar kilo-
wat/saat elektrik üretimi yapacak. Biz aldık, aldığı
mızda yüzde 20 ancak yapılmıştı, 1983 senesinde, ta
mamladık; 3 sene içerisinde, sizin beğenmediğiniz Ka
mu Ortaklığı Fonundan da 170 milyar liraya yakın 
para verdik. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bütçeden verebilir
diniz o parayı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Çünkü, şunu da çok iyi hesap etmişizdir: Barajın 
hidroelektrik santralının 1 yıllık üretiminin devlete ge
tirdiği katkı aşağı yukarı 200 milyar liradır; yani yap
tığımız bir ilave imkânı 1 senede geri almak imkânı 
vardır. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler). 

Atatürk Barajı 1983 yılında başladı; kredilerini 
temin ettik, Kamu Ortaklığı Fonundan büyük çapta 
destekledik. Atatürk Barajı, Türkiye'nin en büyük ba
rajlarından biridir. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Her bütçede 
söylüyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ke
ban Barajım Türk müteahhitleri yapmadı, yabancı 
müteahhitler yaptı. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Siz yap
tınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Atatürk Barajını Türk müteahhitleri yapıyor; bu, Tür
kiye'nin ulaştığı teknoloji seviyesini gösterir; ondan 
da iftihar duyun. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Atatürk Barajının gövde hacmi Keban Barajının 
tam 6 mislidir ve 1988 senesi içerisinde - inşallah sizi 
gene davet edeceğim - barajın su tutmasını hep bera
ber yapacağız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Tabiî, Güneydoğu Anadolunun ıstırabını dindir
mek için sadece bir Atatürk Barajı Projesi değil, onun 
yanında Kral Kızı, Dicle Barajı, Batman Barajlarının 
da temellerini biz attık. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Altınsoy Parkı. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Erbakan da çok 
attı. (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. Lüt
fen sükûnetle dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bi
zim temelini attığımız bütün işler çok süratli bir şe
kilde bitirilmektedir. İşte bir misal vereyim : 1985 se
nesi Mart ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Ha-
mitabat Gaz Santralının temelini attı, aynı sene so
nunda ben gittim ilk ünitesini hizmete soktum; yani 
8 ayın içerisinde. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Normal. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi bu santral, önümüzdeki mart, nisan ayları içe
risinde 600 megawatlık bir büyük kompleks haline 
geliyor, 600 megawata, bir 600 megawat daha ilave 
etme projesi de tamamlanmış, ihalesi tamamlanmış, 
inşaata başlamak için bugünlerde belki temeli atıla
cak; 1 200 megawat olacak. İşte, Keban Projesi ka
dar, belki ondan daha büyük bir üretim tesisi. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Gaz hesabı yanlış 
yapılmış. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa
dece bu kadarla değil, l 200 megawatlık veya 600 
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megawatlık bir gaz santralını Ambarlı civarında baş
latacağız. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bizimki yetmiyor, 
bizimki dursun. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başbakan, 
gazı nereden gelecek? Rusya'dan mı, Hamitabat'tan 
mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Her 
ikisini de kullanacağız. Bizimkini saklayacağız yerin 
altında, Rus gazını kullanacağız. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bizimki yetmiyor 
Sayın Başbakan, hesaplar yanlış. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ucuz bulduğumuz yerden alırız; hesabımızı iyi bili
riz. 

Kemerköy Santralının temelini attık; atmadık, baş
ladı, devam ediyor; vakit bulamadık. Soma, Çayırhan, 
Kangal santralları hızla devam ediyor ve bitiyor, lin
yit santralları. Bu santralların tevsileri de tamamlan
dı, onlar da bir taraftan... 

İDRtS GÜRPINAR (Muğla) — Gizlice başlattı
nız. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Planda hiçbirisi yok, 
planda yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — ... 
hepsi tamam olacaktır. 80C milyon dolarlık proje kre
disi temin edilmiştir. 1 000 megawat ilave linyit san
tralı yapılmaktadır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Elbistan'ı niçin al
mıyorsunuz plana? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — On
ları da, Sayın Paşa Sarıoğlu'yla, inşallah gelir, bera
ber açarız. ' 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Elbistan'ı niçin al
mıyorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lütfen. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — El

bistan'ı da biz tamamladık. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — B, C, D, E kısım
ları var Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen müdahale et
meyiniz yerinizden. (Gürültüler) 

Efendim, size ceza vermek zorunda kalacağım. 
Yapmayınız lütfen, yapmayınız efendim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Onun cezaî eh
liyeti yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, siiz de müdahale et
meyiniz. Müsaade buyurun arkadaşlar. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İs

tanbul'da 300 milyon dolarlık bir yatırıma, İstanbul' 
un hafif raylı tramvay sistemine biz başladık. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Arifiye - Sincan 
ne oldu Sayın Başibkan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Türk Hava Yolları, dikkalt ederseniz, 1980 yılında he
men hemen sadece Avrupa'ya uçuyordu. Filosunun 
yenilenmesi, yeni Airbus'ların alınması - 7 tane bü
yük Airbus aldık - 350 milyon dolar yüzde yüz finans
manıdır; üç tane daha geliyor, uzun menzilli. Singapur 
seferine, yani Uzakdoğuya açılma işlemine biz başla
dık ; yakında ümit ediyorum, anlaşmaları yapılmış, 
Türk Hava Yolları Karaşi, Pekin, Tokyo seferleri ya
pacak. Evet, evet... 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Nükleer füzeler 
geliyor mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
...ve ilk defa Türk Hava Yollarının büyük bir hava 
yolu olduğu açık seçik ortaya çıkacaktır. Kâr eden 
bir kuruluştur, dış hatlarıyla; gayet tabiî halkımıza, 
orada çalışanlara bu kuruluşu arz edeceğiz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Satacağız. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ancak 
size yeter. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Demiryolu ne 
oldu Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Irak ikinci petrol boru hattını da biz inşa ediyoruz. 
Önümüzdeki senenin ortasında ikinci pdtrol boru 
hattı da devreye girecektir. Bu boru hattı da 350 mil
yon dolardır. 

Tabiî gaz boru hattını, Bulgar hududundan, Rus 
gazını 'biz alıyoruz; inşaatı başlamıştır; 1978 senesin
de İstanbul'a, 1988 senesi içerisinde de Bursa, Eski
şehir, İzmit ve Ankara'ya gelecektir. Ankara'nın hava 
kirliliğini yıllardır devam eden, çözüm buunamayan 
hava kirliliğini de biz bu* şekilde kaldırma imkânına 
hep beralber kavuşacağız. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kö
mürde de aynı edebiyatı yaptınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Köy elektrifikasyonu konusu dün burada münakaşa 
edildi. Bazı rakamlar vermek işitiyorum : 1975'de Tür
kiye'de elektrikli köy sayısı 7 462; elektrikli köy yüz-
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desi yüzde 20, nüfusu yüzde 32; 'tabiî, yakın köyler, 
büyük köyler. 

1980'de elektrikli köy sayısı 18 345, elektrikli köy 
yüzdesi -51; nüfus 68, 80 değil. 

1983'te 24 436, elektrikli köy yüzdesi yüzde 68, 
elektnikten faydalanan köy nüfusu yüzde 78. 

1986'da 33 600 elektrikli köyümüz var, elektrikli 
köy yüzdesi yüzde 92, elektrikten faydalanan köy nü
fusu yüzde 94 (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) ve 1987 yılı ortasında, ümit ediyorum ki, 
elektriksiz hiçbir köyümüz kalmayacaktır. 

Yalnız, enteresan, demin bir nebze Sayın Maliye 
ve Gümrük Bakanımız da bahsetti, acaba, kalkınma
da öncelikli illerdeki durum nasıldı, bir de ona baka
lım : 

19751te kalkınmada öncelikli illerde 16 bin küsur 
köy var, bunların sadece 995*inde elektrik var; nis
peti yüzde 6, nüfusun da yüzde 7'si. 

1980'de 3 669 köyde elektrik var; köy yüzdesi yüz
de 21 ve elektrikten faydalanan nüfus nispeti yüzde 
23. 

1983'te 7 039 köy var; elektrikli köy yüzdesi yüz
de 46, yüzde 48 ̂ de nüfus. 

1986'da 13 5C0 köye elektrik gitmiş, yüzde 82 
köy yüzdesi, yüzde 84 köy nüfusu ve o da 1987'de 
tamamlanacak. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Gelişmiş illerde 
elektriksiz köy kalmayınca hizmet o tarafa kaydı. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Enterkonnekte sis
tem yeni gitti oraya tabiî. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bir de, modernleşme ile ilgili olarak, gelişme ile ilgili 
olarak, telefonla ilgili bir iki rakam da ben vereyim. 

tBRAHtM URAL (istanbul) — Bir de köy yol
larından bahsedelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Türkiye'de 1975 senesinde 743 bin telefon abonesi 
vardı. Bu rakam, 1980'de 1 milyon 297 bin, 1983'te 
1 milyon 937 bin oldu, halihazır 1986 sonunda 3 mil
yon 316 bindir ve her yıl 1 milyon abone ilave edil
mektedir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) önemli olan bu değil. Önemi olan, köylerin te
lefon durumudur. 3 822 köyde 1975 yılında manye
tolu telefon vardı; bu, 1980 yılında 8 054'e çıkıyor, 
1983 yılında on bin küsurdur. Bunlardan sekiz tanesi 
otomatik, yani Tnilletleraıiası ve şehirlerarası konuşma 
yapabilen köyümüz vardı. Şu anda telefonlu köy sa
yısının yirmibeş bini geçtiği tahmin ediliyor; bunun 
onbirbiin tanesi şehirlerarası, milletlerarsaı konuşma 

yapabiliyor. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Onları 
Servet Paşa yaptı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Tabiî, şunu da ifade edeyim : Çok uzağa gitmeyiniz, 
1980'lerin başında Türkiye'nin birçok yerinde, bıra
kınız köyleri, birçok şehrinden yurt dışıma telefon et
mek imkân dahilinde değildi veyahut da yurt dışın
dan Türkiye'ye otomatik telefon etmek imkân dahi
linde değildi. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — O zaman imkân 
dahilinde idi. Milletlerarası sistemler 1975'li yıllarda 
kuruldu, bitti efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Otomatik diyorum. Biz bu işlerle çok yakından uğ
raştığımız için, yurt dışına çıkıttğımız zaman, telefo
nun ne kadar büyük nimet olduğunu ancak o zaman 
anlıyorduk. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, ben de 
bu işlerin içinden geldim Sayın Başbakan. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başbakan, geç
mişi karalamayı bırakınız. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen dinleyiniz efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, daha çok uzağa gitmeye lüzum yok; 1980'li 
yılların başında Marmaris'e, Bodrum'a gelen turist
lerin telefon etmek için karşı Yunan adalarına gitti
ğini çok iyi biliyoruz. ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bodrum ile Mar
maris bağlı olmadığı için efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bugün o tesislerde ve plajlarında dahi telefonlar te
sis edilmiştir, mdbil telefonlar tesis edilmiştir, ara
balara kadar telefonlar önümüzdeki yıllarda verile
cektir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Otomatik telefon ben de aldım Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Biz, bu gelişmeyi çok yakından müşahede ediyoruz. 
1980 senesinden beri devlet hizmetinde bulunduğumuz 
yıllarda, yurt dışına yaptığımız birçok seyahatte Tür
kiye'ye telefon etme imkânının fevkalade kıt olduğu
nu gördük. En son seyahaitim Yemen'de, Türkiye'ye 
çok rahat otomatik telefon ettim. Türkiye artık, her 
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taraftan (kolayca aranabilen bir ülke haline gelmiştir. 
Bundan hepimizin iftihar duyması lazım. 

SALIM EREL (Konya) — Vatandaşın ekmeğin
den bahsedin. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen oturduğunuz yer
den müdahale etmeyiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Türkiye'de, yine, modernleşmeyi engelleyen, gelişmiş 
bir ülke manzarasına sahip olmaktan bizi çıkaran bir 
önemli konu daha vardı; o da elektrik enerjisi. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Bir de çarşaflıları
mız vardı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
1980*11 yıllarda, yine hatırlayacaksınız, 1980 yılına ge
linceye kadar, haltta 1983 yılına kadar da aynı prog
ram devam etmiştir; elektrik kısıntıları, programlı ke
sintiler... Burada daha evvel enerji bakanlığı yapmış 
arkadaşlarımız var, onların devirlerinde de çok ra
hatlıkla hatırlıyorum : «Şu iki sokak lambasından bir 
tanesini söndürünüz, şu evinizdeki üç lambadan bir 
tanesini söndürünüz, tasarruf ediniz, çünkü elektriği
miz yoktur» diye, devamlı radyo ve televizyondan 
programlar yapardık. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Fena mı Sayın Baş
bakan?.. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kapalı 500 fabrika 
var Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bugün, Anavatan iktidarı geldiğinden bu tarafa, Tür
kiye'de programlı elektrik kısıntısı kalmamıştır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Fena mı tasarruf? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa
de bu kadar değil... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hangi tesisleri aç
tınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Biz 
şimdi şehirlerimizi pırıl pırıl hale getirmek istiyoruz 
ve yollarını, sokaklarını, girişlerini büyük bir şekilde 
aydınlatma faaliyeti var. Avrupa ülkelerine özeniyor
sak, Batı medeniyetine özeniyorsak, onların şehirleri 
gibi, bizim şehirlerimizin de pırıl pırıl olmasından 
iftihar duymamız lazım; evet, sizin de bunu destekle
meniz lazım, «Daha fazla yapın» dememiz lazım. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tasarruf ayıp de
ğil Sayın Başbakan. 

SALİM EREL (Konya) — İflaslar, hacizler ne 
âlemde Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen müdahale etme
yiniz; tekrar tekrar müdahale ediyorsunuz Sayın Erel. 
Beni, ceza vermek mecburiyetinde bırakmayınız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir dadika efendim... Siz de lütfen müsamahalı 
olunuz; başka türlü, burada, buraya yakışır bîr ko
nuşma zeminini hazırlamamız mümkün olmaz; hepi
nizin yardımcı olmanız lazım. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Her 

şey buraya yakışır gilbi mi Sayın Başkan? Her şeyi 
düşünün. 

BAŞKAN — Bir dadika efendim, bir dakika efen
dim; müdahale edilmesiin lütfen efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, belediyeler mesele
sine, Türkiye'de mahallî idareler konusuna en önemli 
ağırlığı Anavatan iktidarı vermiştir. Bugün, hangi be
lediyeye sorarsanız sorunuz; ben sizden sadece şu su
ali sormanızı istiyorum : 1983 senesinde bütçeniz ney
di, 1986'da veya 1987'de bütçeniz nedir? Görecek
siniz ki, birçok yerlerde dört - beş misli yukarıya çık
mış; hepsi, ister başka partiden olsun, ister bizim par
timizden, Anavatandan olsun, bütün belediye başkan
larının, «Allah, bu iktidardan razı olsun» dediğini du
yacaksınız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
lanı söylüyorsunuz. 

SALİM EREL (Konya) — Belediye başkanlarını 
kaça transfer ediyorsunuz Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — «Bi
zi, Maliye Bakanının kapısı önüne yatıp, işçimizin, 
memurumuzun parasını almak için bekletmekten kur
tardınız» diyecekler, bunları söyleyeceklerdir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sizinkiler diyor 
onu. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ga
zete kupürlerini daha unutmadık; o yılları unutma
dık. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Transfer parası buna dahil mi? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bütçe
nin yarısı oraya gidiyor. 

BAŞKAN — Bir dadika efendim, bir dakika... 
Buyurun Sayın Başbakan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Siz de 

biliyorsunuz Sayın Başbakan... 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen dinleyi
niz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ma
hallî idareler, yani belediyeler 1983 senesinde 50 mil
yar yatırım yapabiliyorlardı; 1986 senesinde yaptık
ları yatırımların tutarı, talhminî, bir trilyon Tiranın 
üzerindedir ve bütçelerinin ortalama yüzde 50'sinden 
fazlası yatırana gitmektedir. 

SALIM EREL (Konya) — Kaldırım yatırımı. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İçi

niz almayınca, böyle dersiniz. Ne yapalım, içi almı
yor, içi... (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ama, alacak gilbi değil Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
...'bütün hüviyetiyle son üç senede, şehirleriyle, köyle
riyle, köy elektrifikasyonu, köy telefonları, otoyolla-
rıyla... Bin kilometrelik otoyola başlamışızdır; dört 
senede de bu otoyollar tamamlanacaktır; öyle, onbeş 
sene falan sürecek değil. 

Büyük barajlarıyla... Bakınız rakamları bir de ora
da vereyim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Demiryolundan 
versene Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
1983 sonunda Türkiye'de mevcut baraj sayısı 84; su
lama barajı, hidroelektrik santrallar, 1986 sonunda 
20 tane ilave edilmiş; 104 olmuş sayısı. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Gölet. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Gö

let değil, bunlar baraj. Siz öyle görüyorsunuz; gölet
leri saymıyoruz. Şu anda 69 tane baraj var inşa ha
linde. Hiçbir devrede bu kadar yapılmamış. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bunlar tamamlandığı zaman, 
1983 sonunda 11 milyar kilovat/saat olan hidroelek
trik enerji üretimi, bu barajlarla 39 milyar - 40 mil
yar kilovat/saate gelecek. Size şunu da arz edeyim : 
Bu barajların büyük bir kısmı 1988 yılına kadar ta
mamlanacak; geri kalanlar, zannediyorum en geç 
1990'ı bulur. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Onları biz yaparız 
Sayın Başbakan. 

EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Zapta geçti Sayın 
Başbakan. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Demiryolların
dan bahsedelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Yap
mış olmanızı tercih ederim; yani beğenmemek yeri
ne, yapmanızı tercih ederim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yapacağız, yaparız. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Onun için, içiniz alsın; merak etmeyin. 
Bütün bu görüntüler, Türkiye'nin ileri ve modern 

bir ülke olma yolunda, şu son üç senede çok büyük 
adımlar attığını açık seçik huzurunuzda göstermek
tedir. 

Şimdi müsaadenizle, ileri sürülmüş bazı fikirler 
üzerinde ben de fikirlerimi 'belirtmek istiyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sirt) — 
İhracattan hiç bahsetmediniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Biraz da kültür iş

lerinden bahsedin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bir 
muhalefet lideri; zannediyorum her iki muhalefet li
deri de Türk - iş Kongresinden bahsettiler, «Başba
kan gelseydi, işçilerin durumunun ne olduğunu görür
dü» dediler. 

Şimdi şöyle söyleyeyim : Türk - iş Kongresinde 
muhtelif sebeplerle, Türkiye'nin geçirdiği dönem iti
bariyle, birçok konuşmalar yapılır. Biz bunları tabiî 
karşılıyoruz. Normali de, hükümetler tenkit edilir. 
Siz de hükümet olsaydınız, siz de tenkit edilirdiniz, 
hiç merak etmeyiniz. Ben bunlara 'aldırış etmiyorum. 
önemli olan nedir?.. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ten
kide mi aldırış etmiyorsunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
önemli olan nedir?" önemli olan, işçiden rey alıp ala-
mamanızdır; önemli olan budur. Yoksa, 350 - 400 
kişi orada acaba tam manasıyla temsil ediyorlar mı? 
O sual işareti vardır. (SHP sıralarından gürültüler) 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Bu kadar ha
karet olmaz, biraz saygılı olun efendim. 

SALIM EREL (Konya) — Çok büyük bir skan
dal Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) -
Şimdi, bunun en güzel ispatı... (SHP sıralarından gü
rültüler) 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Türk işçisine bu 
kadar hakaret edemezsiniz. 

BAŞKAN — Bir dadika efendim, bir dakika... 
Dinleyiniz lütfen efendim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Siz nasıl temsil 
ediyorsunuz? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN TURQUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, hiç kızmayın, hiç kızmayın, rakamlar vere
ceğim. En son yapılmış seçim var; işçi mühütıi Zey-
tinburnu. (DYP sınalarından «Zonguldak, Zonguldak» 
sesleri) 

BAŞKAN — Bir dadika efendim, bir dakika... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) -

Hem de sendikaların en fazla rol oynadıkları yerler
den biri. Rey nispetlerini vereyim : Anavatan Parti
si yüzde 35,7: ikincisi Demokratik Sol Parti yüzde 
19,8; üçüncüsü SHP yüzde 17,6; dördüncüsü DYP 
yüzde 12,6. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Zonguldak'tan ne haber? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başbakan, Zonguldak?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — On
dan sonra, işçi kimi tutuyor, kimi tutmuyor; siz söy
leyin artık. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — İşine 
geleni söylüyor Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika; mü
dahale etmeyiniz lütfen. (DYP sıralarından «Zongul
dak» sesleri ve gürültüler) Efendim, hatibi dilediğiniz 
istikamette konuşturma hakkınz yok ki. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ama yanlış söylüyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, lütfen dinleyin. 
iBuyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de önemli ola
rak, dış borçlar konusunu bazı muhalefet liderleri 
getirdiler. Hemen ifade edeyim : Bir kere, dış borç
lar konusunu çok iyi bilmek lazım. Bugün Türkiye' 
nin ödemekte olduğu borçlar, yani faiziyle beraber 
ödediği 4 milyar, bizim yaptığımız borçlar değildir. 
Biz şu anda, bizden evvelki dönemin borçlarını ödü
yoruz. Bir kere, bunu çok iyi bilelim. Yani şu anda 
Türkiye'nin ödediği borçlar, bizden evvelki dönem
lerin, hatta ertelenmiş borçlarıdır, onları ödüyoruz. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — 10 milyar dolar 
borç aldınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Onu 
da söyleyeceğiz; 10 milyar dolar değil. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, 5 dakika süreniz 
kalmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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Bir dakika efendim, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Mü

dahaleleri düşün Sayın Başkan. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Kesmeleri hesap 

etmeniz lazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, müsamahanın ölçüsünü 

ben tayin edeceğim, siz değil. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Hayır; ama 5 daki

kadan fazla süre tanımanız lazım. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, onları ben he

sap ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usul 

böyle Sayın Başkan, süreyi uzatamazsınız. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et

meyiniz. 
Buyurunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu 
10 milyar, 19 veya 29 hesabının takriben 4 küsur 
milyar doları, hatta biraz daha fazlası, kur değişik
liklerinden dolayı gelen yüklerdir. Yani mark, dolara 
çevrildiği zaman, markın değer kazanmasından do
layı borç artışı gözükmektedir; o kadar. 

ikinci bir kısmı : Borç tablomuzda, mevduatlar, 
borç olarak gözükmektedir. Yani, yabancıların, yer
lilerin bankalarımızda yaptıkları mevduatlar. Hal
buki, Türk işçilerinin mevduatlarını bunun dışında 
tutmak lazım. Bizim devremizde, aşağı yukarı orada 
mevduat artışı da 2 milyar dolardır. Yani, bankalara 
Türk işçilerinin yaptığı mevduat artışı da 2 milyar 
dolardır. Geriye kalan 4 küsur milyar dolarlık bir 
borç artışı var; onun hesabı da çok basit. En basit 
tarzıyla, ödemeler dengenizdeki açığı finanse etmek 
mecburiyetindesiniz. İşte, borç artışı esas itibariyle 
budur. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Doğru 
Yol ödeyecek. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ha
yal görün, hayal. 
• FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Hayal 

değil. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Vaktimiz daraldığı için fonlar meselesine girmek is
temiyorum; ama şunu söyleyeyim : Biz, fonları, Ana
yasaya, kanunlara uygun olarak meydana getirdik; 
bu fonlar, Türk ekonomisine fevkalade yararlı ol
muştur. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Ama adaletli değil. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bugün, kim söylerse söylesin, iktidar değişikliği ol-
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mayacaktır; görebildiğimiz kadarıyla da olmayacak
tır. (ANAP sıralarından alkışlar) Farzımuhal olsa, 
gelecek iktidarların hiçbirisinin bu fonlara dokunma
yacağına huzurunuzda bahse girerim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Neyine?.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL .(Devamla) — 

Çifte standart konusunda Sayın Anamuhalefet Lideri, 
maalesef, din hürriyeti ile irticai, bilerek karıştırıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sap
tırmayın, orada kasıt yoktu. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et
meyiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yani, din hürriyeti ayrı bir konu, irtica ayrı bir ko
nu. Biz, açık seçik olarak ilk konuşmamızda da ifa
de ettik; Türkiye laik, demokratik bir ülkedir ve laik
liğe karşı hareketler, devlet güçleri tarafından, bizim 
tarafımızdan, hükümet tarafından, gayet sert bir şe
kilde, kanunların ölçüsü içinde - haksız bir şekilde 
değil - gerekli muameleyi görmektedir; ama bu laf
lar altında, din ve vicdan hürriyetinin en ufak bir 
şekilde sakatlanmasına, vatandaşlarımızın ıstırap duy
masına imkân vermeyiz. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Güvenlik soruşturmaları konusunda, sayın Anamu
halefet Lideri bana bunun yasal dayanağını sordu; 
ben de, bunun yasal dayanağının, 1964 yılında çıkan 
bir kararname olduğunu söyledim. Yoksa, yani onu 
bir nevi, hatta ifademde de var, ben bunu kötülemek 
için falan söylemiyorum, dedim. Bunun yasal daya
nağını sordu, ona cevap verdim; bu kadar... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Ya
sal dayanağını bilmem» dediniz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama, «Bilmem» 
dediniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Şimdi, yaptığımız işi de söyledim, dedim ki : Bu ka
rarnamelere sonra ilaveler yapılmış, genelge çıkarıl
mış; o da şu zamanda çıkarılmış; ondan sonra, 12 
Eylül yönetimi zamanında da genelge çıkarılmış, onu 
da söyledim; ama biz geldikten sonra bu kararname
yi değiştirdik - bu sene mart ayında değiştirdik - so
ruşturmaları asgariye indirdik ve özellikle yeni giren
ler hariç, eski girenleri sadece bir dosya araştırması, 
ekran araştırması - o da kompitürledir - yaparalc üç 
dört günde netice alınıyor; o kadar. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Niçin yasa çı
karmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Yasaya lüzum yok; bu kadar. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Ya

sal dayanağını bilmiyorum» dediniz; inkâr etmeyin» 
zabıtlarda var. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen müdahale et
meyiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Bil
miyorum» dediniz, inkâr etmeyin. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Mü
dahale etme kardeşim be! 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

/asal dayanağının, o kararname olduğunu söyledim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha

yır, zabıtlarda var; «Bilmiyorum» dediniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, müdahale etmeyiniz; 
size ceza vermek zorunda kalacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
sal olması gerekip gerekmediğini de bilmiyorlar. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Cav, 
cav, cav ne konuşuyorsun be! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
(Gürültüler) 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, orası bağırıyor, siz, bize «Bir dakika» diyor
sunuz; bağıran taraf orası. 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz; siz müsamaha 
göstermek durumundasınız, siz iktidarsınız; oturun. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Siz 
orayı susturamadığınız için biz konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Oturun efendim. Muhalefet de, sizi, 
hatibi, sükûnetle dinlemekle vazifelidir; muhalefete 
de" vazifesini hatırlatıyorum, size de vazifenizi hatır
latıyorum. Sizin vazifeniz müsamaha, muhalefetin va
zifesi de sükûnetle dinlemektir. 

Sayın Bayezit, size son olarak söylüyorum, müda
hale ederseniz ceza vermek zorunda kalacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Sayın Başbakan söylediklerini inkâr edi
yor. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Oturunuz, otu
runuz... 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Mecliste her 
zaman kavga, sataşma konulan çok konuşulur; sayın 
Anamuhalefet Partisi Lideri de bu konuyu dile ge
tirdi. Ben yaptığım beyanatta, bunları tasvip etmek 
mümkün değildir, dedim, açık seçik söyledim; ama 
Meclisıerde sataşma olmuyor mu? Oluyor. Şimdi, 
şunu ?çık olarak Başkanlığa teklif ediyorum, size 
teklif ediyorum : Ben burada konuşuyorum, Anamu
halefet Partisi Lideri konuşuyor, muhalefet liderleri 
konuşuyor; şimdi zabıtları alsınlar, baksınlar; benim 
konuşmam mı çok kesiliyor, yoksa muhalefet par
tisinin liderlerinin konuşmaları mı çok kesiliyor? 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Eğer 
bizim konuşmalarımız, onların konuşmalarının yarı
sından iki misli kesilmiyorsa, biz burada hiçbir şekil
de iddia edemeyiz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Gerçekleri söy
leyin. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir dakika... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bizim konuşmalarımız çok daha fazla kesiliyor; bun
lar da zabıtlardan incelendiği zaman açık seçik orta
ya çıkacaktır. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Ama biz kürsü
ye hücum etmiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika, lütfen efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sataşmadan söz edenler, bu konulara da lütfen ken
dileri dikkat etsinler. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sataşma ile saldı
rıyı ayırın; sataşma başka şey, saldırı başka şey. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ye
rinden müdahale etme bel 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Lütfen toparlayınız Sayın Başbakan. 
KADİR NARIN (Diyarbakır) — 10 dakika geçti 

efendim. 
BAŞKAN -r- Zamanı Başkan tayin eder, siz de

ğil. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — içtüzük tayin 

eder, Başkan değil. 
BAŞKAN — Müsamaha ölçülerini Başkan tayin 

eder. 
Sayın Başbakan, buyurun efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın sonuna geldim; 
yalnız, önemli bir konu var, bunu Türkiye Büyük 

I Millet Meclisi huzurunda söylemezsem yanlış olur; 
I bu, 175 inci madde. Dediğim çok açıktır; Türkiye'de 
I i 961 Anayasası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
I kendi iradesiyle değiştirilememiştir. Tabiî, 1971 - 1972' 
I den sonraki değiştirmeyi bundan istisna kılıyorum, 
I onun da sebepleri var. Bu memlekette anayasaların 
I değiştirilmesinin - kabul edildiği gibi - millet tarafın-
I dan yapılmasının, tasdik edilmesinin daha doğru ol-
I duğu kanaatindeyim; bu benim kanaatim. Şimdi, bu 
I söylediğimize bir şey daha ilave ettim, herhangi bir 
I yanlış anlama olmasın diye; Özal, Anayasayı istedi-
I ği gibi değiştirecek endişesine kimse kapılmasın di-
I ye, 1989 senesine kadar - geçici maddeler hariç - bu 
I hakkı yani bu yetkiyi - kullanmamayı da, icap eder-
I se koyarız, dedik. 

I Şimdi, bunları söylediğimiz halde, ben dikkat edi-
I yorum, hâlâ şu söyleniyor; bazı yazarlar yazmaya 
I başladılar, ondan öbürü aldı, nihayet Sayın Anamu-
I halef et Lideri de aynı söze başladı; sanki, biz Ana-
I yasayı istediğimiz gibi değiştireceğiz... Bir kere, böyle 

söylemedik; bizim bu konuda söylediğimiz çok açık-
I tır : Anayasa değişikliğini millet yapsın. Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisi, referanduma gitmek için bir ka

pıdır, sadece odur. Yoksa, burada Anayasa değişik
liği yapılmayacak. Referandumda yüzde 51'i geçtiği 
takdirde, yüzde 50'yi geçtiği takdirde, bu, kabul edil
miş sayılacak, dedik; söylediğimiz budur. 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Yeni 
bu. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
I Şimdi, hem bir taraftan diyeceksiniz ki, millî irade, 
I saygı, hâkimiyet, millî hâkimiyet...» ondan sonra da, 
I millî hâkimiyetten, millî iradeden kaçacaksınız... 
I Bu, mümkün değil; doğrusu da değil zaten. Onun 
I için, işte burada da çifte standart var. (ANAP sıra-
I larından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O size ait. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bu ye-

I ni, yeni... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

I işimize geldiği zaman, «millî irade...» işimize gelme* 
I diği zaman, «hayır, özal istediği gibi Anayasayı de-
I ğiştirecek...» Bahane de çok kolay... 
I Şimdi bakınız, bir şey daha geliyor burada : Be

nim söylediğim çok açık, diyorum ki, 1989'dan evvel 
I yapmayız. Hâlâ yazıyorlar, çiziyorlar ve muhalefet 
I liderleri diyor ki, «Hayır, özal yapacak» Demek ki, 
I alternatifimiz olmadığına, 1988'de arada bir seçim 
I var, onu da bizim kazanacağımıza, hem büyük fark 
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yapacağımıza inanıyorsunuz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 28 Ey
lülü unutmayın. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Siz de inanmıyor
sunuz ya buna. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, bütün bunları, yani iki sebebi de söyledim. 
Bütün bunlara rağmen, hâlâ 175'te «Bir referandum 
imkânı var orada» diyor; yani 175'e gitmeden de bir 
referandum imkânı var. O nasıl? Söyleyeyim : Mec
lis üçte iki ekseriyetle kabul edecek, Cumhurbaşkanı 
veto edecek, gelecek... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Niye?.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Referandum başka türlü olmaz. 
Ondan sonra, tekrar Meclise bu sefer dörtte üç 

ekseriyetle kabul edecek, ondan sonra Cumhurbaşka
nının veto hakkı yok, bu sefer o referanduma gide
cek. Niçin bu yolu tercih ediyorsunuz? Niçin Cum
hurbaşkanını zora sokmayı istiyorsunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu ihtimal mi 
var? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Niçin Meclisi bu şekilde zorlamaya götürüyorsunuz? 
Geliniz, şunu dosdoğru yapsak daha iyi değil mi? 
Ha; belki o vakit şu şüphe geliyor içime : Acaba cid
den istiyor musunuz bu işi? (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Burada, bu 175 inci madde konusunda bir şey da
ha söyleyeceğim : 1982 Anayasasına bu geçici 4 ün
cü madde konulduğu zaman çok münakaşa edildi; 
resmen değil, açık değil belki; ama halk arasında 
çok münakaşa edildi, «Doğruydu, yanlıştı, verelim, 
vermeyelim...» bunların münakaşaları yapıldı; netice
de, yüzde 92 oyla halk kabul etti. Ondan sonra da 
şu iddialar, «Efendim bir an evvel idare gitsin de, 
onun için kabul etti» şeklinde iddialar da yapıldı. 
Benim kanaatim : Bu maddenin kaldırılma işlemini, 
tasdik edenin yapması lazım; doğrusu da budur. On
lara da, doğrunun bu olduğunu söylemek istiyorum. 
Çünkü, şunu söylemek onlar bakımından yanlıştır; 
bir taraftan, «Bu Meclis bir devrim muhafaza Mec
lisidir, devrim muhafızları» derler; ondan sonra da 
2/3'le burada Meclisten bu geçici 4 üncü maddenin 
kaldırılmasını istemek doğru değildir. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun için, ben doğ
ru yolunu söylüyorum, bakın doğru yolunu kendile
rine söylüyorum... 

MEHMET ABDURREZAK CEYAN (Siirt) — 
Doğru Yoia geleceksiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Diyorum ki, geliniz, dosdoğru 175 inci maddeyi de
ğiştirelim hep beraber. Ben bunu 1989'a kadar - ge
çici maddeler hariç - kullanmam, onu da söylüyo
rum. Ondan sonra, geçici 4 üncü maddeyi istiyorsa
nız, hep beraber değiştiririz, kaldırırız; onu da konu
şuruz. 

HÜSAMETTİN C1NDORUK (Samsun) — Ta
mam, hay hay. Söz mü? (DYP sıralarından «Söz mü?» 
seslen) 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Açık seçik söy
ledi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Söyledik; ne korkuyorsunuz? 

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

Bir dakika efendim, bir dakika... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Değerli milletvekilleri, 1987 bütçesi, bizim hazırladı
ğımız üçüncü bütçedir. Her bütçe yılında olduğu gi
bi, Türkiye, bir evvelki yıldan daha iyi hale gelecek
tir. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. 

İyi bir gelecek, güzel, mutlu günler, huzurlu bir 
Türkiye, turizmi gelişmiş, şehirleri pırıl pırıl olmuş... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mo
dern, modern... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet. Çocuk bahçeleri, gençlik için spor salonları 
daha fazla yapılmış, otoyalları, barajları, elektrik 
santralları ile daha pırıl pırıl bir Türkiye'yi hep be
raber göreceğiz. (SHP sıralarından «Hayal bunlar, 
hayal» sesleri) Bütün bu itirazlarınızın, muhalefetin 
itirazlarının hiçbir kıymeti olmadığını, yükselen eser
ler kendiliğinden gösterecektir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — De
mokrasi anlayışın bu mu Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Onun için, geliniz, gerçi sizin rolünüz bütçeye, «kır
mızı» demektir ama, gelin şu kırmızıdan bu sene vaz
geçiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın milletvekilleri, şimdi... 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yapacaktır. 
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ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, bir 
sataşma var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan..! 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, benim 

sözlerimi Sayın Başbakan saptırmıştır. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Din hürriyeti ile ir

ticai birbirine karıştırdığımı söyledi; bu konuda açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizin ifade etmediğiniz şe
kilde bir yorum mu yaptı? 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından alkış

lar; ANAP sıralarından gürültüler, «Olmaz böyle 
şey» sesleri) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ol
maz böyle şey efendim, katiyen böyle bir şey olmaz 
efendim. Ne demek efendim, olmaz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Olur olur; onun takdiri bana aittir, 
size ait değil; olur. (SHP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri) 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Size ait değildir, İçtüzüğe aittir. İç
tüzük yetki veriyorsa kullanırsınız. 

BAŞKAN — Olur... (ANAP sıralarından «Ola
maz, olamaz» sesleri, gürültüler) 

Bir dakika efendim, bir dakika, oturun. (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... 
Bakınız muhterem arkadaşlar... (ANAP sıraların

dan «Önce o zabıtları inceleyiniz» sesleri, gürültüler) 
Bir dakika efendim, bir dakika... (Gürültüler) 
Buyurun Sayın İnönü. (ANAP sıralarından gürül

tüler) 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakan konuşmaya cevap da mı vermeyecek? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Otur sen yerine, Ata
türk düşmanı, deve. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; biraz önce Sayın Başbakan... 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, İçtüzüğe uygun hare
ket ediniz lütfen, önce İçtüzüğü açın, bir bakın. 

BAŞKAN — içtüzük açıktır. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — İçtüzük uygulamanız yanlış efendim. 
BAŞKAN — Hayır, değil efendim. 

Buyurun Sayın İnönü. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ... bütçe üzerin
de son konuşmasını yaparken, benim yaptığım konuş
mada bir görüşümü, yanlış anlaşılacak şekilde nakletti. 

BAŞKAN — Sayın inönü, bir dakika efendim... 
Sayın Bakan, 70 inci maddeden size bahsetmek 

isterim. (SHP sıralarından «Mecbur musunuz?» ses
leri, gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Mecbur musunuz?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. (SHP sıraların
dan «Bakanı tatmin etmeye mecbur musunuz?» ses
leri; SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... Oturun efendim, oturun. 
(Gürültüler) 

Genel Kuruldan, verilen söz üzerine bazı itirazlar 
olmuştur; bunları cevaplamak istiyorum. (SHP sıra
larından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşan hatibin sözünü kesmeyin efendim. 

BAŞKAN — 70 inci madde... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

Bir dakika efendim... (Gürültüler) 

70 inci madde, ileri sürmüş olduğu görüşten fark
lı bir görüş kendisine atfolunan üyelerin açıklama 
yapma hakkından bahsediyor; buna dayanarak Sayın 
inönü'ye söz verdim. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, bir önceki tutanağı incelediniz mi?.. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın inönü, buyurun efen
dim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın inönü. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan, benim din hür
riyeti ile irticai karıştırdığımı söyledi. (ANAP sıra
larından «Doğru, doğru» sesleri; gürültüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Böyle bir şey yap
madım. (ANAP sıralarından «Doğru; yaptın yaptın» 
sesleri; SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ayıp be, öyle şeyler 
söylenmez... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — «Ama, sataşma
larla konuşmaya engel olunmuyor» dedi. Galiba ora
da arkadaşlar başka fikirde, sataşarak beni konuş
turmak istemiyorlar. Ama, mesele o değil, mesele 
Sayın Başbakanın söylediği söz. Ben din hürriyeti ile 
irticai karıştırmadım, karıştırmam; ben vatandaşları
mın ibadetlerine, inanç hürriyetlerine son derece say
gılıyım. (SHP sıralarından alkışlar) Mesele o değil. 
Ben, Türkiye'de şeriat düzeninin gelmesine karşıyım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Biz de karşıyız. 
BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu önemli ko

nuda, fikirlerimizi iyi anlamalıyız; kimsenin fikirleri
ni yanlış aksettirmemeliyiz. En önemli konularımız
dan birisidir bu. Ben, din hürriyetine saygılıyım, kim
senin ibadetine karışmam; ama şeriat düzeninin gel
mesine ölünceye kadar karşıyım. (SHP sıralarından 
alkışlar; ANAP sıralarından «Biz de karşıyız» ses
leri, alkışlar) 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi kişisel 
görüşlerini açıklamak üzere, lehte konuşacak arka
daşlarımızı kürsüye davet ediyorum; buyurun Sayın 
Hakkı Artukarslan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Kırklardi) — «1 Mayıs» tan 
bahset, «Moskova» dan bahset. 

BAŞKAN — Sayın Milletvekili!.. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 'bütçenin tümü üzenin
de, lehinde, şahsım adınıa konuşmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Liderler, 'bakanlar, meşhur hatipler konuştu; şim
di de, kasabadan, köyden ve tezgâhtan .geleni dinle
memizi rica ediyorum. Eksik ve noksan olacak ko
nuşmamın, yüce heyeti sıkmaması dileği ile yüce he
yetinize saygılar 'sunuyorum. (ANAP şuralarından al
kışlar) 

Muhterem millet vekilleri, 8.12.1986 günü görüş
mesine başladığımız 1987 yıllı bütçesi ile 1985 yılı 
kesinhesabını inşallah bugün noktalayacağız. Üç büt
çe dönemlini dikkat ve alaka ile takip ettim. Bütçe 
ıgörüşmd'erinden tespit ettiğim bazı izlenimlerimi ve 
kanaatlerıimi arz ettikten sonra, esas konuşmama ge
çeceğim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Taksim'den bah
set, Taksim'den. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Görüş
mesini yaptığımız 1987 yılı bütçesinin, Genel Kurul

daki safhasında, sarf edilen emek ve zaman, aşağı 
yukarı şöyledir : Bütçe adedi 33, çalışma günü 17, 
çalışma ısaati 200, konuşan lider 3, konuşan bakan 
30, grup adına konuşan milletvekilli 50, şahsı adına 
konuşan ımûlıletvekili 70'bir; sarf edilen kâğıt tonları 
bulmaktadır. Buna ilaveten gerek Meclis personell-
niin, gerek bakanlık personellinin, gerekse bakanlık 
kuruluşları mensuplarının çalışmalarını da hesaba ka
tarsak, neticenin ne olacağını yüksek takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Şimdi de, Plan ve Bütçe Komisyonundaki çal iş -
mallar ile bütçenin ilk safhası olan, ilgili kuruluşlar
daki kısmına 'bir göz atalıım. Bütçeler, ilgili olduğu 
kuruluşta, hükümet programı ve beş yıllık plan çer
çevesi içıinde Planlamanın ve Maliyenin direktif ve 
yönlend'ırmesiyıle hazırlanıp Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 'Başkanlığına verilmektedir; mutat olan şe
kil de budur. Bahsi geçen safhada, yasamanın her
hangi bir katkısı alamamiaktadır.. Ancak, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna gelince, yasama .devreye ©irebil
mektedir. 

'Bu safhada ise, ilgili kuruluşların bütçeleri hak
kında komisyon üyelerine raportörlük görevi verili
yor. Asılında, yapılmış, bitmiş bir bütçe üzerinde ra
portörlük müessesesi, kanaatimce sadece bir usulü 
tamamlıyor. Hatta ilgili kuruluşlar, genelde bazen ra
porları da kendileri hazırlıyor. Komisyon görüşme
lerinde ise, gerek komisyon üyelerine, gerekse mil
le tvekıiUerine çok geniş konuşma imkânı •tanınıyor. 
Yıllardır, aşağı yukarı durum, bu minval üzere yü
rüyor. 

Muhterem milletvekilleri, kanaatimce bu sistem, 
yüce Meclisçe ele alınmalı, inoeleıımdi, araştırmalar 
yapılıp daha verimli olacak 'bir sisteme oturtulma
lıdır. Bu husustaki görüşlerimi söyledim. Plan vs 
Bütçe Komisyonu görüşmeleri safhası daha genişleti
lerek, milletvekillerine imkân sağlanmalı; bütçe, ko
misyonda tam ve yeterli bale geldikten sonra Genel 
Kurula indirilmeli, Gendi Kurulda, iyi bir planlama 
ile en çok üç-dört gün içinde görüşülüp oya sunul
malıdır. Bütçenin günlük programı, hepimizin bildi
ği gibi; grup adına konuşmalar, şahsı adına konuş-
ımallar, bütçe ilgilisinin konuşması; sorular, cevaplar; 
«Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir» sök
ündedir. Milletvekili program dışı söz alamaz, öner
ge veremez. 17 gün ıtatMz çalışma, tahditsiz mesai, 
kanaatimizce bitkinlik doğurmaktadır. Böylece Ge
nel Kurula devam azalmakta, boş koltuklar daha 
ağırlıklı gözükmekte, konuşmacılar da, boş koltuk-
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lana hitap etmektedir. Görüşmelerin son haftası ise 
sinirli fok hava yaratmaktadır. Böylece nahoş alay
lara da maalesef ısebep olmktadır. 

Sayın Başkan, buraya kadar yaptığını konuşma, Yük
sek Divanınızı ve Genel Kurulu alakadar ettiği için, 
sizden 'bir istirhamım var; bu faslı benim konuşma 
zamanım içine dahil etmeden müsamahanızı rica 
ediyorum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Olur 
mu? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, bir tekliftir; kabul ederseniz, yüksek takdirini
ze hıralkıyoırum. 

SELÇUK AKINCI '(Tekirdağ) — Yavaş konuş, 
anlayamıyoruz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ça
buk konuşacağım iki, bitsin. 

Muhterem mılletvekiıileri, bugüne kadar yapılan 
konuşmaların ağırlığı, Anavatan Partisini ve onun 
lilkbiıdaınnı hedef almıştır. Konuşmaların terkisini yağ 
ve bal, konuşmaların 'birkısmı efesi ve mayhoş, ko
nuşmaların birkısmı ise kırıcı ve acı olmuştur. Bunun 
üzerine, kendi kendime, «Acaba 'bu iddiaların ger
çekle ilgisi ne?» diye, partimin ve hükümetimin ic
raatını salim bir kafa ile gece gündüz inceledim. Tes
pitlerim : «Anavatan iktidarı ne yaptı?» diyenlere, 
yaptıklarını göremeyenlere, yaptıklarınım ufak bir kıs
mını hatırlatmak üzere, bu kürsüden bin sefer söy
lenmiş 'ama, tekrar (söylemekte de fayda mülahaza 
ediyorum. 

Yıllardır, kimsenin çıkartmaya cesaret edip ele 
dahi alamadığı 306 kanun, 65 kanun hükmünde ka-
rarnıame çıkarılmıştır. Bunlardan birkaçını, hafızala
rınızı tazelemek için hatırlatıyorum : Toprak Refor
mu, İmar Kanunu, Maden Kanunu, Toplu Konut Ka
nunu, vergi 'kanunları -Katma Değer Vergisi dahil-
kalkınmada öncelikli yöreler ve bürokrasi ile ilgili 
kanunlar da başta olmak üzere, milletimizin hizme
tine yüzlerce hayırlı kanun sunulmuştur. 

Zaman darlığı sebebiyle hizmetleri başlıklar ha
linde geçeceğim. 

1983 yılında, 24 bin köyümüzde elektrik mevcut 
iken, 1986 sonunda bu rakam 30 600 olmuştur; bu 
sayıya mezraları da katarsanız 35-36 bini bulur. 
1983 yılında telefonlu köy sayısı 10 342 iken, 1986 
yılında 22 bine çıkarılmışıtıır. 1983 yılında teleks abo
ne sayısı 8 048 ilken, 1986 yılında bu sayı 18 bin 
olmuştur. Şu anda teleks 'bekleyen abone kalmamış
tır. 1983 yılında otomatik «telefon verilen yer sayısı 

183'ten ;ibaret iken, 1986 yılında 10 870'e ulaşmış-
tır. 1983 yılında 325 hin kilometre olan köy orman 
yolu, 1986 yılında 384 bin kilometre olmuştur. 1983 
yılında 51 600 ünitede İçme suyu mevcutken, 1986 
yılında bu sayı 57 200 olmuştur. 

Okul, sağlıkevi, cami gibi hizmetlerdeki artış da, 
yukarıdaki tabloya göre hesap edilebilir. Anavatan 
Partisi iktidarı, hizmetin ıtümünü bir-iki yıl içinde, 
köyden şehiıre inmeyi 'tamamen durdurabilmek için 
inşallah bitirecektir. 

Şimdi, lütfen arz 'edeceğim büyük yatırımlarımızın 
birkaçını da dinleyiniz. İktidarımız devresinde bugü
ne İkadar, içme, kullanma ve endüstri suyu temini 
amacıyla 3 'tesis, 24 sulama tesisi ikmal edilmiştir. 
'bu yolla 200 bin hektarın üzerinde arazi sulanmak-
tadur. 2 hidroelektrik santrali ikmal edilmiş, 16 'adet 
depolama tesisi ile 3 026 milyon metreküp sudan 
sulamada faydalanılmaktadır. Ayrıca, 678 megavat 
güçle 2 189 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi, 334 
milyon metreküp yıillılk içme, kullanma ve endüstri 
ısuyu temin edilmiştir. 50 adet sulama tesisi ihale edil
miş, bunlar 'bittiklerinde 257 'bin hektar arazi sula
nacak, 15 bin hektara yakın arazi de taşkın ve eroz
yondan korunacaktır. Eskiden kalan, yapımı yatan 
15 mühim tesis, Toplu Konut Fonundan imkân sağ
lanarak yapımları hızlandınlımıştır. GAP'a, Türkiye' 
nün geleceği, Doğu ve Güneydoğu'nun hayalî olan 
kalkınmanın anahtarına, yılda 250 milyar liraya ya
kın parasal imkân sağlanmıştır. 

Muhterem millet vekiller i, Avrupa'lı ve Yunan'h, 
basından takip ediyoruz, «Türkiye GAP'ı 'tamam
larsa, artık klimse Türkiye ile baş 'edemez» demek
tedirler. Karakaya Barajı su tutmaktadır, Atatürk 
Barajında seferberlik misali çalışılmaktadır. Dicle 
Barajının, Batman 'Barajının, özlüce Barajının ihale
si yapılmıştır. Atatürk Barajı, normal ikmal zamanı 
olan 1992 yılından evvel bitirilecektir. Yalnız bu te
sisten 640 bin hektar arazi sulanacak, 8,9 milyar 
kilovat/saat enerji üretilecektir. Bingöl - Karlıova 
Termlik Santralının da inşallah 1987 yılında temeli 
atılacak, Bingöl'den de Türk enerjisine katkı haşla-
yacaktur. Rakamlı bir mukayese ile üç yılda yapı
lan ve yapımına başlanan işleri burada sayıp bitir
meyi 20 dakikaya değil, 20 saate sığdırmak mümkün 
.değildir. Hatırladığım işlerin hir kısmını da, 'başlık 
olarak verip geçeceğim. 

Otoban yollar, Fatih Köprüsü 'başta olmak üze
re köprüler, jeotermal santraller, 'barajlar, okular, 
fabrikalar, kendi silahını yapma projeleri, uçak sa-
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mayii, motor sanayii, talebe yurtları, üniversiteler, 
hastaneler, serbest 'bölgeler, Orta Anadolu Rafine
risi, velhâsıl envanter etmek zor. Bu hamleyi kimı-
se, hatta çeşitli uluslar dahi hayal edemezlerdi. 

Enflasyonun aşağıya çekilmesi, dış politika, ihra
cat, döviz, dış ikredi, ımillî gelir, idarede reorgani-
zasyon, serbest piyasa «listemi ve daha niceleri; her 
konu 'başlibaşına üzerinde saatlerce konuşulacak ya
pıdadır. 

Evet, günlerdir bu kürsüden bazılarının «Ne yap
tınız?» sorusuna, saygıyla cevaben ithaf olunur : 
Yiğidi vur; ama hakkını ver. Yoku, yok eden; kuy
ruğu kaldıran; karaborsayı akıllı tedbirlerle vuran; 
kaçakçıya, vurguncuya kapıyı kapayan; millete 
hizmeti Hakka -hizmet sayan Anavatan Partisi va
kasını lütfen görünüz. Hep, sağ gözler kapatılıyor, 
sal gözle 'bakılıyor. Bazıları sollu kapatırken, sağı da 
kapatıyor; bu da, bülbülü karga; gülü geven; be
yazı siyah; güzeli ciddin gösteriyor. 

Felaket tellallığını millet 40 yıldır diniyor; bık
tı tükendi. 'Bu durum, hiç kimseye ve 'bilhassa ülke
mize hayır getirmez. 

Muhterem milletvekilleri, birçok sorunumuz var
dır; bence en büyük sorunumuz da siyasî istikrar
dır. 1946-1950-1960-1972 ve 1980 dönemleri hafıza
lardan silinmemiştir. 

Milletimiz bu yakın tarihten çok 'tecrübeler edi
nerek çıkmıştır. Bunun neticesidir ki, Türk siyasî yo
rumcularının, «biliyorum» diyenlerin, yazarların, çi
zerlerin tahmin ve tespitlerimi aüt üst etmiş; ortaya 
çıkan siyasî partiler içerisinden kendisine en yakın 
olarak Anavatan'ı görmüş ve onu iktidar yapmıştır. 
Neden bu karara varmıştır, ona bir 'bakalım : 

'Bir parti istemiş, eskinin devamı olmasın; bir par
ti istemiş, kavgaya, gürültüye karışmış olmasın; bir 
parti istemiş, şöhret ve bencilliğe kapılmış olmasın; 
'bir parti istemiş, riyadan, kibirden ârî olsun; bir 
parti istemiş, benden sonra tufan demesin; bir parti 
istemiş, sağ-sol demesin bütünleştiksin; 'bir parti is
tetmiş, manevî ve milî meselelere sahip çıksın; 'bir 
parti istemiş, kendisine itimat etsin ve kucaklasın; 
bir parti istemiş, gece gündüz demesin çalışsın; bir 
parti istemiş, onun sevdiğini sevsin, sevmediğimi sev
mesin; bir parti istemiş, onunla ağlasın, onunla gül
sün; bir parti istemiş, arı olsun, petek olsun, balla 
dolsun, başında da «özal olsun» demiştir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Milleti sattınız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bu 
millet iktidarını bulmuş ve oturtmuştur. Bir muhale
fet partisi aramaktadır. Çünkü, demokrasi kuşunun 
iki kanatla uçtuğunu gayet iyi 'bilmektedir. 

Şimdi, iktidardan muhalefete geliyorum : 
Muhterem milletvekilleri, değerli arkadaşlarımı; 

iki gün buradan ayrıldınız, sol cenah boş kaldı; 'boy
nu bükük yetimlere döndük. 

SELÇUK AKINCI (Tekirdağ) — Öyle mi? 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Kal-

'bimiz «cız» dedi. Hepimiz demokrasinin millî ekibi
yiz; uluslararasında odsun dahilde olsun, büyük Mil
letimizin hakkını, hukukunu, refahını temin için mü
cadele veriyoruz; bu millî savaşta sol cenah boş bı
rakılmamalı. Grubunuzdan rica ve istirham ediyorum; 
olur olmaz sebeplerle bu yola 'bir daha başvurmayı
nız ve bizi lütfen üzmeyiniz. 

Evet, işte istek ve ihtiyaç açısından baktığımızda 
hâlâ muhalefete 'alternatif 'aranmaktadır. Bu durum, 
bizi üzmektedir. Kardeşimizin ve komşumuzun evi 
bir 'türlü sükun bulamamakta, kendilerini özeleştiri
ye tabi tutamam'alktaılar. Bir türlü istikrar- bulamayan 
bu gidişat bizleri üzmektedir. îç işlerimize karışmak 
kastıyla değil, size yardım için bir 'iki tespit ve yol 
göstermeye çalışacağım. Kardeşlerimize ufak da 'ol
sa 'bir katkımız olur mu düşüncesiyle, zihnî ve fikrî 
çalışmalarımızı istemesek de yapmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, 5 dakikanız 
kalmıştır. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Evve-
ıla, millet 1980 evvelini İstemiyor; 'bunda mutabık mı
yız? Bu mukaddes çatı altındaki sayın miietvekilk;-
rinin hiçbirisi bunu istemez kanaatindeyim. Bu tes
pitte 'birleşirsek, ahvali daha iyi tahlil ederiz. 

Şimdi bakalım, 1980 müdahalesi sonrası normal 
rejime geçilirken, himayeli ve destekli iki parti (MDP 
ile Halkçı Parti) vardı. Bu iki parti, grup kura
cak güçte Meclise .gelmelerine rağmen, devam ede
memiş ve siyasî tarihe mal olmuşlardır. Aslında, or
taya çıktıklarımda her ikisi de eskilerin karşısında 
gözükmelerine rağmen, ne yazık ki, 'biri eski sayın 
liderin oğluna teslim olmuş; diğerinin de büyük bir 
kısmı, 'iktidarda İken işi götüremeyen ve mevcut 
Anayasayla politikadan bir zaman için men edilmiş. 
olan bir zatın gölgesine sığınmıştır. Bence milleti
miz, bunu tasvip etmemekte, «Tecrübe edileni bir 
daha tecrübe etmeyiniz, onda nedametten başka bir 
şey 'bulamazsınız» hadisimi bilmekte ve buna inan
maktadır. Bu naçizi, size yardımı olur düşüncesiy
le dinleyiniz. 
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A'ltıökun başına iğdene bir bakalım. Bâr parti 
diğer bir partiyle telesinken, zeytin dalını atıyor, al-
tıofcu alıyor. Yenıi kurulacak 'bir parti, Halik Partisi 
ismiyle amblemlimi mum ışığından altıya çıkarıyor. 
Geçmişteki Halik Partisinin son ılıiderii, hanımı ile 
(kurduğu partiye altıoku lallmıyor. 

Bahsi geçen partilerdeki mensuplarım kimi o sıfır 
oka, fcimi tek oka, kimi çift oka, kimi üç oka, kimi 
dört oka, ikimi beş oka, kimi altı oka; hatta kimi de 
ilave olarak yediye bölünmüş durumdadır. Anava
tan Partisine, siz dört kökenden gelenlere ithaf edi
yorum. 

Bu durum, bugün değil, «(Ortanın solundayız» 
denildiğinde başlamış. Öyle bir kargaşa ortamı ya
ratmış iki, partiyi kuran, ona can ve İkan veren koca 
bir lideri partisinden istifa ettirmiştir. Merhum li
der, «Bu grup, Türkiye'nin başına iş açacaktır» demiş 
ve dediği de olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi size Washington 
Times'in... (DYP sıralarından gülüşmeler) Teymıis'in... 
Efendim, Türkçe yazısına göre «Times» okunur, fa
kat sizin görüşünüze göre - ben kasabadan geliyo
rum - Tayms diyerek, düzelteyim. Bu gazetenin 
20.12.1986 günkü bir yazısından ve yine bir vatan
daştan gelen mektuptan kısımlar okuyarak - ko
nuşmam çok dertli ve uzun - burada toparlamaya 
çalışacağım, sabrınızı rica ediyorum. Beni çok üz
düğü için arz etmek mecburiyetindeyim. 

20.12.1986 Washington Taymis (Times)... (DYP 
sıralarından gülüşmeler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Şimdi oldu. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — «Tür
kiye'nin demokratik ve laik bir Avrupa devleti oldu
ğu görüşü, Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini 
kurduğu 1923 yılından bu yana, Türk siyasî inancı
nı zevkle koruyan bir dolfctriniidlir» (Hem «evet», hem 
«hayır» diyor; işleri güçleri iç işlerimize karışmak 
ya) «Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk, Avrupalıları 
modernlikle eş anlamda tutmuştur...» (Febiha, hepi
miz öyleyiz) «Türkiye, şayet Hıristiyan olmayacak
sa...» (İşte burada ortaya çıkıyor; «ona göre, Müs
lüman olması dahi pek gerekmez.» Atatürk'e yapı-
ılan hu iftira alçalkçadır) «Atatürk, İsiamî etkiyi azalt
makta başarılı olmasına rağmen, bunu Türk hayatın
dan silmeyi bütünüyle başaramamıştır» demektedir 
ve altını da «Özal'ın gerçek başarılarına rağmen, 
müezzinler, müminleri ibadete çağıran ezanlarına 
başladıklarında, Kemal Atatürk'ün laik, demokra-

I tik ve Avrupalı bir Türkiye hülyası gerçekleşmemiş 
I gibi görünüyor» diye bağlamaktadır. 
I İşte Avrupalının, yukarıda okuduğum şekilde bi-
I zi görüşü budur. Avrupalı ve Amerikalının, maale-
I sef ekseriyeti geçmişte böyle hareket etmiştir, böy-
I le düşünmüştür. Hun İmparatorluğu, bu anlayışla ta-
I rihe mal olmuştur. Selçuklunun devamı olan Osman -
I h aynı tertip ve tahribe muhatap olmuş; koca im-
I paratorluk yıllarca içten ve dıştan satılarak parça-
I lanmıştır. Atatürk'ün önderliğinde kurulan genç cum-
i huriyet de aynı oyunlara muhataptır. Nedense, Tür-
I kiye'deki laiklikle çok yakından ilgilenen Avrupalı, 
I Avrupa'da gerek kendi toplumuna ve gerekse dışa-
I rıdan gelen insanların hak veya batıl dinî faaliyet-
I lerine mani olmuyor; bize gelince,' «Laiklik elden 
I gidiyor» teranesini yıllardır destekliyor. Ayrıca, ka-
I tile, kanun kaçağına, bölücüye, yıkıcıya - kiliseyi de 
I alet' ederek - sahip çıkıyor. Asırlardır aynı oyunu 
I oynayan Avrupalı, buna devam ediyor. 

I Kimsenin Türk millî ve manevî değerlerine yön 
I vermeye hakiki yoktur. O tarihten, o ruhtan, o iman-
I dan keskinleşiyor. Bugüne kadar bizi var eden bu 
| güç, bizi sonsuza kadar taşıyacaktır? Hiçbirimiz ta-
I ahimizden, geçmişimizden utanç duymuyoruz. Du-
I yanlar varsa, bizden değildir. Büyük Atatürk'ün de-
I diği gibi, «Ne Mutlu Türküm diyene.» (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen topar-
I tayınız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Topar-
I lıyorum Sayın Başkanım. 
I Siyasî aristokratlara bir türlü anlatamadığımız 
I dil, din, kültür ve tarih konumuz budur. Biz hâlâ, 
I örf ve âdetlerimize, eski ve cumhuriyet dönemi ay-
I rımıyla yanaşanlarla uğraşıyoruz. Ya geçmişte, bu 
I Anayasa ile devlet idare edilemez, değişmelidir, hiz-
I mette başarı için tek başına bir iktidar gerekir, di-
I yene, diyenlere ne diyelim? Bu istek onlarındı. Türk 
I Milleti de uydu: Türk Milleti Anayasayı ve tek ba-
I sına iktidarı da meydana çıkardı. Ben yofksam, ben-
I den sonra tufan anlayışı, bu vatana, bu millete, bu 
I kadar acı tecrübelerden geçtikten sonra olur mu, 
I yakışır mı? Dün benim de içinde olduğum bu siyasî 
I geçmiş, eskiyi istiyor ve ihyaya çalışıyor görünümün-
I de gözükmelidir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
1 İyi ki çıkmışsın oradan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Muh-
I terem milletvekilleri, bazı arkadaşları - lütfen istis-
I mar saymayınız - 1970 - 1980 arası oynanan oyun-
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lan unutmamak gerekir. Bazı olayları sık sık hatır
lamakta yarar vardır. Aksi takdirde hafıza-i beşer 
misyan ile doludur. Memleketimizin inkutalara taham
mülü kalmamıştır. Hepimiz, başta iktidar ve muha
lefet olmak üzere, çok temkinli olmak mecburiye
tindeyiz. Dıştan kaynaklanan, içte tatbik edilmek is
tenen ihanet, bizlerin birbirimizi yememiz ve birbiri
mize düşmemizi planlıyor ve bekliyor. İhanet, çe
şitli şekil ve renk alarak gayesine kısa ve uzun va
dede varmak amacından vazgeçmiyor; gereğinde de
mokrasi perdesi altında, gereğinde hürriyet perdesi 
altında, gereğinde insan hakları perdesi altında, ge-

. reğinde manevî değerler perdesi altında, gereğinde 
sosyal adalet perdesi altında, gereğinde sağcı, ba-
zan da solcu perdesi altında zaman periyodu için
de yerine göre ayırım yapmadan aleyhimizde her şeyi 
ıkullanmayı mubah telâkki ediyor. Muhalefetimizin is
tikrara (kavuşmaması bizi üzüyor. Kardeşin karde
şe üzülmemesi, acımaması mümkün mü? Bu kadar 
geniş tecrübe rezervini lütfen «kullanınız. . 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, saati unuttunuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK {İstanbul) — Sa
yın Başkan, süresi çok geçti. 

BAŞKAN — Bitiriyor efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bazı 
tasvip etmediğimiz hizmetler nedeniyle arkadaşlarla 
kavgaya girilmez, gelinemez. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitiri

yorum efendim^ 
Millet, geçmiş siyasî yapıyı tasvip etmiyor. Es

kinin devamı olmadığını millete kabul ettirmek çok 
iyi olur. Kendi kendinizi özeleştiriye tabi tutunuz-
ve iktidara alternatif olunuz. Biz de, insanız bir gün 
yorulabiliriz. Hizmet dümenine geçecek, milletin iti
mat edeceği partilerin olması, oluşması bizim de is
teğimizdir. Aksi takdirde, bir gün hizmetini ta
mamladıktan sonra, «yorulduk, yeter» desek bile mil
let bize «devam et» diyecek. Merhamet edin, topar
lanın, lütfen alternatif olun. («Bravo» sesleri, gülüş
meler) sizi seviyoruz, sayıyoruz, çünkü aynı ailenin 
mensuplarıyız, kardeşleriz. Birbirimize itimat etmek, 
sevmek mecburiyetindeyiz. («Bravo» sesleri, alkışlar) 
Biz birbirimizi sevmezsek kim bizi sever? Sağlı sol
lu iktidarları gördük. Kavganın, gürültünün, itha
mın, iftiranın envai çeşidini yaşadık. Ülkemiz fır
tınaya tutulmuş bir gemiye dönmüştü. Hepimiz bu 
gemide gittik. Geminin dümenini elinde tutanlar, o 

günkü siyasî iktidar ve muhalefet kadroları, siyasî 
rüşt ve iktidarlarını göstermişlerdir. Ordumuzun mü
dahalesi tehlikeyi atlatmış, milletimiz eskilere, eski
lerin devamı oldukları bugün belirlenenlere dur de
miş, açmaz ve çıkmazlarda tarihî özelliğini burada 
da göstermiş, iktidarı Anavatan Partisine layık gör
müştür. Bir sayın lider, bu kürsüden askerî dönem 
ile Anavatan Partisi iktidarını kastederek, eskinin 
devamı halinde, 1986'da Türkiye'nin bugünkü duru
ma göre en az 6 - 7 misli daha fazla büyüyeceğini 
iddia etti. 1980'e gelirken, hafızam beni yanıltmıyor
sa gaz yok, bez yok, benzin yok, mazot yok, şeker 

v yok, pirinç yok. 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan lütfen tamamla

yınız. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Topar

lıyorum efendim. 
İthalat yak; fabrikalar yakılıyor, yıkılıyor, okul

lar kızıl bayrak çektiriyor; okul yok, dış ülkelerdeki 
elçilerimize verilecek maaş için döviz yok. 

BAŞKAN — Toparlayınız... (Gürültüler) Bir da
kika efendim.' 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — «So
kaklar yürümekle eskimez» deniliyor, gemiler, uçak
lar kaçırılıyor, bankalar soyuluyor... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bitiriyor efendim, bir dakika. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — ... il

ler, mahalleler, bölgeler kurtarılıyor; bazı illerde pa
saport soruluyor; her köşede... (DYP sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, noktalayınız 
lütfen. 

HAKKI ARTUKARSLAN ı(Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkan. 

... kan gövdeyi götürüyor; meydanlar işgal edili
yor... (DYP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bitiyor, bir da
kika. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — ... yol
lar yürünüyor, bir neden aranıyor bulunamıyor. Can 
güvenliği, mal güvenliği yok, (Gürültüler) Herkes ak
şama sabaha sokağa çıkabilir miyim diye endişede. 

Hazine 80 sente muhtaç; anarşi Başbakanlığın 
merdivenlerinden çıkıp yumruklaşıyor... Yoksa bun
lar hayal miydi? 1986'ya bit şartlarla mı gelinecek
ti? Bahsedilen büyüklüklere kavuşmak bununla mı 
olacaktı? Hele, Cumhuriyetin geçmiş üç yıllık döne
mini aşağılamakla izah etmek mantığını anlayamı
yorum. Keşke elimizden gelse de, bir yıl içinde... 
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BAŞKAN — Süreniz bitmiştir Sayın Artükars-
lan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hemen 
bitiriyorum efendim. 

... geçmiş dönemin iki misli başarılı olsak... 
BAŞKAN — Bağlayınız lütfen Sayın Artukars-

lan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, benim zaten şansım bu; konuşmamın (an
cak dötte biri oldu. 

BAŞKAN — Süreniz bu kadardı efendim. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Seneye devam edersin. 
SELÇUK AKINCI (Tekirdağ) — Seni Maliye 

Balkanı yapmak lazım. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ko
nuşmamda hiç kimseyi ve kişiyi kırmak kastı güt
medim. Kırılan ve darı lan varsa sözlerimi geri alı
yorum. Eğer konuşmamın tümüne Sayın Başkan ve 
Genel Kurul fırsat verseydi, görecektiniz ki, bu tab
loda kardeşlik ve mantık vardı; ama saatimiz belli, 
dakikamız belli eksik kalan diğer konuşmalarımı da 
isteyen arkadaşlarıma vermek üzere, bütçenin mille
timize, devletimize, hükümetimize, iktidarımıza, mu
halefetimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diliyor, 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var 
olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Artulkars-
lan. 

Aleyhte konuşmak üzer buyurun Sayın özkaya. 

'GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; günlerdir, coşkulu bir katılımdan 
uzak, arada, esef verici bir gerilim hattına tutulan 
bütçe müzakerelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meolıisinde çekiciliğini yitiren 
bütçe görüşmeleri, bir yanda tek sesli, öte yanda çok 
sesli sayı ve oran kargaşası içinde, topluma çok cı
lız bir biçimde yansımıştır. 

Bütçenin geneli üzerinde yaptığım görüşmede, 
geniş kapsamlı konulara yer verdiğim için, bu son 
konuşmamda sadece üç konuya değinme gereğini du
yuyorum; bunlardan biri demokrasi konusudur. 

'Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Cumhur
başkanlarının dördüne danışmanlık yapan Kolombi
ya Üniversitesi Profesörlerinden Adolf Berr'in görüş
lerine yer vermek gereğini duydum. Sayın profesör, 
«İktidar, müesseseler kanalıyla yürütülür ve müesse
selere dayanır. Bu müesseseler varlıkları ile iktidarı 

sınırlarlar» diyor ve ekliyor, «İktidar istisnasız bir 
sorumluluk ile başlar.» Bir daha tekrar ediyorum: 
«iktidar sınırsız bir sorumluluk ile başlar.» Bunla
rı ben söylemiyorum; demokrasinin dünyadaki uz
manları söylüyor. Sayın Başbakanın özellikle dikka
tine sunmak için, ecnebi pek çok iktibaslara yer ver-
d'ğıi için, bu dünya üstatlarını özellikle getiriyorum. 

Biz de TRT'den tutun, Devlet Planlamaya kadar 
bazı kurum ve kuruluşlar, çektikleri sınırla, kendi 
yasal sınırlarıyla, hükümetin sınırlarını, yani yetki 
sınırlarını belirlemeleri gerekirken gelin görün ki, 
tek adamın icra gücü içinde bu müesseseler kişilikleri
ni kaybetmişler. 

Bizde iktidar, sorumluluk sınırı ile değil, yetkile
rin verdiği bir rehavet içinde, sorumsuzluk esası üze
rinde seyretmektedir. Sorumluluk sınırının belli başlı 
noktalarında, nüfuz suiistimali, hakkın suiistimali 
gibi birtakım hukukî değerlerle, ilkelerle; fazilet, cid
diyet, doğruluk, güvenilirlik gibi değerler bulunur. 

Sayın milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz ki, ik
tidarların başlangıcı sandıktır. Sandıkta başlayan se
çim demokrasisi, asıl sandık sonrası demokraside ku
ralların işlerliği ile yürüyebilir. Bunun başka yolu 
yoktur. Bu kurallar hukuk kurallarıdır, Onun «cindir 
ki, Profesör Berr bakın ne diyor: «iktidar sahibinin 
tek gayesi, kendisini lilahlaştırmaksa, o iktidarın dü
şüşü de o denli hızlı olur.» ı(DY(P ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, demokrasi bizim bir buluşumuz 
değil. Tıpkı elektrik gibi, demokrasi de Batıdan al
dığımız bir modeldir. Nasıl elektriğin kullanımın
da onun kurallarına uyuyorsak, demokrasinin kulla
nımında da onun kurallarına uymamız gerekir. Ör
neğin, elektrik kullanımında prize elini sokan nasıl 
yanıyor ve bulunduğu yeri yakıyorsa, demokrasinin 
prizine elimi sokan da, siyasî kontağı attırır. İşte bu 
kural dışı yönetim, sandık sonrası demokraside. alı
nan mesafeleri bir ölçüde keser, dönüş tekrar san
dık demokrasisinde kilitlenir. 

Başbakanla demokrasi konusunda daha iyi an
laşabilmek için siyasî ve sosyal bir formül değil, 
ama (matematiksel bir tablo çizmeye çalışıyorum. 
Türkiye Cumhuriyetindeki tüm siyasî partiler, Türki
ye Büyük Millet Meclisindeki siyasî partilerin grup
ları (+) hükümet (+) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ( + ) Anayasal kurum ve kuruluşlar (takdiri sa
yın milletvekillerine bırakıyorum) '(=) icra gücü
nün başı Başbakan mı, yoksa Sayın özal'dan mı? 

Şimdi bu yargıya nasıl varıyorum, anlatayım si
ze. Efendim ben böyle algılıyorum, böyle düşünüyo-
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rum; yanlışsa sizıin tavzih etmenizi istiyorum. «Seçim 
tarihi benim kafamda»; bunu Başbakan söylüyor, ben 
söylemiyorum. «Anayasada 175 inci maddeyi gelin, 
ben böyle istiyorum.»; biz, hükümet, Meclis, Anava
tan Grubu değil, «ben »diyor; «89 uncu maddeyi ben 
şöyle anlıyorum, böyle değiştiririm»; «ben» diyor; 
«4 üncü maddeyi ben böyle anlıyorum...» Biraz ev
vel - zabıtlarda var - dikkatle dinledim, gene ben, 
ben ve ben...Sanki 1987 Türkiye'sinin arefesinde 
XIV. Lui'nin temsilciliği açılmış gibi sayın milletve
killeri. '(SHP, DYP ve 'Bağımsızlar sıralarından al
kışlar) 

BEHİÇ SADİ ABBASOÖLU (İstanbul) — (Sıra 
kapağına vurarak) Terbiyesizlik yapıyorsun. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Anayasada 
dik kez Sayın Başbakan 18 yaş sınırı konusunda bir 
çağırım yaptı ve bazı arkadaşlarımız ona uydular. 
Ama gördüler ki, sonunda, bir şaka yapmış Sayın 
Başbakan ve Başbakanımızın yaptığı bu şakalar sür
dü gitti. •» 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Şakacı bir Baş- ' 
bakan! 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Burada bir 
noktaya da değineceğim. Yani üzülerek söyleye
yim, «Sayın Resuloğlu geçerse, filan oğlu geçerse 
•düşünürüm»; ya da «düşürürüm» biçimindeki söz
cükleri (gerçekten çok yadırgıyoruz. Bu, ne demok
rat bir yüreğe, ne demokrasi özlemini çeken ülkemi
zin gerçeklerine biç uymuyor. 

Şimdi meselenin bir başka yanı da var. Sayın Baş
bakan ortamını bulunca, «'Beni askerler istemedi, ben 
onlara rağmen seçim kazandım» diyor. Sonra onla
rın getirdiği birtakım kuralları gene Sayın Başbakan 
değişiklik önergeleriyle Meclise sunuyor ve değiştiri
yor. Bir bakıyorsunuz bir gün Sayın Başbakan «İhti
lal yaptık» diyor, bunu birkaç kez kullandı. 

Sayın 'milletvekilleri, ihtilaller mevcut nizama 
göre yapılır, yani mevcut nizamı değiştirmek için 
ihtilal yapılır. Peki Sayın Başbakan acaba hangi ni
zamı değiştirmek için ihtilal yaptı? Oysa bu nizam, 
12 Eylülün getirdiği bir nizamdır ki, acaba 12 Ey
lüle karşı mı ihtilal yaptı? Lütfen bu konuda, neye, 
kime karşı ihtilal yaptığımı açıklasın, kargaşaya mey
dan vermesin, birtakım istifhamları herkesin kafası
na takmasın. Bu yalnız benim kafamda değil, pek 
çok kafada olduğu için buraya getiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın düşün
celerine karşı demin anlattığım bilimsel sınırı, so
rumluluk sınırını çizmeye kalkan muhalefete karşı 

Sayın Başbakan, 12 Eylülü kalkan gibi getirip önü
ne koymaktadır; bu son derece tehlikelidir, son de
rece sakıncalıdır. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Size göre efen- -" 
dJm. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben görüşü
mü söylüyorum, kabul edersiniz, kabul etmezsiniz; 
çünkü, zaten bu yüzyılda da kalkan, güncelliğini 
kaybetmiştir, 

Burada insanların aklına bir hatta birkaç soru 
geliyor: Acaba, Sayın Başbakan, icranın verdiği bu 
geniş yetkilerin rahatlığı içinde mi sorumluluğu bir 
kenara bırakmıştır, ya da Başbakan Yardımcılığın
dan ayrılmak zorunda kalışının bilinçaltı bir tepkisi 
mi vardır; bu da bir soru olarak takılıyor insanın 
aklına. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Demagoji yapı
yorsunuz. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi bakı
nız, Sayın Başbakan «Devlet baba değildir» diyor. 
Kendi görüşümü değil; ama dünyada ittifak haline 
gelmiş bir görüşü sizlere sunuyorum: «Tarihsel ev
rim içinde belli bir aşamada gerek duyulmuş olan 
devlet fikrinin oluşması, kişisellikten iktidarları sı
yırıp, kurumsallaştırmak amacına yönelik olmuştur. 

Sayın Başbakan bunu ya bilmiyor; ama ben um
muyorum, zeki bir Başbakanumız var, okuyor, yazı
yor; herhalde bilmezlikten geliyor. 

Bakın, burada ne diyor: «Devlet, insanlar onu 
düşündükleri için vardır.» Güzel bir tanımdır. Başba
kan da, ilk çağların meşhur mütefekkiri gibi acaba, 
«Ben düşünmüyorum, o halde yoktur mu» diyor? 

Bazı realist sosyal bilimciler, devleti bir espri için
de anlatıyorlar ve bir soru yöneltiyorlar, «Devleti 
bugüne dek acaba gören oldu mu?» diyorlar. 

Bundan esinlenerek ben de soruyorum, diyorum 
ki, «Sayın Başbakan, acaba devletle tanıştınız mı, el . 
sıkıştınız mı?» (SHP, Bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Çok okumuşsu
nuz. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Efendim, 
çok okursanız algılanıyorsunuz, siz de okursanız, siz 
de konuşursunuz; o kadar önemli değil konuşmak, 
biraz okumaya bağlıdır. 

Bakınız, düşünürler ne diyor: «İktidardaki kim
senin yetersizliğinden şikâyetler başlarsa, hal çare
si onu (almaktır. Sınırsız şahsî arzu, anarşi demek
tir.» 
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ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Kitapları 
konuşturun. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bunlar ki
taplarda yazıyor beyefendiler, kitapları konuşturuyo
ruz. 

Sanki, bütün bunları yıllar önce kural olarak ıko-
yon ünlü bilim adamları, 1986 Türkiye'sini düşün
müşler, o günlerden görmüş ve kuralları, koymuşlar 
gibidir. {SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın m illet veki İleri* seçim beyannameleri de 
millete yapılan taahhütnamelerdir. Bu taahhütlere 
uyulmamanın da müeyyideleri olmak gerekir. Bu mü
eyyide yalnız, sandık başına gidip orada kazanmak 
veya kaybetmek veya seçimi yenilemek değildir, sa-

. dece bu değildir. 

'Seçim beyannamesinde, hükümet programında 
enflasyonu yüzde 10'a indireceğini vaat eden Sayın 
Başbakan, dört yıl sanıra burada hâlâ yüzde 25'le-
rin, yüzde 30'1'arın düşünü kurmakta ve bize de, 
halikımıza da bu düşü kurdurmanın çabasını harca
maktadır; bu belki bir seçim değildir; ama halkı bir 
aldatma suçudur. 

Sayın Başbakan dedi ki - taahhüdü vardı - «Tür
kiye'nin bütün sorunlarını biliyorum, çözümler, elim
de, cebimde» dedi; fakat işte bugün öğleden son
ra görüşülecek olan Seçim Kanunu dahil, Katma 
Değer Vergisi, tüm yasallar, kararlar, kararnameler
le neresinde gedik açılırsa orası palyatif bir tedbirle 
sıvanmaya çalışılarak yeniden, yeniden, yeniden de
ğişikliğe uğruyor. Bu meyi gösteriyor: Hiç de millete 
taahhüt ettiği gibi sorunların çözümü için elinde ha
zır formül olduğunu değil, olmadığını gösteriyor. 
Bu da bir seçim suçu değil, nedir; halkı aldatma su
çudur. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, hepimizin gözü 
önünde meydana gelen önemli olaylar var. Adalet 
Balkanından, Cumhurbaşkanı Reagan'a kadar araştırma, 
soruşturma komisyonları kuruluyor ve hepsinin ifa
deleri alınıyor. Niçin alınıyor? Halkı aldatma suçu
nun varolup olmadığını tespit .için. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, 5 dakika süreniz kal
mıştır. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bu sistemin 
-netice itibariyle sayın milletvekileri- işlemediği yer
de, değil demokrasi, olsa olsa ancak onun uzaktan 
gölgesinin bir sarkıntısı olabilir. 

Sayın milletvekilleri, 1923ten beri çeşitli hükümet
ler iş başına geldi; çok başardılar, az başardılar, bu 
kişisel takdirlere göre değişebilir; ama hepsinde be

lirli bir üslup vardı. Ben çok üzülerek huzurunuzda, 
bütün bu üsluplardan dışarda, kendine özgü bir üs
lup içinde Sayın Başbakanı yadırgıyorum ve emin 
olun izlemekten yoruldum. Nedir o -çok affınıza sığı
nıyorum- bir bürokrata «dangalak» demek, kızınca 
«avucunu yalasınlar» deyimini kullanmak, muhalefet 
liderlerine «birbirinin kuyruğuna takıldılar» gibi ve 
burada aklımda kalması mümkün olmayan ve yetiş
mem gereği hiç aklımda tutamayacağım deyimleri 
bergün, üç günde bir, on günde bir Başbakanın ağ
zından duyuyoruz. 

Çok istirham ediyorum Sayın Başbakan, biz ve 
halkımız, sizin bu üslubunuzu izlemekten yorulduk; 
acaba siz yorulmadınız mı? (SHP sıralarından alkış
lar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) _ Asla, bizim adı
mıza konuşma. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi gele
lim laiklik konusuna : Laikliğin din ile devlet işleri
nin ayırımı olduğunu; irt'icanın da, dinin ya ticarî 
amaca ya da devlet yönetiminde etkinlik sağlama 
amacına yönelik olduğu konusunda bu Meclis tüm it
tifak halindedir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ATILLA SIN (Muş) — Kendi adınıza konuşun; 
bizi niye taahhüt altına alıyorsun? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) ^- Yani siz, di
nin, hükümeti, devleti yönetmesinden yana mısınız? 
Onu mu diyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
IBen sizin adınıza söyledim, evet. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet o çok 
önemli, dikkat edin yani, bir yanlışlık yapmayın. 
(ANAP sıralarından gürültüler) O dediğiniz ki, siz 
onu demezsiniz, irticaın ta kendisidir. (ANAP sırala
rından gürültüler) Şimdi bırakın efendim, müsaade 
edin, konuşayım. 

IBA'ŞK'AN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Sayın özkaya, siz lütfen Genel Kurula hitap edi

niz, lütfen. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet efendim, 

Genel Kurula hitap ediyorum, sağolun. 

ATILLA SIN (Muş) —. iyi ama, kendi adına ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi efen
dim, laiklik ilkesi ve irtica; tanımları anlattım. Bun
lar benim değil, bu konudaki uzmanların tanımları. 
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Hiçbirinize şahsî tanımlarımı getirmiyorum. Şimdi 
burada vicdanında inancı 'bütün olan, hiç kimsenin 
inancına, ibadetine karışmayan, ne namaz kılmaya 
ne oruç tutmaya karışmayan, ama o inancı vicdanı
nın bütünü içinde, kendisi ile O yüce güç arasında 
kalmasını yeğ tutan insanlar hakkında bu halka kar
şı «inançsızlar, namaz kılanları, oruç tutanları, ca
miye gidenleri rahatsız ediyorlar» biçimindeki konuş
malar aisla doğru olmadığı gibi, çok tehlikeli, çok sa
kıncalıdır. Neden sakıncalıdır? Çünkü bu, ülkeyi, 
inananlar ve inanmayanlar diye ikiye bölmek ve bu ül
kede silahlı anarşinin bile yapamadığı sinsi bir dev
let bölücülüğünü getirmektir. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Diyorlar, diyorlar; 
açıkça söylüyorlar. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — İşte, sayın 
milletvekilleri, insanların inancını ölçecek bir alet, 
aygıt daha dünya yüzünde bulunmamıştır. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Var var. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Onun için, 

hiç kimse, Atatürk ilkelerine ve laikliğe karşı savun
ma yaptığı zaman, bunları inançsız, din düşmanı, İs
lama karşı, Müslümanlığa karşı diye göstermeye kim
senin hakkı yoktur. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Karalama, karala
ma. 

NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — Gösteren mi var? 
ATİLLA SIN (Muş) — Göstermiyoruz Sayın Öz-

kaya. (ANAP sıralarından gürültüler) 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi bakın, 

hükümetin gayri resmî bir sözcüsü ne diyor : «Baş-
'bakan benim ra!hat hareketlerimi tasvip ediyor, onay
lıyor, o da benim gibi düşünüyor; ama politika gere
ği, bunları açıkça söyleyemez.» 

Şimdi, bu nasıl bir iktidardır ki, eşinin davranış
larıyla lâik, kendi tutumuyla sisler altında kapkarı-
şık! Böyle olmaz arkadaşlar. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — iBunu anlayamıyor
sunuz. işte. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bakınız, 2 
Şubat tarihinde Meclise bir sözlü soru önergesi ver
dim. Tatil sonrası yıldönümünü kutlayacağız. Neydi 
bu : İrtica ile ilgili olarak üniversitelerimizden yükse
len seslerdi. 

Bakın ne diyorlar : Van Üniversitesi Rektörü Prof. 
Atun «Ders veremez hale geldik» «Canlılar önce de
nizlerde oluştu» diyorsunuz, «Hayır Kur'an bunun 
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| aksini yazıyor» diyorlar, «ders yaptırmıyorlar, kavga. 
çıkarıyorlar» diyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Er-
tuğrul, «Yurt dışı tahrik ve yurtlarda irtica var» di-

! yor. Profesör Büyükerşen, «İrticai yönetenler devletin 
i her kademesinde adam yerleştirme politikasına ağır

lık verdiler» diyor. 
Bunları ben söylemiyorum, bunlar üniversiteden 

çıkan sesler. 
BAŞKAN — Sayın Özkaya, süreniz dolmuştur, lüt

fen toparlayınız. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Toparlıyo-

J rum efendim. 
İrtica ile ilgili 33 bin kişiden anoak 2 424'ü ya

kalanmıştır. Kim himaye ediyor bunları? 

I Şimdi, Genelkurmayın geçenlerde bir genelgesi 
var; bazı askerî öğrencilerin okulları ile ilişkileri ke-

I sildi; bunlar çok önemli olay sayın milletvekilleri. Sa
yın Cumhurbaşkanı fevkalade duyarlı bir uyarıda bu-

I lundu ve Millî Güvenlik Kurulunda bir soruşturma 
I kurulu kuruldu. Yani, hükümet nerede? (SHP sırala-
I rından alkışlar) 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Uyuyorlar, uyuyor-
I * 

lar. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben Türki-

I ye'den, üniversitelerden yükselen Atatürkçü profesör
lere inanıyorum, güveniyorum; doğrudur. Sayın 

I Cumhurbaşkanımızın duyarlılığını yerinde buluyorum; 
I doğrudur, inanıyorum. Türk Ordusunun Genelkurma

yına inanıyorum; ama ben Özal'a inanmıyorum, gü
venmiyorum ve ret oyu veriyorum. (SHP sıraların-

I dan «Bravo» sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken şunu söy-
I lüyorum, biraz rahatlatmak için bir fıkra anlataca

ğım... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

I CAHİT ARAL (Ankara) — Atatürk sizlerin inhisa-
I rırida olamaz. 

B'AŞKAN — Bir dakika efendim... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bitireceğim 

I efendim. 
I Bir düşünür diyor ki : «Benim paramı, pulumu, 
I servetimi alabilirsiniz, bu önemli değil; benim sev-
I diklerimi, yakınlarımı alabilirsiniz, bu elbette önemli; 
I ama benim cesaretimi alırsanız, bu hepsinden önem

li.» 
I İşte, bu cesareti şu yüreciğimden almaya hiç kim-
I senin muktedir olmadığına inanarak fcir soru soruyo-
I rum : İrtica denen şeytanla bu ülkede dans eden kim-
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dir? İşte, o inançla, yanıtı ben veriyorum : İrtica de
nen şeytanla dans eden, Başbakanın ta (kendisidir-. 
(ANAP sıralarından «Sensin» sesleri, gürültüler; SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAiN — Teşekkür ederiz. 
Sayın milletvekilleri, bütçe ve kesinhesap kanu

nu tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, dört ayrı kanun tasarısının (1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı, 1985 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1987 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 
1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı olmak 
üzere bu dört,tasarının) tümünün açık oylamasını ya
pacağız. 

Ancak, programımıza göre, öğleden önceki çalışma 
süremizin dolmasına çok az bir süre kalmıştır... 
(«Devam» edelim sesleri) 

O halde, devam etme hususunu oylayacağım : 

Birleşime ara vermeden çalışmaları devam ettirme 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, açık oylamaların bir arada 
ve ad okunmak suretiyle yapılmasını, adı okunan sa
yın milletvekilinin, kürsü önüne konacak dört ayrı oy 
kutusuna oylarını atması suretiyle yapılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiy
le oylarını kullanabilirler. 

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
im? Yok. 

Oylama (işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarıların açık 

oylama sonuçlarını sunuyorum. 
1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına verilen 

oyların sonucu : 
Kullanılan oy sayısı : 380 
Kabul : 250 
Ret : 126 

, Geçersiz : 4 (1) 

1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 
Kesinhesap Kanun Tasarısına verilen oylarını sonu
cu : 

Kullanılan oy sayısı : 379 
Ka'bul : 248 
Ret : 127 
Geçersiz : 4 (1) 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kullanılan oy sayısı : 380 
Kabul : 248 

' Röt : 127 
Geçersiz : 5 (1) 

1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin
hesap Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kullanılan oy sayısı : 380 
Ka'bul : 248 
Ret : 127 
Geçersiz c 5 (1) 

Bu sonuçlara göre tasarılar kabul edilerek ka
nunlaşmıştır. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar). 

Sayın 'milletvekilleri, 18 günden beri devam eden 
yoğun çalışmalar sonucunda bütçe ve kesinhesap 
kanunu tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlan
mış ve tasarılar yüce heyetinizce kabul edilerek ka
nunlaşmıştır. 

'Bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları için gerek ko-
• misyonda, gerekse Genel Kurulda mesai sarf eden, 

katkıda bulunan sayın milletvekllterimizin tümüne te
şekkür eder, 1987 malî yılı bütçesinin memleketimiz 
ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar). 

Sayın Başbakan, buyurun efendim. (ANAP sıra
larından ayakta alkışlar, DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞBAKAN TURGtTT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1987 bütçesi, önü
müzdeki yıl sizlerin yardımı, Allah'ın desteğiyle mem
leketimizin birçok meselelerini 'halletmekte en iyi bir 
tarzda kullanılmaya gayret edilecektir. 

Biz, bu bütçeyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bize verdiği imkânları son kuruşuna kadar, hem 
tasarruf ilkelerine de riayet ederek, memleketimizin 
birçok meselelerini, programımız istikametinde çö
zümler getirerek halletmek için en iyi bir şekilde ça
lışmaya devam edeceğiz. 

(1) Açık oy tabloları tutanağın sonundadır. 
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Bu bütçe hazırlıkları safhasında, gerek devlet kad
rolarında, bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımla, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda gece -. gündüz mesai sarf eden 
muhalefet ve iktidara mensup milletvekilleriımize, ay
rıca Meclislimizin <bu konudaki elemanlarına, yani 
Bütçe Kanunuyla ilgili olarak çalışan bütün personeli-
ne, burada bütün zamanlarını harcayan, bize fikirler 
getiren, tenkit eden, yol göstermeye çalışan iktidar ve 
muhalefete mensup »bütün arkadaşlarımıza bu çalış
malarından dolayı teşekkür ediyor ve önümüzdeki 
yıl da, tabiatıyla burada yapılmış tenkitleri ve te
mennileri, eilim'izden geldiği ve programımızın ölçüsü 
sınırları içerisinde nazarı itibara alacağımızı bir kere 
daha ifade ediyor, 1987 'bütçesinin memleketimize, 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını candan temen
ni ediyorum. 

(1) 513 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
ayakta alkışlar, DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Barbakan. 
Sayın milletvekilleri, dünkü bMeşimde alınan ka

rar gereğince, gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 3 
üncü sırasında yer alan, Ankara Milletvekilli Alpaslan 
Pöhlüvanlı'nın, 26.4.1961 Günlü ve 298 ıSayılı Selim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna tki Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifinin gö
rüşmelerine başlanacaktır. 

Bu görüşmeler için saat 15.00*de toplanmak üze
re birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.43 

[tSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir şey sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, özel gündem bitmiştir, normal gündeme 
geçtik ve yüce heyetin kararına dayanarak, bu kanun 
teklifini diğerlerinden öne aldık. Normal gündeme 
geçtiğimize göre, sözlü soruların müzakeresinden baş-. 
lanılması gerekir kanısındayım. Takdirlerinize suna
rım. 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, elbette arkadaşı
mız, normal gündem için söylediklerinde yerden gö
ğe kadar 'haklıdır. Yalnız, alınan karar, !bütçe görüş
melerinden sonra sadece bu konuyla ilgili olduğu için 
devam ediyoruz. 

» • • « « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiti İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYlELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE KOI 

5. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 
26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 
12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/382) (S. Sayısı •' 
513) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, «Ankara 
Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 26.4.1961 Günlü. 
ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 
ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanu
na İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi» nin görüşüîımesine başlıyoruz. 
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Teşekkür öderim 'hatırlatmanıza, Sağolun efen
dim. 

Komüsyon ve hükümet verilenini 'aldılar, 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz edeceğim : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunmaması ka-
'bul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz alan konuşmacıların 
islimlerini açıklıyorum : Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Osman Bahadır,' Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Coşkun Bayram, şahsı adına 
Sayın Turan Bayezit. 

§imdi DYP Grubu adına (Sayın Osman Bahadır'a 
söz veriyorum. 

Sayın Bahadır, süreniz yirmi dakikadir. 
Buyurun Sayın Bahadır, 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADİR 
(Trabzon) •— Sayın Başkan, yüoe Mealisin değerli 
üyeleri; 298 sayılı Seçimlerin Temeil Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 
64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı ve Bu Kanuna İM Geçidi Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 'bu
lunuyorum. Sözlerime 'başlamadan önce Grubum ve 
şahsım adına yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar) 

Sayın Anavatan (iktidarı, 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununda, 2298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda sık sık, 
kendi yararına değişiklik yapmayı itiyat haline getir
miştir. Bu maksatla sözü ©diten kanunlarda 15 Ni
san 1986 ve 6 Temmuz 1986 tarihlerinde olmak üze
re iktidara geldiğinden beri iki defa değişiklik ger
çekleştirmiştir. Bu deifa da 298 sayılı Kanunun Yük
sek Seçim Kuruttu üyelerinin seçimi ile ilgili 11 ve 12 
nai maddelerinde değişiklik yapılması zorunluluğunu 
vesile ederek, aynı Kanunun 52, 64, 65 ve 66 ncı 
maddelerinde de aynı şekilde yarar sağlamak İçin 
ilave değişiklikler getirmiş ve iki de ek geçici mad
de ilavesi düşünülmüştür. Aralık ayının sekizinden 
beri devam eden bütçe çalışmaları yorgunluğuna he
men 'bitişik olarak alelacele gündeme getirilen Se
çim Kanunu değişikliğini 'bir gecede inceleyerek gö
rüş bildirmenin güçlüğünü takdirlerinize sunuyo
rum. 

298 sayılı Kanunda siyasî tercihe dokunulmaksı-
zın değişiklik yapılmasını gerektiren 'birçok madde 
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bulunduğu ve bunların tek tek ele alınarak, günün 
koşullarına uydurulması gerektiği ve 'bazı maddeler
de de Hazineye lüzumsuz külfet yükleyen hükümler 
bulunduğu halde ve hatta bunlardan bir kısmının uy
gulama kabiliyeti bulunmadığı hailde, bu hükümlere 
değinmeden, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev 
sürderinıin Anayasaya muvazi olarak, 5 seneye çıka
rtması hususundaki ıdeğişıilklıiği vesile ederek, siyasî 
iktidara prim sağlayıcı olduğunu zannettiğim hüküm
lerde de değişiklik yapılması cihetine gidilmesini ya
dırgıyoruz. 

Bir anayasal kuruluş olan Yüksek Seçim Kurulu
na bağlı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve ge
nel müdür yardımcılığına, ayrıca bu genel müdür
lüğün şube müdürlüğüne 2234 sayılı Kanunla, 1986 
tarihinde tayinler yapıldığı ve 72 kişilik de bir kad
ro verildiği halde, bu genel müdürlüğün bugüne ka
dar 298 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde üstlen
diği fonksiyonu yerine (getiremediği yüksek heyeti
nizce 'bilinen bir gerçektir. 

Bu genel müdürlüğün görevlerini yerine getirecek 
şekilde yeniden bir kanun düzenlemeye ihtiyaç oldu
ğu halde, siyasî iktidar, bu husustaki kanun tasarı
sını benüz Meclis Genel1 Kurul gündemine getireme
miştik1. 

Yine, 298 sayılı Kanunun, 129 ve 130 uncu mad
deleriyle, diğer maddelerinde itiraz süreleri 24 saat, 
48 sat, 3 gün, 5 gün, 1 hafta ve 15 gün olmak üze
re düzenlenmek suretiyle, kanunda bir itiraz süresi 
karmaşası mevcuttur. Bu süreler, vatandaşın seçme 
hakkının engellenmesi mahiyetini taşıdığı gibi, hak 
düşürücü bir sonuç da tevlit ettiği muhakkaktır. Bu 
sürelerini, insanımızın kültür seviyesine ve ulaşım im
kânlarına göre gözden geçirilerek yeniden düzenlen
mesi gerekir. 

Yine sandık kurullarına Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından gönderilen 400 adetlik oy pusulaları paketi 
hazırlanmaktadır. Bazı sandık seçmen sayısı 50 - 60 
olduğu halde, bu sandıklara 400 oy pusulası paketi 
tevdi edilmektedir. Burada bir Hazine zararı söz ko
nusudur. Yapılan hesaplara göre, bir genel seçimde 
sandıklara fazladan tevzi edilen oy pusulası miktarı
nın bedeli 160 milyona baliğ olmaktadır. Bu, Hazine 
için büyük bir kayıptır. Yine yapılacak düzenleme
lerle bu israfın giderilmesi gerekir. 

Yine, Yüksek Seçim Kurulunun ilke kararlarıyla 
yapılan bir haksızlık daha mevcuttur. O da, belediye 
seçimlerinde adaylığına itiraz edilmesi ve adaylığının 
düşürülmesi mutlak olan bir adaya, seçim sonuna ka-
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dar itiraz edilmeyip, seçimden sonra itiraz edilmesi 
halinde, bu adayın kazandığı seçim iptal edilmelkte 
ve ondan sonra dalha fazla oy alan.diğer parti adayı
na kazandı belgesi verilrndk'tedlr. Nitekim Safranbo
lu Belediye Seçimlerinde bu tür bir işlem yapılmıştır. 
1 000 .seçmenli bir belediye seçimiride, bilfarz 900 oy
la seçilen başkanın kazandığı seçim iptal edildiğinde, 
100 oy alan ikinci parti adayına kazandı belgesi ve
rilmektedir. Bu hususta da bir düzenleme getirilerek, 
bu seçim iptal edildiği takdirde seçimin tümüyle ye
nilenmesi, ya da seçmenlerin yarısından fazlasının 
oyunu almış olan diğer bir parti adayına kazandı bel
gesi verilmesi yolunda bir hüküm getirilmesinin adil 
olacağını düşünmekteyiz. 

Yine Yüksek Seçim Kurulu evrakı Matbuası İz
mit Kâğıt Fabrikasında basılırken, 3 üyenin Yüksek 
Seçim Kurulunu temsilen. baştan sonuna kadar bu 
matbuayı takip etmesi gerekmektedir. Bu, bir israf ol
duğu gibi, bu üyeler, Yüksek Seçim Kurulundaki gö
revlerinden de uzaklaştırılmış oluyorlar. Bu hususta 
'da yeni bir düzenleme getirilmesi gerektiği düşünce
sindeyiz. 

IBU tür emsalleri fazla tekrar edip de, zamanınızı 
şimdilik almak istemiyorum. Kanunlar yapılırken ve
ya değiştirilirken köklü ve kalıcı çözümler getirilme
lidir. Sık sık kanun değişikliği, vatandaşın kanunlara 
olan saygısını azaltır ve uygulayıcıları da şaşırtır. 

•Seçimlere temel teşkil eden kanunlarda değişiklik 
yapılırken, siyasî partilerin ve ilim çevrelerinin görüş
lerinin alınması uygun olur. Siyasî' partiler, demok
ratik rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Seçimlerin adil 
ve eşit bir ortamda yapılması için, bütün siyasî par
tilerin uzlaşacağı b'ir seçim statüsü düzenlenmesi uy
gun olur. 

Siyasî iktidara prim verecek mahiyette bir seçim 
kanunu ile seçim yapıldığı takdirde, o seçime gölge 
düşeceği muhakkaktır. Hatta, seçim bittikten sonra, 
seçimin meşruiyeti tartışmaları sürer, gider. 

1982 Anayasasının 77 inci maddesinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi .seçimlerinin beş yılda bir yapı
lacağı öngörülmüştür. Bu nedenle, 298 sayılı Kanu
nun 11 inci maddesinde, Yüksek Seçim Kurulu üye
lerinin görev sürelerinin de dört yıldan beş yıla çıkart
mak suretiyle, Anayasaya uygun olarak bir düzenle
me getirilmesinin lüzumuna inanıyoruz. Ancak, gö
rüşülmekte olan teklifin birinci maddesi ile 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 2234 sayılı Kânunla değişik 
i l inci maddesinde yapılmak istenilen değişiklikle, 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süreleri 6 yı
la çıkarıldığı ve aynı kanunun 12 nci maddesinde ya
pılan değişiklikle de Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 
görev süresi biten üyeleri yerine yenilerinin seçilmesi 
için 3 yılda bir, Ocak ayının ikinci yarısında seçim 
yapılacağı yolunda bir değişiklik öngörülmektedir. 

Yine, kanuna eklenmek istenen geçici 18 inci mad
deyle, Yüksek Seçim Kuruluna 1985 Ocak ayında 
seçilen üyelerin görev süreleri, Ocak 1992 tarihinde 
yapılacak yenileme seçimine kadar devam edeceği yo
lunda bir hüküm getirilmektedir. 

İBu değişikliklere iki yönden karşı olduğumuzu ifa
de etmek isterim : Birincisi, seçimle gelen ve belli bir 
süre ile seçilen üyelerin sürelerinin, sonradan çıkarıla
cak bir kanunla, Anayasanın gösterdiği 5 senelik sü
reden fazla uzatılması, Anayasanın lafzına, ruhuna 
ve amacına uygun düşmemektedir. Bu üyeleri seçen 
kurulların iradesi, bunları 4 yıl için belirlenmiştir. Bu 
sürenin bazı şartlarda uzatılacağı veya kısaltılacağı 
hakkında yasalarımızda bir hüküm bulunmamaktadır. 
Meselâ; milletvekillerinin 5 yıllık süresi, kanunî hal
lerde 1 yıl uzatılacağı veya 1 yıl kısaltılacağı Anaya
sa hükmüdür; bu üyeler için böyle bir kanun hükmü 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kuru
luna seçilen üyelerin görev sürelerinin, bu teklifte ol
duğu gibi, 6. ve 7 sene olarak uzatılması, Anayasaya 
aykırı bulunmaktadır. 

İkinci olarak, bu seçilmiş olan üyelerin süreleri, 
geçici İS inci maddede olduğu gibi, Ocak 1992 tari
hine kadar uzatıldığı takdirde, 1993 tarihinde yapıla
cak genel seçimlerde, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri
nin 11'i de, değişeceğinden, 1993 seçimlerinin, tama
men tecrübesiz, yeni bir kurul tarafından yapılması 
durumuna gelinecektir. Bu mahzurları gidermek için, 
Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev: sürelerinin 5 
yıl olması ve 12 nci madde ise, Yüksek Seçim Kurulu
nun görev süresi biten üyelerinin yerine yenilerinin 
seçilmesi hakkında, 2,5 yılda bir, ilkinde aralık ayı
nın ikinci yarısında, ikincisinde haziran ayının ikinci 
yarısında seçim yapılır hükmünün getirilmesi uygun 
olur. Bu şekilde bir düzenleme getirildiği takdirde, 
1993 yılında yapılacak genel seçimlerde de tecrübeli 
Ibir kadronun işbaşında bulunması ve kanunun devam
lılığının sağlanması da temin edilmiş olur. Bu neden
le, 11 ve 12 nci maddelerde yapılacak değişiklikler 
için önergelerimizi düzenleyip, takdim etmiş bulunu
yoruz. Ayrıca, Jbıı düzenlemeye paralel olarak, geçici 
18 inci maddenin metinden çıkarılması için de bir 
önerge vermiş bulunuyoruz. 
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Vine getirilen değişiklikte Yüksek Seçim Kurulu 
başkan ve başkan yardımcılarının görev sürelerinin 
kaç yıl devam edeceği belirtilmemiştir. Bu hususu, 
kanun düzenlemede bir eksiklik olarak telakkî ediyo
ruz. 

Diğer maddelerle getirdiğiniz propaganda imkânı
nın genişletilmesi, ilk bakışta iktidar partisine, yani 
'bugün size bir avantaj sağlıyor gibi görünebilir; ama, 
hem siyasî partileri rejimin vazgeçilmez unsurları sa
yan Anayasayı ihlal etmiş olursunuz, hem de siyasî 
prim uğruna kullandığınız devletin memurunu, imkân
larını, vasıtalarını, velhasıl bütün devleti tahrip etmiş 
olursunuz. Hatta şunu söylüyorum : Siyasî prim için 
kullandığınız, tarafsız olması icap eden ve rey verme 
Ihakkına sahip olan o memurun reyim' dahi alamazsı
nız. Devlete hizmet ve maişet uğruna görev yapan 
memuru parti elemanı gibi kullanmakla alacağınız ne
ticeyi kendi hanenize yazıyor iseniz fevkalade büyük 
bir hatanın iç'indesiniz. Seçim Kanununu değiştirerek 
seçim kazanacağınız düşüncesinde iseniz, o zaman 
yaptığınız hata daha da falhiş olur. Memur devletin 
memurudur, partinin memuru değildir. 

40 yıllık demokrasi tarihimizin .derinliklerine git
memize lüzum yok. Ara seçimler için özel kanun çı
karttınız, kendi yaptığınız düzenlemeyi tam seçimlere 
girerken sel önünden kütük kapar gibi ortadan kal
dırdınız. Değil teşkilatı, grulbu, hatta kayıtlı bir üyesi 
dahi bulunmayan partileri seçime soktunuz. Aldığı
nız görüntü ve netice ortadadır. Devleti bütün imkân
larıyla seferber ettiniz, devletin bütün ekibini, ekip
manını, dozerini, greyderini, müsteşarını, genel müdü
rünü, imkânlarını, Fak - Fuk - Fonunu deplasmana 
çıkardınız. Ne kadar kamufle etmeye çalışırsanız ça
lışın, neticede seçimin mağlûbu oldunuz. Bunları göz 
ardı edemezsiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 

İbret almanız için söylüyorum, ikaz ediyorum; 
geliniz, sel önünden b'ir daha kütük kapmaya kalkış
mayınız. Seçim kanunlarında değiştirilecek hükümler 
'bulunabilir. Meseleyi siyasî partilere ve kamuoyuna 
açalım, düşünceler tavazzuh etsin, görüşülsün. En 
azından asgarî müştereklerde bir uzlaşma noktasında 
birleşelim ve böyle mükemmel bir seçim kanunu ya
palım ki, gelecek nesiller bizi anarken, yaptığımız 
seçim kanunuyla bizleri övsünler, en azından tenkit 
etmesinler. 

Albert Camus, «Denemeler» adlı eserinde, «İyi 
denebilecek hiçbir siyasal düzen yoktur belki de; ama 
demokrasi, bu düzenlerin en az kötü olanıdır» diyor 
ve sonra alçak gönüllülükten ve hoşgörüden bahsede

rek; «Demokrat dediğiniz, sonunda rakibinin haklı 
olabileceğini kabul eden adamdır» diyor ve ilave edi
yor, «Partiler ve insanlar, kendilerini başkalarının ağ
zını kapayacak kadar haklı gördükleri yerde demok
rasi yoktur» Cumhuriyetimiz gibi, demokratik düzeni
mizi ve rejimimizi hep beraber korumalıyız. En azın
dan bilmemiz gerekir ki, bizler şu sıralarda, demok
ratik sistemin getirdiği bir nimetin gereği olarak varız. 
Bunun için diyorum ki, birbirimize saygılı olmak zo
rundayız, büyük milletimize saygı .borçluyuz, onun 
kutsal müessesesine saygı borçluyuz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bütün bu nedenerle gru
bumuz, kanun teklifinin yeniden iyice incelenmesi ve 
değiştirilecek maddelerde uzlaşmaya varılması için 
Meclis gündeminden geri çekilmesini; bu önerilerimiz 
kabul edilmediği takdirde, önergelerimiz doğrultusun
da 111 ve 12 nci maddeler üzerinde değişiklik yapılma
sını; metinde öngörülen diğer maddeler hakkında 
metinden çıkartma önergelerimizin kabul edilmesini is
tiyor. Aksi takdirde, 298 sayılı Kanunda yapılacak de
ğişikliklere katılmamız mümkün olmayacaktır. 

Bu düşüncelerle grubum ve şahsım adına, yüce 
heyetinizi saygıyla selamlarım. ı(lDYIP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 

5osyaldemokrat Halkçı Parti -Grubu adına Sayın 
Coşkun Bayram. 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Bayram; buyurun efen
dim. 

SHP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM 
((lAdana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 513 sıra sayılı yasa teklifi üzerin
de grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sözerimin başında, önce
likle ve özellikle bir hususu belirtmek istiyorum : 
Meclis gelenekleri, Siyasî Partiler Yasası ve seçim ya
saları gibi temel konulardaki düzenlemelerin, partiler-
arası diyalogla yapılması gerektiğini ortaya koyduğu 
ve geçmişte de bunun pekçok uygulaması olduğu hal
de, ANAP iktidarı, bu konudaki teklifi partilerarası 
müzakereye açmadan ve müşterek yaklaşımları sap
tamadan Meclis Başkanlığına vermiş olmakla, diğer 
konularda olduğu gibi, bu konuda da gelenekleri çiğ
nemiş ve demokrasinin sağlıklı işleyişinin en önemli 
yöntemi olan diyalog ve uzlaşmayı göz ardı etmiş
tir. Gerçi, bu teklif, ANAP'lı bir milletvekili, Genel 
Sekreter Yardımcısı tarafından verilmiş; yani ilk ba-
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kışta, hükümetin ilgisi yokmuş intibaı verilmek isten
miştir. Ancak, teklif incelendiğinde görülecektir ki, 
Sayın Başbakanın 28 Eylül ara seçimleri sırasında ken
di yönünden karşılaştığı bazı sıkıntıları düzeltmek 
amacıyla ve Başbakanın istekleri doğrultusunda hazır
lanmıştır. 

Bir başka amaç da, muhalefetin sesini kısmaktır; 
yoksa, asıl amaç, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 
görev sürelerinin ve seçmen kütüklerinin düzenlenmesi 
değildir. 

Aslında bu yasada ve Seçim Yasasında düzeltil
mesi gereken birçok temel hususlar vardır. Biz, daha 
önceki konuşmalarımızda bunları dile getirdik ve ik
tidara diyalog çağrısında bulunduk. Ancak iktidar, 
her zaman yaptığı gibi, bu çağrımıza ilgi duymadı, 
meselenin özüne değil, ayrıntılarına yöneldi. Halbuki,. 
rejimin temeliyle ilgili konularda bir değişiklik yapı
lacağı zaman, Meclisteki diğer partilerin de görüşünü 
aîmak gerekir. Çünkü, sistemin temel müesseseleri bu 
sayede istikrara kavuşur; ama görüyoruz ki, ANAP 
iktidarı, her zaman olduğu gibi, yine «ben yaptım, 
oldu,» zihniyetiyle hareket-etmiştir ve Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerinin görev süresi ve seçmen kütükleri
nin düzenlenmesi hakkındaki hükümler bahane edile
rek, hazı maddeleri kendi istekleri doğrultusunda tek 
taraiflı olarak değiştirmek yolunu seçmiştir. 

Bu kanun teklifinin alelacele, yangından mal ka
çırırcasına, kamuoyunda 'bile tartışmaya açmadan bu
gün gündeme getirip, 'Meclisten geçirme gayretlerini 
de anlamak mümkün değildir. Ortada acil bir durum 
yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendim. 
COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Gerekçede, 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili ola
rak söylenenler de inandırıcı değildir. Zira, halen yü
rürlükte bulunan 298 sayılı Yasanın 11 inci madde
sinin üçüncü fıkrasını aynen okuyorum : «Asıl ve ye-
'dek yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski 
üyeler görevlerine devam ederler.» O halde, acil bir 
durum da yok ortada. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, yukarıda söylediği
miz endişelerimizde gayet haklıyız. 

Aslında, daha önceki bir konuşmamda da arz et
tiğim gibi, asıl mesele, ülke çapında bir hukuk zih
niyetinin teşekkül etmesi meselesidir. Rejimin temel 
konularıyla ilgili kanunlarda, mesela Seçim Kanu
nunda, Siyasî Partiler Yasasında diğer partileri yok 
sayarak, Meclisi dışlamak ve alelacele bu teklifi 
gündeme getirmek, hangi hukuk zihniyeti ile bağda

şıyor acaba? Ancak, unutulmaması gereken bir konu 
var. Geçmişteki tatbikatlarda bu gibi tek taraflı ve 
ince hesaplara dayalı düzenlemelerin hiçbir siyasî ik
tidara yararı olmamıştır; bunu hazırlayan iktidara da 
yararı olmayacaktır. Onun için, biz şunu teklif ediyo
ruz : Bu teklifi geri çekiniz ve enine boyuna tartışma 
imkânı veriniz. 

Değerli milletvekilleri, bu teklife baktığımız za
man, teklifin iki temel değişikliği içerdiğini görmek
teyiz. Bir tanesi, Yüksek Seçim Kurulunun görevleri 
ve üyelerinin 'seçim zamanının düzenlenmesi; ikincisi 
de, seçim yasaklarının uygulanma sürelerinin kısaltıl
ması. Aslında asıl amaç, bu ikinci söylediğimdir. Bi
rincisi bahane edilerek, aslında asıl amaç bu ikinci 
düzenleme ile gerçekleştirilmek istenmektedir. 

Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak getirilen dü
zenlemenin birinci kısmında, seçim süresinin altı yıla 
çıkarılması; ikinci kısmında da, Ocak 198'5'te seçilen 
üyelerin görev süresinin 1992'ye kadar uzatılması şek
linde bir düzenleme getirilmektedir. Gerekçe olarak 
da, Anayasanın, seçimlerin beş yılda bir yapılmasını 
öngördüğü ve buna paralel olarak da, bu maddenin 
ibu şekilde düzenlenmesi gerektiği ileri sürülmüştür. 
O halde, altı yıla, yedi yıla ne lüzum var, beş yıl ol
sun? 
Diğer bir değişiklik, ki burada asıl amaç, seçim dö

neminde siyasî partiler tarafından hazırlanan metinle
rin TRT'de yayınlanma süresi kısaltılmaktadır. TRT' 
den yararlanma olanakları, muhalefete oranla sınırsız 
olan iktidar, bu yolla muhalefetin sesinin daha az du
yurulmasını amaçlamaktadır. 

Diğer bir değişiklik, tören yasaklarının uygulanma 
süresini kısaltmaktadır. Böylece iktidar, açılış ve te
mel atma törenleriyle, her türlü vasıtadan yararlana
rak propaganda yapma olanaklarını bulacak; bu im
kânları kısıtlayan hükmün uygulanma süresini kısal
tarak kendisini avantajlı duruma getirmek istemek
tedir. 

Üçüncü bir değişiklik, tören yasağını, ara seçim
lerde sadece seçim yapılan çevre ile sınırlamak sure
tiyle kurnazlık yapmaktadır. Çünkü, «Seçim bölgesi» 
yerine, «seçim çevresi» demek suretiyle, büyük kent
lerde haksız rekabet koşulları yaratmaktadır. 

Diğer bir değişiklik, seçim döneminde hükümet 
üyeleri ve milletvekillerinin resmî araçlarla yapacak
ları gezilerde karşılama, uğurlama ve ziyafet vermeyi 
yasaklayan hükmün uygulama süresini de kısaltmak
tadır. İktidar, en çok kötüye kullandığı bu yolu, böy-
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leoe daha rahat kullanma olanağı elde etmeyi amaçla-
makta'dır. 

Diğer bir değişiklik, memurların, Başbakanın, ba
kanların ve milletvekillerinin yapacakları gezilere re
fakatini önleyen hükmün uygulanma süresini kısalt
maktadır. Böylece iktidar, seçim (kazanmak için bü
rokratları devreye daha kolay sokma imkânlarını ara
maktadır. 

ISon olarak yapılan, daha doğrusu yeni getirilen 
'bir düzenleme ile tüm seçim yasaklarına istisnalar 
getirilmektedir. Bunların kolayca kötüye kullanılması 
mümkündür. Bize göre, getirilen bu ek maddeye ge
rek yoktur. 

Değerli milletvekilleri, tekrar teklifin temel espri
sine dönüyorum. Yüksek Seçim Kurulunun seçim 
usulü ve üyelerinin görev süresinin düzenlenmesi ba
hane edilerek başta hükümler getirilmektedir. Bu da 
iktidarın, apayrı bir teklif olarak getirmekte tereddüt 
ettiği bazı değişi'kl'i'k önerilerini, bu yolla getirip, ol
dubittiyle yasalaştırmak istemesinden kaynaklanmak
tadır. Zaten daha önce de gördük; kamu iktisadî te
şebbüsleriyle ilgili bir kanun tasarısı görüşülürken, 
(bir ek madde ile tütün tekeli ortadan kaldırıldı; Tra
fik Yasası görüşülürken geçici 7 nci maddeyle mil
yarları, trilyonları bulan sahalara el atıldı. Bu, hu
kuk açısından, devlet açısından hiç de tasvip edilecek 
'bir hareket tarzı değildir. Bunlar ayrıca getjrile'bilir, 
düzenlendbilir, kamunun tartışmasına açıla'bilir, Mec
lisin müzakeresine açılabilir, müşterek yaklaşımlar tes
pit edilir, ondan sonra Meclisten kanun şeklinde çı
karılabilir. Bu hareketler hukuk zihniyetiyle, hukuk 
tekniğiyle hiç bağdaşmayan hareketlerdir. 

iSeçîm yasaklarının uygulanma sürelerini kısaltan 
değişiklikler ise, sonuç itibariyle, iktidarın seçim ka
zanma olanaklarını yapay olarak artırma amacını güt
mektedir. İktidar, ne pahasına olursa olsun iktidarını 
sürdürmek isteme'kltedir. Baş'ka bir deyişle, iktidar bir 
panik içindedir. Kendisine yarayacağını umduğu her 
türlü değişikliği mubah görmektedir. Yapılan deği
şiklikler kimin lehine, kimin aleyhinedir; iktidar so
runa ıbö'yle bakmaktadır. Yani, «ıBu değişiklikler aca
ba siyasal yaşamın sağlıklı işleyişine ne ölçüde kat-
Jkıda bulunacaktır?» sorusu, onun için hiç de önem 
taşımamaktadır. Varsa yoksa, kendi çıkarına hizmet 
etme^derecesi önemlidir. 

Yine 'bu teklifi iinoetedıiğimizde görüyoruz iki, şa
yet yapıtları değişiklikler ilktidarım hareket serbestlisini 
(kısıtladıkları için 'kötüyseler, o zaman iktidarın aley
hine gözüken her şey kötü demektik". Böyle bir man

tık: ister listernez, muhalefetim aleyhine olan her şey 
iyidir gibi bir çıkmaza sürükler. Bu ise düpedüz de
mokrasiye aykırıdır. Meclisi dikensiiz gül bahçesü ha
iline getirme rüyası taşıyanlar için 'bu tür değişiıklik-
ler marifet sayılır. Ancak, hu tür değişiklikler hiçbir 
siyasî liktidara fayda getirmemiştir, 

Değerli milletvekillerii, hir ide teklifiin 7 nci mad
desiyle düzenjlenmök istenen ek madde 6'ya değinmek 
'istiyorum. Bu madde, milî hayramılar, kurtuluş gün
leri ve Cumhurbaşkanının 'karşılanması, uğurlanması 
ıgibi bazı ;isttisnalar getirmektedir. Kurtuluş günleri 
bazı bölgelerde, bazı şehirlerde, mesela, bir vilaye
tim (ilki üç kazasımda arika arikaya kuşanmaktadır, yi
ne birbirine yakım çevre vilayetlerde ıarika arkaya kut-. 
lanmaktadiır. Bu durum, kurtuluş günılerindekıi hu 'is
tisnanın 'istismar edilimesliıui kolaylaştırabilir. O 'ba
kımdan ıbiz bu şekildeki bir düzenlemeye, bu şekil-
dekıi bir istisnaya da (karşı olduğumuzu ayrıca belir
tiyoruz. 

Geçidi 18 inoi maddeye gelince : Bu geçıicıi 18 inci 
maddeye, komisyon raporuna baıktığımız zaman, bazı 
ANAP milletvekili arlkadaşlarımızın da muhalefet 
şerhi koyduğumu görüyoruz. Ben omlardan özellikle 
rica ediyorum, muhalefet şerhi koyanlardan hir tane
si gelsin, bu muhalefet şerhini lütfen burada izah et
sin ve 'bugüne (kadar hiç alışılmamış bir şeyi yapsınlar 
burada. Yani, Sayın Başbakan parmak kaldırınca, 
kendileri de otomatik olarak parmak kaldırmasınlar; 
gelişimler, bu imuhalefet şerhini burada lizah etsinler. 
(SHP sıralarımdan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, som olarak şunu söylemek 
isbiyorum : Biraz önce, 'bu teklifi hazırlayan arka
daşımızın Sayın Başbakanla sık sık görüşmelerine 
şahit oldum ve öyle zannediyorum İki, Anavatan 
Partisi miilletvekıillerii tarafımdan vertileeek birtaikım 
önergeler de okunacak hiraz sonra. Biz de önerge
ler hazuriladılc, verdik. Bu önergelerim ço'kluğu gös
terecektir Jeti, bu Kanun teklifli son derece aceleye ge
tirilmiştir, 

Az evvel de sözlenimim başımda lizah ettiğim gibi, 
hiç de aceleye getirilmesine gerek yoktu. Halen yü
rürlükteki imevcut yasamın 11 inoi maddesinim üçün
cü fıkrası bu boşluğu rahatlıkla doldurmaktadır. Yi-
me tekırar ediyorum sözümü, tou Kanun teklifimi lüt
fen çekimiz, kamuoyunun tartışmasına açalım, rahat
lıkla Meclisin müzakeresine açalım, müşterek bir 
yaklaşımı varsa omları saptayalım ve enime boyuna 
görüşme (imkânı hazırlayalım. 

Şimdi göreceğiz, 'bizden gelen, yani muhalefetten 
gelen önergelerim hepsli reddedilecek, Anavatan Pâr-
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tisi tarafından gelen Önergelere «Evet» denecek ve ge-
(tirilen 'bu korsan teklif de bu şekilde kanun olarak 
Meclisten çıkacaktır. 

Yüce Mıeolise saygılar sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Alpaslan 

Pehlivanllı; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Pehlivanlı, 
gerekçelerinizi iyi açıklayın; gerekçe yok metinde. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ANAP GRUBU ADINA ALPASLAN PEHLİ

VANLI '(Ankara) — Sayım Başkan, sayın milletve
killileri; müzakere konusu kanun teklifi üzerinde gru
bum adına konuşma yapmak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Lehinde değil yani, 
üzerinde?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam 'buyurun Sayın Pehlivanlı. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Hepi

nize öncelikle en derin saygılarımı sunarım. 
Değerli milletvekilleri, 'kanun teklifimiz, arkadaş

larımın da söylediği gibi, gerçekten iki bölümden 
oluşmaktadır. Her ne kadar (iki bölümden oluşmakta 
lise de, esas itibariyle tamamı, teknik konuları havidir. 

Bakınız, «Birinci Bölüm» dediğimiz, Yüksek Se
çim Kurulunun görev sürelerinin uzatılmasıyla ilgili 
'bölüm, Anayasadaki hükümle, 298 sayılı Kanundaki 
hükme tamamıyla parallellıifc getirilmek bakiimından 
teklif edilmektedir. Daha önce milletvekilleri seçim
leri ve mahallî idareler seçimleri 4 yılda bir olmakta 
liken, Anayasamız ile bu süreler 5 yıla çıkartılmıştır. 
Seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı zamanda, Yüksek Se
çim Kurulunun ıgörev süresi de 4 yıl idi. Şimdi seçim
ler 5 yıllda bir yapıldığına göre, bunun da artırılma
sı, yani Yüksek Seçim Kurdu üyelerinin görev sü
resinin de artırılması lazım. 

Burada, «Teklif samimî değil. Niye 5 yıl* değil 
de 6 yıl yapıldı. Yüksek Seçim Kurulunun görev sü
releri ile seçimlerin yapılma süreleri aynı olsun is-
ıteniyorsa, niye 5 yıil değil de 6 yıl yapıldı» denili
yor. 

ABDULLAH ÇAKTREFE (Manisa) — Seçimler 
ide 6 yıl- olsun bari. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ta
biî bir daha milletvekili olarak gelme imkânı olma
yanların seçimlerin 6 yılda bir yapılmasını istemek 
gibi bir düşünceleri olabilir... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ama 

bizim böyle bir düşüncemiz yok. 
Şimdi efendim... (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, ufak tefek esprilere bu 

kadar alınmayalım; lüzum yok. 
Devam buyurun, 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — 298 

sayılı Kanunun geçici 13 üncü madesine göre, bili
yorsunuz ki, üyelerin yarısı dönüşümlü olarak seçil
mektedir; 2 yılda bir yenilenmekte idi. Şimdi 5 yıla 
çıkartıldığı takdirde, bunun ya 2,5. yıl gibi sene or
tasında yapılması gerekecek veyahut Yargıtay'da se
çimler teamül olarak ocak ayında yapıldığına göre, 
ocak ayında yaptığınız 'takdirde 'bir kısmını 2 yılda 
bir, bir kısmını 3 yılda bir değiştirmek gibi, durum 
olacak ki, bu da 2 yılda bir 'seçilenler için bir ada
letsizlik meydana getirecektir. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Amerika'da olu
yor. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Meclis Başkanı 
öyle seçilmiyor mu? (SHP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ba
kınız şimdi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Meclis Başkanı da 
öyle seçiliyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — 3 yıl
da bir dönüşümü sağlayabilmek için getirilmiştir, 
(SHP sıralarından gürültüler) Başka hiçbir art niye
ti yoktur; ama maallesef siz her teklifte, biraz ev
velki konuşmacı arkadaşıım, «Biraz sonra bizim ve
receğimiz önergeleri nasıl olsa reddedeceksiniz» gibi 
peşin hükümle hareket ettiği gibi, siz de diyorsunuz 
ki, nasıl olsa iktidarın getirdiği 'her teklifte suiniyet 
vardır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Gerekçeniz zayıf. 

BAŞKAN — Lütfen umumî heyete hitap ediniz 
efendim. Sadece bir 'tek grup yök burada, bütün 
gruplara hitap ediniz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Meclis Baş
kanı da 3 yılda bir değişiyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; belki onu da be
ğenmiyor. Allah Allah, size ne?.. 

Devam edin efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Hatırlatıyoruz 

Sayın Başkan. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sa
yın Başkan, 6 yılda bir olmasının nedeni ide 'budur. 

Sayın 'Bahadır dediler ki, «Başkan ve başkan 
yardımcısının görev süresi de belirtilmemiş, bir tek
nik hata var.» Gerekçede 'bence çok açık izah edil
miştir; gerekçe dkunsaydı eğer, anlaşılırdı. Daha ön
ceki metinde gerçekten 'başkan ve 'başkan yardımcı
larının görev süresinin 4 yıl olduğu yazılıydı; ama 
bilfarz, herhangi ıbıir ınedenie boşalma durumunda, 2 
yıl ka'la seçilen başkan ya da başkan yardımcısı zat, 
kanundaki, «Başkan ve başkan yardımcısının görev 
süresi 4 yıldır» cümlesinden hareketle, kendi üyelik 
görev süresi bitmesine rağmen başkanlığa devam et-
ırndk istediği takdirde ne yapacaksınız? 

Teklifin gerekçesinde çolk açık olarak vardır. Bü
tün üyelerin görev süresi 6 yıl olduğuna ıgöre, baş
kan ve 'başlkan yardımcısının görev süresinin 6 yıl 
'dlduğunu tekrar söylemeye gerek yoktu, gerekçede 
açık. Kaldı ki, arada hoş/alma olması halinde nasııl 
yapılacağı da, seçimin tekrar nasıl yenileneceği de 
metinde açıkça bdiktilımektedir, 

Değerli arkadaşlarını, hu konu niye aceleye ge
tirildi, oraya gelelim : Şimdi, 31.12.1986 tarihinde, 
1983 Ocak'ında seçilenlerin görev süresi doluyor. 
Doğrudur; kanunda her ne kadar, yenlileri seçil'in-
ceye kadar öbürleri göreve devam eder tarzında bir 
hüküm var idiyse de, bu arızî devamdır. Yani yarı
sının Yüksek Seçim Kurulu üyeliği 31.12.1986 ta
rihinde bitecektir. IŞimdi, kanunu ocak ayında çı
karttığınız takdirde, 1983 Ocak'ında seçilenlerin gö
rev süreleri biteceğinden, onlara karşı bir haksızlık 
olacaktır. Bu konudaki adaletsizliği, haksızlığı gi
dermek için konu aceleye getirildi. 31.12.1986 tari
hinden önce çıkacaktır ki, bunların görev süresi de 
uzaya'bilsin. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Öyleyse 
seçimleri öne alın ve 1987'de yapın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyellim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Yük
sek Seçim Kurulu üyelerinin yarısının süresini 6 yıl 
gibi 'bir zamana uzatırken, yarısını 4 yılda hırak-
ıma'k bizim hak anlayışımıza sığmıyor idi, onun için 
de o teklifi getirdik. ' 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Görev mi, hak mı? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) —'Aynı 
zamanda görev. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Niye, «hak» diyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Şimdi, 

1992 yılına nüye çıkartıldı konusuna gelince : 
Değerli arkadaşlarım, 1985 yılında seçilenlerin 

görev süreleri 1991 yılında bitiyor. Yani 6 yıl 1991' 
de bitiyor. Halbuki, 1983 yılında seçilenlerin görev
leri 1989'da bitecek. 1989 yılı ile 1991 yılı arasında 
yine 2 yıl var. Dönüşümü yüne sağlıayamıyoruz. Ne 
dedik? 6 yıla çıkarıyoruz ki, 3 yılda bir dönüşümü 
sağlayabilelim. 1991'de olduğu takdirde 1989 ile 1991 
arasında biliyorsunuz 2 yıl var. O halde, 3 yılda 'bir 
dönüşümü yine sağlayamazsınız. Sadece yarısı için 
bir yıl uzatım gelmiştir. Yoksa, hepsini de 1992'ye 
uzatmak gibi 'bir düşünce de yoktur. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; anladığım 
kadarı lile asıl itiraz da bu birinci holüme değil-, Asıl 
itirazlar dönüp dolaşıyor, 'ikinci bölüm diye izah et
tiğimiz kısma geliyor. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Niye yaptınız onu, 
Allah rızası için mıi? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, söz aldınız zaten, 
konuşacaksınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Elbet
te, Seçim Kanunundakli değişikliklerin, temel deği
şikliklerin, siyasî parti temsilcilerinin arasındaki di
yalogla Meclise getirilmesi gibi bir gelenek güzel 
bir gelenek; ama, 'biraz evvel de söylediğim gibi 
değerli arkadaşlarım, lbu konular seçimlerin teme
liyle ilgili, temel unsurlarıyla ilgili değişiklikler de
ğil. Biz seçim sistemini değiştirmiyoruz, »bir oy ver
me sistemini değiştirmiyoruz, biır kütük düzenlemele
rini allak bullak etmiyoruz ki, bir diyalog sonucun
da bir teklif, bir tasan halinde Meclislin karşısına 
çıkalım... 

Değerli arkadaşlarım, tamamıyla bunlar teknik 
konulardır. Elbetteki bir tecrübenin ışığında; arka-
daşımın 'bir tanesi, «28 Eylül ara seçimlerinde gör
düğünüz kendinize zararlı konular» dedi, kendisi o 
an öyle söyledi; ama elbette kıi, 'bir tecrübe geçiril
miştir. Elbette ki, bu tecrübede görülen aksaklık
ları düzeltmek de bu Meclisin görevidir. 

Şimdi, bu bir teknik konu; ille de iktidara bir 
fayda teminini gerektiren değişiklikler değil. Her za
man söyleyip duruyorsunuz, «Siz gideceksiniz biz ge
leceğiz.» diye. Biz gideceğiz, siz geleceksiniz, siz kul
lanacaksınız. Bu değişiklikler 'iktidar içlin değildir. 

Değerli arkadaşlarım, yasama görevi bir müd
det durabilir; nitekim 'bugün yüce Meclisin kararıyla 
ara vereceğiz. Bir memlekette yargı görevi de bir 
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müddet durabilir; nitekim adlî tatiller vardır, dura
bilir; ama bir memlekette yürütmeyi durdurmak, 
devlet hizmetini durdurmak mümkün değil; Anayasa 
da buna cevaz vermemiş zaten. 

Seçıimıin başlangıç tarihi Türkiye'de 3 temmuzda 
başlıyor; Milletvekili Seçim Kanununun 6 ncı mad-
desıine göre 3 temmuzda başlıyor. Ne zamana 'ka
dar? Ekim ayının i k pazarında yapılacak seçime ka
dar. Yani 3 ay (90 gün) bir «Seçim yasağı» adı al
tında kanun yasak getiriyor. Bu ne demektir? Belli 
ölçüde de olsa devlet hizmetinin, yürütmenin 3 ay 
Türkiye'de, bir memlekette durması demektir, askı
ya alınması demektir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Niye duruyor ki, 
geçmişte durmamış. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — De
ğerli 'arkadaşlarım, bu tamamıyla teknik bir konu
dur. Arkadaşlar, dş'imize geldiği zaman Batı'cı ola
cağız, işimize geldiği zaman, «Hayır Türkiye'nin özel 
şartları!...» 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, siz devam edin 
efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sa
yın Başkanım, onlara cevap vermek İçin söylemi
yorum. 

BAŞ/KAN — İyi 'bir hatibin bir kulağı sağır olur 
efendim; devam buyurun efendim, lütfen. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ba-
tı'da bir -çok ülkede seçimin başlangıç tarihi pek 
uzun değil. 3 ay, 5 ay veya 90 gün, bu ara seçim
lerde yanlış hatınlamıyorsam 45 gün müydü, 50 gün 
müydü; 45 gün, 50 gün âdeta yürütme hizmetlerıi, 
icra hizmeti, devlet hizmeti bir yerde aksadı, bir 
yerde eksik bırakıldı, ingiltere'de de bu böyle değil, 
Almanya'da da 'bu böyle değil; seçim ilan ediliyor 
ve 15 gün sonra da seçim başlıyor. 

Şimdi deniyor ki : «Efendim, memurlara imkân 
tanıyacaksınız, memurları yanınıza alacaksınız, taşı
yacaksınız, onları etki altında., bırakacaksınız...» 

Değerli arkadaşlarım, memurları da artık bu ka
dar küçük görmeyelim. Bu memurun aklı var; yanı
nızda da götürseniz, aklı yatmıyorsa rey vermez, 
yanınızda götürmeseniz de, aklı yatıyorsa rey verir 
masıil olsa. Önemli olan memurun gönlünü almak
tır; memuru etki altına, birtakım baskılarla, otori
ter baskılarla etki altına aknak değil, onların durum
larını düzeitmök suretiyle onlara yardımcı olmak, 
onları kendinize bağlıamalktır. Eğer gönül bağı yoksa 
o memurla, taşıdığınız memuda siizin aranızda gönül 
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i 'bağı yoksa, isterseniz son güne kadar taşıyın, hiç-
I bir faydası olmaz* Biraz evvel sayın arkadaşımın da 
I söylediği gibi, yanımda taşıdığım memurların da bi-
I ze rey vereceği nereden 'belli? Arkadaşıma söyiü-
I yorum : Mademki söylüyor, biz de kabul ediyoruz, 
I o zaman tenkit olarak getirmenin de bir anlamı ol-
I masa gerek. 
I Değerli arkadaşlarım, 298 sayılı Kanunun yapıl-
I dığı yıl 1961 yılı. 1961 yılında gerçekten bir kasa-
I baya, bir ilçeye, bir ile bir kırmızı plakanın girmesi 
I çok büyük bir olaydı herhalde. 

SALIM EREL (Konya) — Partizanlık o kadar 
I arttı ki, değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamila) — Şim-

I di artık bu millet bakanını istediği an yanında gö-
j rüyor, bu millet 'artık kendisine hizmet eden devlet 
I memurunu, mahallî müdürünü, genel müdürünü artık 
I ayağında görüyor. 
I EROL AĞAGİL !(Kırkılaral>i) — İş yok, geziyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Elbet-. 
I 'teki 1961 yılında biır kırmızı plaka bir vatandaşımızı 
I etki altında bırakabilirdi; ama artık bizim vatanda-
I şımız, bizim milletirnıiz o psikozdan çıktı değerdi ar-. 
I kadaşlarım; aradan 25-26 sene geçti.- Artık kırmızı 
I bir plaka ile bir siyah plaka ile bir bakanın ya-
I nında bir genel müdürün taşınması ile 'bir seçmenin 
I etki altında kalabileceğini zannediyorsanız yanılıyor-
I sunuz değerli arkadaşlarım. Seçmen ancak hizmetle 
I etki altında bırakıjlabiiiir, başka türlü etki altında 
I bırakıılması mümkün değil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sana helal ol-
I sun; sen de inanmıyorsun ya bu söylediğine. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Pek inanır gö-
I rünmüyorsun. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ben 
I inanmadığıtmı söylemedim, inanmaduğım yerde bu-
I lunmadım ve inanmadığım işi de hiç yapmadım. 
I BAŞKAN •— Neyse efendim, neyse, siz devam 
I edin efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Burası şüpheli. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Dozerler, grey-

I derler!.. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim.., 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın 
I Başkan, sayın milletvekileri; elbette ki, kanundaki 
I diğer maddelere ayrı ayrı girmeyeceğim. 
I SALİM EREL (Konya) — Aliağa'ya kaç grey-
I der gönderdiniz? 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Çün
kü, görüşüldüğü zaman befili ki, önergeler verilecek; 
arkadaşım peşinen söyledi. O önergeler üzerindeki, 
maddeler üzerindeki görüşleujiimıizl de, sırası geldikçe 
söyleyeceğim. 

Arkadaşlarım, Cumhurbaşkanıyla ilgili, kurtuluş 
günlleriyle ilgiıli, millî bayramlarla ilgili yaptığımız, 
yemi getirtilen -komisyonun getirdiği- ilave maddeye 
de takılmışlar. 

Değerli arkadaşlarım, seçimden 3-5 gün önce dışa
rıdan bir devlet başkanı gelecek ve siz onu karşılaya
mayacaksınız... Bu, ne devlet töresiyle bağdaşır, ne mi
safirperverlikle bağdaşır. Mümkün değil. B£r zelzele ola
cak, bir sayın başbakan, Allah göstermesin, zelzele 
olduğu zamanki 'başbakan kim olursa olsun, yanma 
Bayındıriık Bakanını, bilmem Mesken Genel Müdü
rünü alıp, zelzele bölgesine gidemeyecek!.. Bu ol
maz değerli arkadaşlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) Getirilen her teklifte illâ suiniyet ararsanız, bu
nun altından kalkmak mümkün değil Önemli olan, 
devlet hizmeti yürüsün mü yürümesin mi? Gelin 
buna karar verdim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Seçime üç beş 
gün kala bir yabancı cumhurbaşkanı o ülkeye gel
mez. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Biz, 
devlet hizmetini aksamadan, inkıtaa uğratmadan yü
rütecek miyiz, yürütmeyecek miyiz? Yoksa, «Efen-
diım, baskı altında kalacakmış, baskı altında kalma-
yacakmış...» Bizim milletimiz artık bu kadar basit 
düşünmüyor değerli arkadaşlarım. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Seçime üç beş 
gün kala bir ülkeye yabancı cumhurbaşkanı gelmez, 
çağrıÜmaz. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ağagii... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, tabiî sizde hu usul olmadığı için, 
. hoşgörmüyoır sunuz; 'ben onu kabul ediyorum. Be
nlim, Sayın Başbakanın yanına gelip, iki kelime ko
nuşmam... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın 

Başkan, müsaade eder mistiniz? 
BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Efen

dim, Sayın Bayram ismen söyledi. Müsaade edin ce
vap vereyim. 

EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Gördük burada. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Efen

dim, ben saklamıyorum ki. ©en elbette kli, bu Kanun-
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la ilgili olarak Sayın Barbakanıma 'bir şey danıştım. 
Sizde danışacak kimse yok kıi, danışaımazsınız siz. 
Kime danışacaksınız? (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Hepiniz ayrı bir başkansınız çünkü. 
Elbette ki, danışamazsınız.: Eksikliğinizi bize 'tenkit 
olarak yöneltmeyin lütfen. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Biz millete da
nışırız. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — B;iz emir almadan 
konuşuruz; siz emir 'alıyorsunuz. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Efen

dim, millete 28 Eylül'de danıştınız, yüzde 22 rey al
dınız. O zaman, aldığınız rey kadar konuşun öy
leyse. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hükümet olmasay
dın, görürdün boyunun ölçüsünü. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Sayın 'Başkanım, maddelerde sı
rası 'geldikçe görüşlerimizi bildireceğiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı, 

Muhterem arkadaşlar, hirbirlerimıize tahammül! 
edelim. Yanıi, şu yemi tüzüğe bir madde koyalım, çok 
söz atanlar arkalarda otursunlar; rahat eder o za
man Meclis. 

Buyurun Sayın Turan Bayezüt. 
Sayın Bayezit, süreniz 10 dakika efendim. 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın (milletvekilleri; grubumun sözcüsü 
Sayın Coşkun, her şeyi teknik ve politik açıdan, an
layabilenlerin anladığı kadar izah etti. Eğer Anavatan 
Grubu sözcüsü değerli arkadaşım şurada Sayın Baş
bakanın formülüne uysaydı, açık seçik konuşsaydı 
konuşma hakkımı kullanmayacaktım; ancak, mecbur 
oldum. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Hep böyle başlar. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Önce bazı 
temel sorunlara, konulara değinmek istiyorum. 

Diyalog konusu : 'Dün veya evvelsi gündü, affe
dersiniz, üç parti temsilcisi «Bu kanun teklifi üzerinde 
konuşacaksınız» dendi; «Bir diyalog başlangıcı» den
di, ben de bir şeylerden ümi'tlenıdlim. «Haydi gelelim 
bir araya. Nerede konuşacağız?» Sayın arkadaşım, ik
tidar partisinin mümessili ve bizim de bu toplantıda 
başkanımız olması nedeniyle, «Şu odalarda konuşu
ruz» dendi. Bunu deyince, bir istifham uyandı bende, 
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«Burada olmaz, işe biraz yarı ciddiyet verelim hiç de
ğilse» dedim, «yarı»yı bilerek 'kullandım; «Yukarıda 
'bir komisyon odasına gidelim» dedim. Çıktık yuka
rıya komisyon odasına, Sayın Adalet Komisyonu Baş
kanı arkadaşımız 'bizi misafir etti, oturduk, biz an
lattık, «Şu nedenle, şu nedenle» diye. .Arkadaşımız, 
«Durumu tabiî benim görüşmem gerekir, görüşeyim, 
yarın size bilgi veririm» dedi. «Yarın s'ize 'bilgi ve
ririm» sözünün altını çiziyorum. 

Ayrıldık ve ertesi gün burada Danışma Kurulu
nun anlaşamadığı ve oylamayla bu teklifin gündeme 
alınması gerektiği şeklindeki Anavatan Grubunun 
Önergesi oylandı. Yani, diyalog anlayışınız bir kere 
daha te'scil edilmiş oldu, bir kere daha kamuoyuna 
yansımış oldu. 

Sizin diyalog anlayışınız, dalha doğrusu, özür dili
yorum, Anavatan Grubunun, iktidar grubunun diya
log anlayışı, Sayın Başbakanın kararlarını o grubun 
tasvip ve te'scil ettiği gibi, muhalefete de tasvip ve 
tescil ettirmektir. Muhalefet 'bunda varsa, diyalog var
dır. Biz, bunda yokuz arkadaşlar ve bu açıdan, diya
loga hiç'bir zaman da açık değiliz. 

ikinci önemli konu : Değerli grup sözcüsü arka
daşım, «önemli bir değişiklik değil, seçim sisteminin 
temeliyle ilgili değişiklikler olursa, bittabi 'bu diya
log yapılmalıdır» dedi. İşte, iktidar grubunun demok
rasi anlayışı çıkıyor ortaya. Siz 3 maddecik bir teklif 
diyeceksiniz, içinde muhalefetin sesini kısacaksınız, 
muhalefetin propaganda imkânını elinden alacaksı
nız süre açnsından. Zaten bundan önceki değişikliği
nizle bazı noktalarda esastan da aldınız; ondan son
ra da şu tadili, demokrasinin veya seçim sisteminin esa
sıyla ilgili bir değişiktik değildir diye değerlendirecek-
siriiz. Buna da bizi inandırmanız mümkün değil. 

Arkadaşlarım, bunun bu sıkışık anda getirilmesin
de hiç'bir zor unluk yoktur. İki grup sözcüsünün de 
Okuduğu 11 inci maddenin o fıkrası son derece açık
tır. Arkadaşım yine, Anavatan grubu sözcüsü çok hu
kuksal açıdan kabulü mümkün olmayan bir yaklaşı
lma girdiler, «31 Aralıkta bunların görevi bitmiştir» 
dediler. Bitmez arkadaşlar, hizmetlerde devamlılık 
vardır. Siz her ne kadar bugün Meclisin tatile girme
siyle yasama görevinin bittiğini, ara verildiğini söyle
diniz; ama ona da ara verilmez, biz yarın yine topla
nırız. Cumartesi pazar günü hâkimler mahkemelerine 
gitmiyor diye; pazar akşamı, pazartesi akşamı, cu
martesi, pazar günü sayın bakanlar, valiler evlerinde 
oturuyorlar diye yürütme de mi duruyor? Devletin 
bütün hizmetleri, aslî fonksiyonları devam eder. Onun 

içlin 31 Aralık 'akşamı bunlar seçilmemiş olsa", bu 
kanun çıkmamış olsa dahi, onlar seçilene kadar... 

Bakın, bizden önceki kanun koyucu bu işi aklı se
limle halletmiş. Ne demiş? «Tümü seçilmeden» de
miş. Değiştirilecek, rotasyona tabi tutulacak 5 kişi
den 2 kişi, mesela Danıştaydan seçileceklerden biri 
dahi seçilmemiş olsa, öbür seçilen göreve başlayamı-
yor, devam ediyor. Tabiî, bu hizmetin devamlılığın
dan kaynaklanan bir şey. Soruyorum şimdi sayın söz
cüye, gruba ve Sayın Başbakana; şu kanunu farzımu
hal Sayın Cumhurbaşkanı geri çevirse ne olacak ar
kadaşlar? Bitti mi, dünyanın sonu mu geldi? Sizin 
yaklaşımınızla dünyanın sonu geldi, bu iş bitti. Onun 
için lütfen siz de inanın, bizi de inandırın; bizim üs
tümüzde, kamuoyunu inandırın.. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Anayasaya para
lellik hiçbir suretle temin edilmemiştir. Anayasaya 
paralellik beş sene olmakla temin edilir. Siz beş sene 
hükmünü getirirsiniz; bunu da, rotasyonu sağlayabil
mek için iki veya üç, hiçbir zaman mahzurlu değil
dir veya bunu mahzurlu görüyorsanız, ikibuçuk iki-
buçuk yaparsınız. Efendim, buçuk olur mu diyen var 
mı, bilmiyorum, kimse bunun üzerinde durmadı. Hal
kı buçuğa çevirdikten sonra, buradaki rotasyonu bu
çuğa çevirmişsiniz, hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, burada bu kürsüden söy
lemekte çok düşündüğüm bir hususu vurgulamak is
tiyorum. Eğer siz, getirdiğiniz bu uygulamayla - ki, 
hak, hak, hak diye tekrarladınız; hangi hak var, an
lamıyorum; haktan kastınız nedir sizin? Görevdir bu. 
Bu görev karşılığında, görevin yapılması nedeniyle 
verilen bir imkânı hak diye değerlendirdiğiniz için 
aklıma geldi - eğer siz, bu değişikliğinizde, şerefli 
Türk hâkimine etki yapmak istiyorsanız, yanılıyorsu
nuz arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, yasanın propagandayla 
ilgili hükümleri, sizin demokrasi endazenizin ne ka
dar değişik olduğunu gösterdi. Tuttunuz, mahallî ida
re seçimlerinde bir yöntem uyguladınız; tuttunuz, ara 
seçimlerde başka bir yöntem uyguladınız ve şimdi ta
mamen başka bir yöntem uyguluyorsunuz. Muhale
fet partilerini devamlı olarak düalizmle, ikilikle itham 
eden Sayın Başbakan, rica ediyorum, lütfen siz de 
düalist bir metot uygulayın; ikili olun, razıyız; lütfen 
bu şekilde çok yönlü olmayın; sisteminizi, demokra
sinin esas sistemini lütfen getirin. 

Niçin siz bu propagandayı kısaltmak, daraltmak 
istiyorsunuz? «Efendim, halk sıkılıyor, üç ay dinle-
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miyor» Halk zaten dinlemediği programları dinlemi
yor arkadaşlar. Halkı bu nedenle vesayet altına alma 
yetkisi Mecliste yoktur. Halk, hoşuna gideni dinler, 
hoşuna gitmeyeni dinlemez; siz de hangilerini dinle
mediğini çok iyi biliyorsunuz. Eğer o üç aylık süre 
içerisindeki uygulama bunu size ilham etmişse, bun
da ne halkın kabahati var, ne sistemin kabahati var; 
bunda sizin kabahatiniz var; çünkü o dönemdeki da
vulu delen Jaguar Partisinin ebe annesi Sayın Baş
bakandır. Eğer Türk siyasî hayatında, muayyen siya
sî amaçlarınızı, demokrasiyi tahrip eden muayyen si
yasî amaçlarınızı gerçekleştirmek için şeklen demok
rasiye uygun olan bazı tabloları getirmeseydiniz, bu 
sıkıntıyı hissetmezdiniz ve bu değişikliği getiremez
diniz. 

Eğer siz demokrasiye inanıyorsanız - ki, asla inan
cım yok, şüphem gayet kesindir, artık şüpheyi de geç
miştir sizin grup olarak demokrasiye inancınız yok
tur - muhalefetin tenkit hakkını elinden alamazsınız. 
Siz senenin 12 ayı davul çalacaksınız, bangır ban
gır iktidar olarak bağıracaksınız; ama muhalefete 
gelince, «Yok arkadaş, sen 21 gün konuşacaksın» 
diyeceksiniz; bu demokrasi değildir arkadaşlar... 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Köye git, köye! 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz. 

M .TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhalefe
tin o süre içinde konuşmasında, o süre içinde yasak
ların devam etmesinde hizmetlerin aksaması yönün
den hiçbir husus akla gelemez, hizmet gene yürür 
efendim. O süre içinde bir sayın bakan tutup da bir 
ile geldiğinde - o süre içerisinde kendi hizmetinde za
ten olmuştur, uygulanmıştır, uyguladık biz bunu - ken
di hizmetiyle ilgili bütün incelemelerini yapar, bütün 
emirlerini verir; bütün kamu hizmetinin selametle yü
rüyeceği şartları yerine getirir ve getirttirir; ama neyi 
önlüyor burada kanun vazu?.. 

Arkadaşın tabiriyle «Kırmızı plakalı araba» dedi
ler, siz kırmızı plakalı arabanıza bineceksiniz, gele
ceksiniz vilayete valinin bayraklı arabasına binecek
siniz, gideceksiniz meydanda «şunu yaptık, şunu yap
tık, şunu yaptık» diye nutuk atacaksınız, işte bu ön
leniyor arkadaşlar. Siz icraatınızı halka emdirebildi-
ğiniz ölçüde başarılı olursunuz bir iktidar olarak, bu 
iktidar kim olursa olsun. 

Bu nedenle, getirdiğiniz sistemin demokrasiye ters 
olduğunu da iddia etmek istiyorum ve ediyorum... 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, 10 dakika doldu mu efendim, yoksa iki üç 
dakika mı var? 

BAŞKAN — Tam 8 efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — 2 dakikam 

var, ondan sonra bağlayayım efendim. 
BAŞKAN — Yok, 8 dediğim 8 dakika değil, tam 

8 'de bitiyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bir de ken
dinizi inkâr ediyorsunuz arkadaşlarım, diyorsunuz 
ki; 

Türkiye'de telekomünikasyon böyle gelişti, modern 
Türkiye; o kadar imkânlar var ki, bugün açıyoruz 
telefonu Tunus'la, - Sayın Başbakanın son gittiği yer 
olan - Yemen'le hemen konuşuyoruz. O zaman soru
yoruz başını, sallayan Sayın Başbakana; Fatih'te ya
pılan bir ara seçim zamanında, Eminönü'nde siz ser
best propaganda yapma hakkına sahip olursanız, bu 
demokrasi midir Sayın Başbakan? Siz, bir vilayette 
yapılacak bir ara seçimden önce, bir başka vilayet
te - komşu vilayette - propaganda yapıp da bunu 
videoya alıp - çünkü, Allah'a şükür çok geliştirdiniz, 
dediğiniz gibi - ara seçim yapılan illerde gösterirseniz 
yasak mıdır? Değildir, gösterirsiniz. Nerede demok
rasi?. 

Bu itibarla, samimiyseniz ve Türk demokrasisinin 
geleceğine inanıyorsanız, muhalefetin sesini kesmeyi
niz. Muhalefetin sesini keserseniz demokrasinin sesi
ni kesersiniz. Yine buna inanıyorsanız, şu yasaklar, 
uygulamada, kamu hizmetinin aksaması yönünden 
hiçbir kötü netice vermemiştir, bu yasakları olduğu 
gibi muhafaza ediniz; ama görünen odur ki, - gö
rünen köy kılavuz istemez - yine çoğunluk, parmak
larıyla bu yasa kabul edilecektir; ama unutmayınız 
ki, 1950 senesinden önce Türkiye'de seçim sistemin
de Cumhuriyet Halk Partisi ekseriyet, Demokrat Par
ti nispî temsil diye ısrar etmişti - devlet arşivinde ya
zıları var - 1950 seçimi oldu, bu sefer Cumhuriyet 
Halk Partisi nispî temsil diye bangır bangır bağırdı, 
Demokrat Parti inatla 1960'a geldi. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 

Adalet Bakanı Sayın Sungurlu, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Demokrasi anla
yışı bu kadar. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin jek muhterem üyeleri; şimdi huzurumuza gelen, 
298 -sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunda değişiklik teklifi, An
kara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı tarafından yü
ce Meclise sunulmuş bir tekliftir. Bu teklif, bakanlığı
mızca da müspet karşılanmıştır. Şu ana kadar konu
şan arkadaşları dinledim, teklif üzerinde kayda de
ğer bir muhalefet görmedim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O belli değil 
daha. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Zaten üzerinde fırtına kopa-
rılacak bir teklif değil. Şimdi, senenin son müzake
resi olan bu oturumda, işi herhalde tatlıya bağlarız 
ve 1987 yılı içerisinde de Meclis müzakereleri yine 
dostça devam eder. 

MUSTAFA CORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Alın 
geriye tatlıya bağlayalım. * 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, be
nim geri alma yetkim yok efendim. Şimdi, bakın, bu 
kanun teklifinde siyasî iktidarın lehine hangi hüküm
ler var veya hangilerini siyasî iktidarın lehine görü
yorsunuz? Konuşan bütün milletvekilleri açık ve seçik 
şunu söylediler : «1950'den beri Türkiye'nin, Türk 
halkının seçim ve demokrasi tecrübesi çok; halkı zor-
ladın mı, ters teper, adaletsiz iş yaptın mı, ters teper, 
kimse hoş karşılamaz» Bu itibarla, burada gelen hü
kümler, iktidar partisinin lehine düşünülmüş hüküm
ler değil. Hangisi bunlar? Yüksek Seçim Kurulunun 
görev süresinin Anayasaya paralel olarak uzatılması. 
Daha önce dört yıldı, milletvekilliği dönemi de. dört 
yıldı; Anayasada bu seçim müddeti beş yıla çıkarılın
ca buna paralel bir değişiklik yapma ihtiyacı doğmuş, 
hesabı yapılmış beş ters düşmüş, «altı» denmiş; olay 
bu ve buna ait hükümler. 

Yine bununla alakalı hükümler var, deniyor ki : 
«Her seçim kanunu teklifinde seçmen kütüklerinin 
tanzimi hususunda yeniden bir kanun çıkarılmasına 
lüzum yok. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi 
işi, otomatikman Yüksek Seçim Kuruluna bırakılsın.» 
Burada da bu yapılıyor, seçmen kütüklerinin güncel
leştirilmesi meselesi Yüksek Seçim Kuruluna bırakı
lıyor. 

Yine eski kanunda, «Başkan ve başkanvekilinin 
seçim süresi dört yıldır» denmiş. Herhangi bir sebep

le başkanlık boşalıp yeni bir başkan seçildiğinde, ken
di seçim dönemi dört yıl sonra bitince şöyle bir te
reddüt ortaya çıkmış, acaba, başkanlığı 4 yıl olduğu
na göre seçim süresi uzayacak mı, denmiş; bu ihti
lafı ortadan kaldırmaya matuf. Diğer hükümler ise, 
birbirine paralel hükümler muhterem milletvekilleri. 

Bu ara seçimlerde 63 gün 11 - 12 siyasî parti, de
vamlı, televizyonda propaganda yaptılar. Bu propa
gandalar hakkında efkârı umumiyenin kanaatleri bel
li. Muhalefet de bunlar hakkında birçok kritik ve ten
kitlerde bulundu, «Bu kanunun çıkarılmasında, ara 
seçime giderken ara seçim kararını alan kanunda ik
tidarın acele ettiğini, yanlışlıklar yaptığını» söyledi
niz; bütün "basın söyledi, efkârı umumiye söyledi ve 
bu olayı kınadı. Şimdi, bu kınadığınız olayı, efkârı 
umumiyenin kınadığı olayı düzeltiyoruz veya arka
daşların getirdiği teklif ile yüce Meclisin vereceği oy
larla düzelecek. 

Normal bir seçim başlangıç tarihi 3 ayın üzerin
dedir. Seçim başlangıç tarihi 3 ayın üzerinde olunca, 
3 ay müddetle bu sene televizyonda seyrettiğimiz ola
yın olmasını sizin vicdanî kanaatlerinize bırakıyorum, 
işin politikasının dışında, açıkça söylüyorum... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «İcraatın İçin
den» i de çıkarın, «İcraatın İçinden» e bir şey demi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Şimdi bir meseleyi diğer bir 
meseleyle^ karıştırıp hatalı neticeye varmayalım. Bu 
işin yanlış olduğunu siz de vicdanen biliyorsunuz ve 
biliyorum ki aksini söylemeniz mümkün değil. 

Şimdi, böylesine bir meseleyi iktidar partisinin le
hine yorumlamak, iktidar partisinin lehine tefsir et
mek mümkün değil. 

Bu itibarla, huzurumuza teknik bir kanun gel
miştir, Seçim Kanununda ana bir değişiklik değil
dir. Sayın Coşikun Bayramı, Sayın Bayezit, diğer ar
kadaşlar da, Sayın Bahadır da kanun üzerinde belir
li bir tenkitte bulunmamışlardır, «İktidarın meseleyi 
lehine yohuralayacağı» sekilinde söylemişlerdir. Bu en 
dişeye lüzum yoktur. Ben bu endişe içinde olunma
ması lazım geldiğini söylüyorum ve 1986 yılının son 
çalışmasının bu kanunla hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyorum. Kanunun lehine bakanlığımızın 
görüş bildirdiğini arz ediyorum efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Sayın Paşa Sarıoğlu, süreniz 10 dakika efen- ' 

dim., 

— 539 — 



T. B. M. M. B : 52 25 . 12 . 1986 O : 2 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; şimdi, bu hükümetin işbaşı
na gelmesinden bu yana Meclisimizden birçok ya
salar geçti. Bu yasaları, gerçekten eğer Anavatan 
Partisi ve onun iktidarı en akılcı olanlarda dahi bir
leşmeden, bunları bu Meclise bir emrivaki şeklin
de sunup da, sonuçta da parmak çoğunluğu ile ge-
çirımeseydi, bu getirilen yasa tasarısı üzerinde de en 
azından bir samimiyet ölçüsü arardık; ama hepini
zin de şahit olduğu gibi ve Sayın Başbakanım ağzın
dan da burada ifade edildiği gibi, bir gece yarısı hiç 
ilgisi olmayan bir yasa tasarısına bir madde ilave
siyle buradan 'korsan maddelerin geçirilmesi, çok 
haklı olarak, Türk kamuoyunda ve muhalefet par
tilerinde kuşku yaratmıştır ve her attığınız adımda, 
buraya getirilen her yasa tasarısında bunların eser
lerini görüyoruz. Ara seçim yasası ile ilgili olarak bu
rada sabaha kadar konuştuk ve size samimî olarak, 
'bırakınız bir politik görüşü, sizlere anlatmak iste
dik, burada yanlışlıklar var dedik; ama bu yanlış
lıkları anlatamadık, şimdi Sayın Bakan ağzı ile iti
raf ediyor. Sanki o zaman biz havaya konuştuk. Ar
kadaşlar, biz söyledik; isiz Seçim Yasasını değiştir
diniz, ondan dört ay evvel de değiştirmiştiniz ve dört 
ay geçmeden, daha onunla ilgili anlayış yerleşmeden 
ve herhangi bir uygulama olmadan, neyi gördünüz 
de geldiniz, «Efendim, bu iyi değil, biz bunu de
ğiştireceğiz.» diye? 

Arkadaşlar, sizlere soruyorum: Uygulanmayan bir 
şeyin nesi eksikti? Ne yaptınız? Tamamen ara se
çimlere inhisar etmek üzere, bir yasa tasarısı geti
rip oraya sokuşturdunuz. Eğer bugün bu şikâyet var
sa, siz il sayısını 34'ten 45'e çıkardınız. Türkiye'de 
eğer ciddî partiler olacaksa, ciddî müesseseler yer-
leşeoekse, o zaman bunların üzerinde duralım. Bir 
adam kalkar da eline bir kâğıt olır, bir tüzük, bir 
program yazıp ondan sonra da içişleri 'Bakanlığına 
başvurur, «Ben parti kurdum» derse ve siz de bunu 
ciddiye alırsanız, işte ciddiyetsizliğin ta kendisi bu
rada başlar. Bıir hükümet bu kadar ciddiyetsiz ola
maz. Bunu, yasa adına, millet adına söylüyorum; 
sizin, bizim lehimize söylemiyorum. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Kanun müsait. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Maalesef evet, 
ondan da üzgünüz. Bunlar, yaptıkları propaganda
nın seviyesini ve ölçüsünü kaçırdılar. Niçin kaçırdı
lar? Çünkü bir kadrosu yoktu, milletten isteyeceği 
bir şey yoktu, işi polemiğe dökmekle yetinmek is
tiyordu ve de bizlerden çok sizleri hırpaladılar. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — işine gelmedi 
değil mi? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — işime gelmeye
cek bir şey yok ki. Biz doğruyu söylüyoruz, ben 
doğruyu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi orada ne ka
dar haksız olduğunuz ortaya çıktı-

Arkadaşlarım, seçim yasaları, Siyasî Partiler Ya
sası, bunlar temel yasalardır; bir Anayasa gibi te
mel yasalardır. Eğer siz bu temel yasalarla ikide bir 
oynar, her üç ayda bir aklınıza gelen bir şeyi bu
raya getirir, ilerideki bir maksadınız için kullanırsa
nız, bunun ciddiyetinden tabiatıyla şüphe ederiz ve 
bundan da ediyoruz arkadaşlar. Bu ciddî bir şey 
değildir; sadece sizin kendimize has, ilerideki bir se
çim için kullanmak istediğiniz devlet imkânlarının 
buraya resmen geçirilmesinden ibarettir. 

Arkadaşım, «Efendim, Almanya'da, ingiltere'de 
böyledir» dedi. 

ıDeğerli arkadaşlarım, biz de oralarda yıllarca bu
lunduk. Ben Niğde'nin köyünde gördüm; yollar ke
silmiş, greyderleri yollara salmışlar, rastgele pazar
lıklar başlıyor, verim bakalım muhtarı. Ben muhtar 
ile kendim konuştum; «Şu kadar senedir olmayan 
bir şey var; köylü, bir taraftan beni sıkıştırıyor, «Biz 
slzinleyiz diyor; fakat öbür taraftan da, böyle bir 
imkân var, ne diyorsunuz diyor.» Bu kadar sıkış
mış. Bir insanı, vicdanı ile başbaşa bırakıp zorla
maya ıkimsenim hakkı yoktur arkadaşlar. {SOP sıra
larından alkışlar) Şimdi, arkadaşım diyor ki, «İngil
tere'de yok, Almanya'da yok» ama orada bu tip 
propaganda olmadığım da söylemesi lazım. Evet 
oralarda yoktur ve hiç kimse bunlardan medet um
muyor. Medet, icraatın özündedir, vatandaşa ulaş
maktadır; amla siz ınıe yapıyorsunuz? Bu gibi düzen
lemelerle, bir seçim hilesi ile seçim kazanacağ.nızı 
ümit ediyorsunuz; ama arkadaşlar temel müessese
lerden önce kamu vicdanı zedeleniyor, düzen kalmı
yor* 

Eğer bir milletim parlamentosuna güveni yoksa, 
oradan ciddî yasalar geçmiyorsa, tabiatıyla o za
man bu parlamento üzerinde gölgeler, şüpheler her 
zaman devam edecektir. Onun için, buradaki mak
sat açıktır, çünkü bu tasarıyı hazırladığını iddia eden 
arkadaş, gerekçesine kendisi dahi inanmadığı 
için, burada savunamadı, - çünkü inanılamayan şey
ler savunulamaz, - savunulması da mümkün değildir 
arkadaşlar. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Biz inan
dık. 
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PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi, «Ne 
olacak, bu hizmetler kalacak» diyor. Niye kalsın ar
kadaşlar? Devlet çarkı işliyorsa - Ki, Fransa'daki 
durumu biliyorsunuz - devletin müesseselerine güve
nimiz varsa, niçin kalsın? Yani bir bakanın, pro
pagandaya gitmemesi halinde mi devlet hizmeti du
racak? 

Ama, durum şudur: Seçim tarihinin hukuken baş
lamasından sonra, geziler başlar. Hele seçim pro
pagandasına girişimizin, son üç haftasından evvel 
ne olacaktır. Belli illere - bunlar illerde etkileme 
aracıdır - konvoyları dizersiniz, on gün içerisinde 
500 araba ile, resmî arabalar ve devletin bütün im
kânları ile oraları etkilemeye çalışırsınız. Şimdi, bun
ların ucuz yöntemler olduğunu üzülerek söylemek 
istiyorum. Hangi ülkede Bir Başbakanın, hatta 
bir Cumhurbaşkanının uçağa bindiğinde, indiğinde 
merasimle karşılandığı görülmüştür? Yoktur arka
daşlar. Bu ilkelliği kaldıralım. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Fransa'da var, her 
yerde var. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Hocam, 
ben onların içinde bulunuyorum, siz de bulunun. 

YILMAZ ALTUĞ ı(Sivas) — Cumhurbaşkanını 
karşılıyorlar., 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Fransa'da bi
zimki kadar suiistimal edilmiyor. 

YILMAZ SARIOĞLU (Sivas) — O başka; kar
şılıyorlar; ama. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Karşılıyorlar; 
ama bizimki kadar suiistimali mi var? Biz de dev
let büyüklerinin karşılanmasını isteriz; ama bunları 
her vasıtayla, her inişte, binişte, buradan bin tören, 
İstanbul'da in tören, karşılama; bunların olmaması 
lazım artık. Türkiye Cumhuriyetinin iradesini bu mil
let temsil ediyorsa, bunun iradesine saygı göstermek 
hepimizin görevidir; çünkü millet de istemiyor, bıra
kınız SİZ". 

'MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Millet isti
yor, siz istemiyorsunuz. 

ıBAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Tören istemi

yor. 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Millete inme

miştin, tabana inmemişsin. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sen bu işten 

anlamazsın. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim. 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Millet sev

gisinden geliyor, sevgisinden. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, her gün 

bizim paramızîla uçaklara binin, inin, törenler düzen
lensin; vali işini bıraksın, bütün millet, memurlar, 
müdürler, çalışanlar işini bıraksın, sizleri karşılama
ya gelsin...; 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, süreniz doldu. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Hangi hizmet

ten bahsediyorsunuz, hizmet bu mudur? 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, kavga etmeye gelmi

yorsunuz, lütfen efendim. Sayın Sanoğlu, lütfen kürsü 
adabına uygun konuşalım efendim. 

PAŞA SARIOĞLU ı(Devamla) — Efendim, ben 
düzgün konuşuyorum. 

BAŞKAN — İyi; ama sizin bu şekilde konuşma
nız olmaz ki. O zaman biz kalkalım buradan, siz 
bildiğinizi yapın. Olmaz bu böyle canım. Lütfen 
Başkanlığa biraz saygınız olsun. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, benim bu dediğimde yanlışlık yok. Ben diyo
rum ki, gittiğiniz yerlerde tabiatıyla memur işlini gü
cünü bırakıyor ve oraya giden bakanın, oraya gi
den Başbakansa, Sayın Başbakanın arkasında dola
şıyor, işler o zaman kalıyor. Ben diyorum ki, bun
lara itibar etmeyelim, bunları kısaltalım, azaltalım; 
yanlış tarafı yok bunun, Sayın Başbakan da biliyor 
bunu. Bunun nedenini de biliyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, süreniz doldu. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi diyorsu

nuz ki, efendim işler kalır. Niye kalıyormuş arka
daşlar? Efendim, bakan gitmezse, işler kalırmış. Ha
yır, işte bu yüzden işler kalıyor. Siz o seçim döne
minin başlamasından itibaren, bu gezileri tertip et
tiğinizde, Türkiye'nin her tarafındaki valiler tedir
gin oluyor, il müdürleri tedirgin oluyor. Araçları na
sıl dizelim, konvoyu nasıl yapalım diye tedirgin olup 
iş yapamadıklarını siz de biliyorsunuz. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Siz rahatsız 
oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Onun için ar

kadaşlar, bunlarla rahatsız etmeyelim. 
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkan. 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — İş ya

pamazsak biz puan alamayız, siz değil. Onu biz dü
şünürüz. 
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BAŞKAN — Lütfen laf atmayalım efendim. 
Sayın Sarıoğlu, süreniz doldu. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkanım. 
Arkadaşlarım, lütfen birbirimizi anlayalım. 3 yıl 

oldu, bu Mecliste siyasî bir diyalog ne başkanlar dü
zeyinde, ne başkanveikilleri düzeyinde, ne partiler ara
sında kurulabildi. Üzülereik söylüyorum ve iki sene 
sonra, eğer seçim erken olmazsa, bu şekilde ayrıla
cağız. Arkamıza baktığımız zaman, 5 yıllık bir süre
den sonra, acaba arkamızda hangi eseri bıraka
cağız? Türkiye'de demokratik rejimin gelişmesi açı
sından hiçbir şey yok ve vatandaşlar şunu söylüyor... 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Sayenizde. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — «Hiçbir şey 

değişmemiştir» diyorlar. 12 Eylül öncesindeki durum. 
bugün bütün hazırlıklarıyla devam ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sözünüzü kesece
ğim efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Bir sene süre
cek mi acaba sizinki? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... -
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bunlara engel 

olalım arkadaşlar, bazı konularda beraber olalım. 
Fikrimizi alın, ikna edin, ondan sonra getirin geçirin, 
yine parmaklar sizindir. 

Hepinize saygılar sunarım. (GHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Sarıoğlu. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum İbrahim Ura! 
Balıkesir İstanbul 

Turan Bayezit Abdullah Çakırefe 
Kahramanmaraş Manisa 

Paişja Sarıoğlu Halis Soylu 
Ağrı Kars 

Muhittin Yıldırım 
iEdime 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tutum. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerin' milletvekilleri, önümüzdeki teklif, seçimlerin te
mel hükümlerinin değiştirilmesine ilişkindir. Burada, 
saygıdeğer teklif sahibi aslında seçim mevzuatının as
lî birtakım unsurlarını ele almadıklarını, uygulamada 
rahatsızlık yaratan bazı yönlerini düzeltmek istedıik-
lerini beyan ettiler; ama kendileri de itiraf ediyorlar 
ki, çok uzun sürede televizyonda muhalefetin sesinin 
işitilmesi rahatsızlık yaratıyor yahut bakanlara refa
kati yasaklayan hükmün çok uzun süre uygulamada 
bırakılması rahatsızlık yaratıyor. İlginçtir ki, yine res
mî törenlerin yapılmasında da mevcut yasağın o ka
dar uzun süre uygulanması rahatsızlık yaratıyor. 

Tabiî 'bu, birilerini rahatsız ediyor; ama rahatsız 
olan iktidar. Oysa soruna bu açıdan yaklaşmayalım 
diyoruz. Geliniz, seçimlerin temel hükümlerini ilgilen
diren ve sayın teklif sa'bJbdfllin dediği gibi, hiç de 
ikincil nitelikte olmayan hu konulan, partiler arasın
da bir uzlaşma fırsatı telakki ederek üzerinde yakla-
şıımlar yapalım. 1986 yıllı bitiyor. Bu konuda bir arpa • 
boyu bile ilerlemedik. Lütfen, diyalog konusunda efli-
rriizde fırsat vardır. Bunun şu kadar gün veya şu ka
dar ay ertelenmesinin, hiçbir zaman bir sakınca ya
ratmayacağını çok iyi biliyorsunuz. Geliniz, partiler 
arasında seçimlerin temel hükümleri konusunda ra
hatsızlıklar varsa, ama şu veya bu partinin çıkarını 
değil, ülke çıkarları açısından, lütfen, partüterarası bir 
arayış ve diyalog imkânı yaratalım. Bu imkân şu an
da elimizde; bu teklifi komisyona iade edelim ve şu 
konuyu partiler arasında birlikte tezekkür edelim. 
Bakalım bizim söylediklerlimiz ne ölçüde sizlerin fi
kirlerine yaklaşacak. Aksi halde, sıiz parmak çoğun
luğuna dayanarak, şurada tek taraflı olarak iktMan 
rahatsız ettiğini ileri sürdüğünüz konularda, eğer ken
dinizi rahatlatacak birtakım tasarruflarda bulunmak 
listiyorsanız, o zaman, elbette ki bizim muhalefet ola
rak kaımuoyuna ve sizlere söyleyeceğimiz şeyler ola
caktır. 

'Balkınız, değerli teklif sahibi arkadaşımız öyle ör
nekler verdi ki, «Efendim, maazallah bir yerde afet 
olursa, o bakan gitmeyecek mi?» dedi. Aslında, o bi
liyor, onun cevabı zamanında verilmiş, 1961'de veril
miş. Sadece ne kadar kasıtlı olduğunu gös'termek ba
kımından, mükâlemeyi, bu yüce Mecliste yapılan bir 
konuşmayı size bir dakika içerisinde özetleyeceğıkn : 
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Sene; 5 Nisan 1961. Bir değerli milletvekili komisyon
dan soruyor : «Bayındırlık Bakanı falan yerde -Allah 
korusun-, yıkılmış olan "bir köprüyü gidip görmesi için 
bir başka vasıta arayıp bulması gerekecek mi? Hal
buki, Karayolları vasıtalarına binerek buraya gitmesi
nin seçimleri ne bakımdan 'ifsat edeceğini bendeniz 
anlamıyorum». 

Cevap : tcramn seçimlerdeki tesirini bertaraf et
meye matuf birtakım memnuiyetlerle alakalı bir hu
sustur bu. Elbette ki, Allah göstermesin, bir yerde 
vuku bulan 'bir felaketle alakalı olan bir vekilin ge
zisi bu memnuiyeti ihlal manasına hiçbir zaman gel
meyecektir.» 

Değerli arkadaşlar, 'bunlar tartışılmış, bir sıkıntı 
yok; ama illa iktidarın lehine olsun diye, 'iktidara 
şekil bakımından da olsa, en ufak bir engel çıkmasın 
diye siz birtakım düzenlemelere giderseniz, bunun so
nu yoktur. Bakınız, 1982 .Anayasası da eğer şekil yö
nünden iddia ve imkân verseydi, bir hukukçu bir eks
per olarak söylüyorum, parmak çoğunluğuna daya
narak, bizim uyarılarımıza rağmen çıkardığınız yasa
lların yüzde 80'i iptal edilirdi maazalla'h. Bu kadar 
hata yapmayınız efendim. 

' BAŞKAN — Sayın Tutum, bağlayınız efendim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Kanunların ru

huyla uygulanmasına imkân verilsin. Onun için, fırsat 
varken, geliniz, bunu partilerarasında 1987 yılının ye
ni bir hayırlı işareti olarak kabul 'edin, uzlaşma im
kânı verecek şekilde komisyona iade edin. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... 'Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi dkutuyorum : 

26.4.1961 İGüniSi ve '298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, İki Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 11 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek seçiim kurulu 
Madde 11. — Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve 

dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, be- I 
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şi Danıştay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasın
dan üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu 
ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla arala
rından 'bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı 
yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar es
ki üyeler görevlerine devamederler. 

Başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında 
başkana yardım ve 'bulunmadığı zaman ona vekillik 

eder. Başkanvekilinin de engeli 'halinde, asıl üyelerin 
en yaşlısı 'başkanlık görevini yerine getirir. 

Her yenileme seçiminden sonra, Yüksek Seçim Ku
ruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler ara
sından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan 
ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

Başkan veya başkanvekiiinin bu görevi bırakması 
halinde, 'boşalan yer için Yüksek Seçim Kurulunca 
yeniden seçim yapılır; başkan veya başkanvekilliğin-
den ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yeri
ni alır.» 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var onu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun teklifi
nin 1 inci maddesiyle 298 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesindeki düzenlemenin; 

2 nci fıkrasının «Yüksek Seçim Kurulu Üyelerinin 
görev süresi 5 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden se
çilebilir» şeklinde düzeltilmesini arz ederiz. 

Osman Bahadır Necla Tekine! 
Trabzon İstanbul 

Turgut Sera Tirali Fehmi Memişoğlu 
Giresun Rize 

'Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Gerekçe : Süre 6 yıla çıkarıldığı takdirde 1993 
yılı seçimlerinin tamamı deneyimsiz bir kurulun yap-. 
ması gerekecektir. Süre 5 yıl olduğu takdirde gerek 
1988, gerekse 1993 yılı ve müteakip seçimlerde daima 
kurulun yarısı deneyimli olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var 
mı? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 
Sayın Bahadır, süreniz 5 dakikadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; önergemi bir 
defa da benim 'takdim etmemin uygun olacağım dü
şünüyorum. 

önerge şu şekildedir : 
«298 sayılı Kanunun 11 inoi maddesindeki dü

zenlemenin; 

2 nci fıkrasının (Yüksek Seçim Kurulu üyeleri
nin görev süres'i 5 yıldır. Süresi biten üyeler yeni
den seçilebilir,)» 

Yani, Yüksek Seçim Kurulunun görev süresi 
biten üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi için, 
ikibuçuk yılda bir seçim yapılması; bu seçimlerden 
ilkin'in aralık ayının ikinci yarısında, ikincisinin de 
haziran ayının ikinci yarısında olmasını öngörmek
tedir. Aralık ayı sonunda seçilenler 1 Ocak tarihinde; 
haziran ayında seçilenler de 1 temmuz tarihinde gö
reve başlarlar. 

Kanun 'tasarısının tümü üzerindeki görüşlerimizi 
arz ederken, bu düzenlemenin gerekçesini izah et
miştim. Burada, şunu ilave ötmek istiyorum: Bu öner
ge, yalnız benim, hemen bir gecede, alelacele hazır
layıp takdim ettiğim (bir önerge değildir; fevkalade 
teknik ve uzunboylu düşünenlerle hinlikte, yetkilile
riyle birlikte düşünülerek hazırlanmış, tartışması ya
pılmış bir değşiklik teklifidir. Onun için, önerge
mizin kabul edilmesi, hem Anayasamızın ruhuna, 
lafzına ve mevcut hukuk sistemimize de uygun dü
şer. 

Seçimle gelen bir muhtarın, bir milletvekilinin, 
hatta seçimle gelen başka bir kimsenin, sonradan çı
kan bir kanunla süresinin uzatılması mümkün de
ğildir. Milletvekillerinin süreleri" uzatılıyor; ama bu 
önceden düzenlenen Anayasa gereği olarak uzatılı
yor. 

Şimdi, 'burada Anayasa 5 yılı öngörmüş; 5 yılı 
öngördüğüne ve Anayasaya uygun olarak bir düzen
leme yapıldığına göre, Anayasanın gösterdiği sınırlar 
içinde kalmamız lazım. Binaenaleyh, bu sınırlara bu
rada riayet ederek bir önerge verdik. 

25 . 12 . 1986 O : 2 

I BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, süre-
( niz doluyor. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Affedersiniz 
J Sayın Başkanım, hemen bağlıyorum. 

Ayrıca, münavebe ile seçim yapılması için süre
leri de gösterdik; yine bu şekilde, 1993 seçimlerin
de deneyimsiz bir kadronun Yüksek Seçim Kurulun
da görev yapacağını da hesaplamış bulunuyoruz; o 
bakımdan da çok mühimdir. 

Önergemizin kabul buyurulmasını arz eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 'edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum': 
MADDE 2. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
'Hakkında Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 12 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üye seçimi zamanı 

Madde 12. — Yüksek Seçim Kurulunun görev 
{ süresi biten üyeleri yerine yenilerinin belirlenmesi 

'I için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim 
yapılır. 

I 'Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, ek
siklik yukarıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu 
yoldan seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresi
ni tamamlar. Seçim, başkan veya başkanvekilinin 

I kuruldan ayrılmış olması nedeniyle yapılmış ise, 
yeni üyenin de katılmasıyla başkan veya başkanve-
kili seçimi yapıldıktan sonra, bu seçm'in sonucuna 
ve 11 inci maddenin son fıkrasında (belirtilen esasa 
göre yeni üyenin yeri belirlenir.» 

j BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

I Bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun teklifinin 
2 nci maddesiyle 298 sayılı Kanunun 12 nci madde
sindeki düzenlemenin; 

1 inci fıkrasının, 
«Yüksek Seçim Karulunun görev süresi biten üye

leri yerine yenilerinin seçilmesi için 2,5 yılda bir, il
kinde Aralık ayının ikinci yarısında, ikincisinde Ha
ziran ayının ikinci yarısında seçim yapılır. 
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Aralık ayı sonunda seçilenler 1 Ocak tarihinde, 
Haziran ayı sonunda seçilenler de 1 Temmuz tarihin
de göreve başlarlar». 

Şeklinde düzenlenmesini saygı ile arz ederiz. 

Osman Bahadır Necla Tekinel 
Trabzon İstanbul 

Turgut Sera Tirali Fehmi Memişoğlu 
Giresun Rize 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Gerekçe : 
Bu şekilde bir düzenleme yapıldığı takdirde Ana

yasanın lafzına ve ruhuna uygun bir düzenleme geti
rilmiş olur. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor mu? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Önergemiz açık 

efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 52 nci maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oy verme gününden önceki yirmibirinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin seçim 
çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim Kuru
lunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği süre ve 
kelime sayısı sınırları içinde katılan siyasî partiler ta
rafından verilecek metinler yayınlanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz efendim. 
Sayın Arıkan, süreniz 5 dakikadır. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddenin geti
rilişindeki amaçlardan birisinin, halkı bıktırmamak 
olduğu ileri sürülüyor. Belki buna, kaynak ve zaman 
israfını önleme açısından da bakılabilir; ancak, daha 

önceki maddede, 90 gün süre ile siyasal partiler me
tinlerini TRT'ya gönderip, bunu yayınlatma imkânını 
buluyorlardı. 

Ara seçimlerde Yüksek Seçim Kurulunun, birer 
dakikalık televizyonda, birer buçuk dakikalık da rad
yoda tanıdığı sürenin, mesajları tam olarak kamuo
yuna verebilmekte birtakım güçlükler çıkardığını he
pimiz gördük, yaşadık. Eğer bu süreyi 20 güne indi
riyorsanız, bu zaman farkını telafi etmeniz gerekir. 
Seçimlerde önemli olan, seçmeni sağlıklı olarak aydın
latabilmektir; yani kamuoyunu sağlıklı bir biçimde ay
dınlatabilmek, bütün partilerin mesajlarını kamuoyu
na tam olarak verebilmesini sağlayabilmektedir. 

Onun için biz bir önerge getiriyoruz, diyoruz ki, 
bu maddede, bu seçim sırasında verilecek metinler as
garî 5 dakikadan az olmamak üzere sınırlansın ki, me
sajlar tam olarak kamuoyuna verilebilsin. Yoksa, 
Yüksek Seçim Kurulu 1 dakikalık bir süre tanırsa, ne 
mesajlar topluma verilebilir, ne de halk bundan bir 
şey anlayabilir. Eğer demokrasiye inanıyorsak, kamu
oyunun, bütün partilerin fikirlerini tam olarak anla
ması gerekir. 

O nedenle bir önergemiz var; önergemizi kabul 
buyurursanız, sanıyorum ki sorun bir ölçüde rahat
lar, çözümlenir, 90 gün yerine 20 gün içinde toplu
ma gereken mesajlar verilebilir. . 

Kaldı ki iktidar, televizyon ve radyoyu, «İcraatın 
İçinden» programları dışında, plaket törenleriyle, se
minerlerle, turistik bölgelerdeki birtakım icraatlarıyla 
sürekli olarak kendi propagandasını yapmaktadır. 
Muhalefet partilerinden de bu imkânın hiç değilse bu 
ölçüde esirgenmemesi gerekir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, soru var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, maddede 21 gün var. Bu 21 gün nereden 
kaynaklandı? Anayasal bir zorunluluk mu? Niçin 21 
gün de, 15 gün veya 28 gün değil? Bunu soruyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, bu Seçim Kanu
nunda 21 gün olarak geçiyor. Bu sebeple propaganda 
süresi 21 gün... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Efendim, 
sorunun madde ile bir ilgisi yok ki. 
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BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde değil bu; 
madde ile ilgili soru. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) ~ Propaganda başlangıç tari
hidir efendim. 

BAŞKAN — Önergeye geçmedik efendim. Türkân 
Hanım madde üzerinde söz aldı, maalesef önergeyi 
dile getirdi. 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, bu tarih propa
ganda başlangıç tarihidir ve 21 gündür. Daha önceki 
kanunlarda da 21 gün olarak belirtilmiş, biz ona uyu
yoruz efendim. Propaganda başlangıç tarihi. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Niçin 21 gün? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni

ye 21 gün? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. GOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan mü
saade eder misiniz. Sorunun cevabını arz edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. GOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Milletve
kili Seçimi Kanununun 49 uncu maddesi gayet açık; 
burada 21 gün olarak tespit edilmiş; biz de oraya pa
ralel olarak bu hükmü getirdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 

soruyu komisyona sormadım ki,. hükümete sordum 
Sayın Başkan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — İzin verir misiniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, kanunu biz ge
tirmedik; biz uyduk. Ancak, konunun gerekçesi 49 
uncu maddede bellidir. Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 49 uncu maddesi seçim başlangıç tarihini göster
miş; 21 gün demiş. Bu itibarla, kanun teklifinde de 
paralelliği sağlamak için aynı hükme uyulmuştur, 21 
gün olarak tespit edilmiştir ve zaten «Seçim başlan
gıç tarihi...» diyor, bu bütün kanunlarda 21 gün ola
rak kullanılmaktadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Se
çimin başlangıç tarihi 3 temmuzdur; 6 ncı madde açık 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; mesele anla
şılmıştır. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Propaganda başlangıç ta
rihi efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — So
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, buyurun efen
dim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın hükümetten, şu sorumun cevabını 
rica ediyorum : 

1986 yılında «İcraatın İçinden» programı dışında, 
plaket vermeler, seminerler ve diğer benzeri toplantı
lara katılmak suretiyle hükümete ayrılan zaman ne 
kadardır, muhalefete ayrılan zaman ne kadardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Efendim, bu soruyu şu an
da cevaplamam mümkün değil; ancak hükümete ve 
muhalefete ayrılan zaman diye tahdit ve tespit edil
miş bir zaman var ise, yazılı olarak bildiririz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Öyle bir 
ayırım yok; tamamı hükümete ait. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Önergeler var okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 51.3 sıra sayılı kanun teklifinin 

3 üncü maddesiyle 298 sayılı Kanunun 52 nci madde
sinin son fıkrasında yapılmak istenilen değişikliğin 
metinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Gerekçe : 
Bu değişiklik Anayasada ve seçim kanunlarında 

yer alan seçimlerin eşit ve adil yapılması ilkesine ay
kırı bulunmaktadır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 üncü mad

desinin Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Abdullah Çakırefe 
Manlisa 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

İbrahim Ural 
istanbul 

Turhan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Halis Soylu 
Kars 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, bir 
parti genel başkanının bugün basına verdiği demeci 
dağıtılıyor burada efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Mesele nedir, anlayamadım efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim bir si

yasî parti liderinin bugün basma verdiği demeci 
Genel Kurulda herkese dağıtılıyor. Bu ne biçim iştir 
efendim? 

SALİM EREL (Konya) — Meclisin görevlisi da
ğıtıyor bu kâğıtları. 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Meclis görev
lisi dağıtıyor. 

BAŞKAN — Efendim, yani burada oturan Baş
kanın bundan ne haberi olur efendim? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Haberdar ediyo
ruz efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Haberdar ediyoruz. 
BAŞKAN — Tamam, iyi; eğer bunu dağıtanlar 

görevliler ise, onları men ederiz dağıtmaktan. 
SALİM EREL (Konya) — Görevliler dağıtıyor. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — İdare amirleri 

nerede efendim? 
BAŞKAN — önergeleri okumaya devam ediyo

ruz efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. Necat Eldem 

Mardin 

Hazım Kutay 
Ankara 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

MADDE 3. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 3270 sayılı Kanunla değişik 52 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen konuşmala
rın yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan siyasî 
partiler, TRT Kurumunca usulüne göre tespit edilen 
reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek şar
tıyla birinci fıkrada belirtilen tarihler arasında üçten 
az, altıdan çok olmayan ilave konuşma yapabilirler. 
Bu konuşmaların toplam süresi onbeş dakikadan az 
ve kırkbeş dakikadan çok olamaz. Siyasî partiler bu 
bent gereğince yayımlanacak propaganda konuşma
larında yaptıkları ve yapacakları icraatı, görüntülü 
olarak da verebilirler. Ancak, bu görüntülerde diğer 
partilere sataşma ve hakaret kasdı bulunamaz. 

Oy verme gününden önceki yirmibirinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki saat 18.00'e ka
dar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin seçim 
çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim Ku
rulunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği süre 
ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydı ile se
çime katılan siyasî partiler tarafından verilecek me
tinler yayınlanır. 

Gerekçe : 
Teklifimizle, 52 nci maddenin ikinci fıkrasının 

(d) bendinde yapılan değişiklikle, teklifin TRT'deki 
propaganda süresinin önemli ölçüde kısaltılması kar
şısında 3 ilave konuşma daha yapılabilmesi imkânı 
verilmiştir; ancak, her bir konuşmanın 15 dakikayı 
geçmemesi için en az 3 konuşma sınırı konulmuştur. 
Keza toplam süre olarak gösterilen 45 dakika konuş
maların tamamının süresini ifade etmektedir. Yani 
6 konuşma yapılırsa bunların toplam süresi 45 daki
kayı geçmeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 3 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Arıkan M. Arif Atalay 

Edirne Adıyaman 
Nuri Üzel Kemal Gökçora 
Eskişehir Bursa 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

«Oy verme gününden önceki yirmibirinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki saat 18.00'e ka-
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dar TRT haber bülteninin siyasî partilerin seçim ça
lışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim Kurulu
nun eşitlik esasları dairesinde 5 dakikadan az olma
mak üzere tespit edeceği süre ve sınırlar içinde kal
mak kaydıyla, seçime katılan siyasî partiler tarafın
dan verilecek metinler yayınlanır.» 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık sıra
sına göre tek tek okutacağım. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, affedersiniz; önergelerde, özellikle okunan 
ikinci önergede yeni hükümler getiriliyor. Bir kere 
dinlemekle hatırda kalacak şeyler değildir, mütalaa 
serdetmek mümkün değildir. Lütfeder gönderirseniz, 
bakalım ve inceleyelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — öyle bir usul var 
mı Sayın Başkan? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
usul bakımından bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu tür yeni un

surlar ihtiva eden önergeleri teamülen komisyon is
ter, komisyonda bunları olgunlaştım4 tekrar getirir. 
Usul budur; ama maşallah usul diye bir şey bırak
madınız.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Komisyon tetkik 
ediyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir siz söyleyin, bir o söy
lesin, ben buradan kalkayım. Müsaade edin efendim, 
komisyona gösterildi; komisyon arzu ettiklerini aldı, 
tetkik etti. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, komisyon yok ki efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — «Katılıyoruz» de
medik ki. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyon temsil ediliyor, komisyon mevcut değil efen
dim. Temsil başka, mevcudiyet başka. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Komisyon yok ki 
efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Komis
yonun katılıp katılmadığını nereden biliyorsunuz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyon nerede ki efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılır

sak yeter sayı aranır; katılıp katılmayacağımızı bildir
medik. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Met

ne aykırı her noktada komisyonun çoğunluğunu so
rarız; metne aykırı her noktada. Siz bu raporu mü
dafaaya mecbursunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Metne aykırı değü 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bu, komisyonun ka
rarına bağlı, başkanın değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade ediniz. 
(Gürültüler) 

Efendim, komisyon, eğer şu mevcut metnin dışın
da herhangi bir meseleyi, herhangi bir teklifi kabul 
veya buraya kaydettirmek üzere, müspet görüş mü
talaa ederse, o zaman komisyonda çoğunluk aranır, 
ama komisyonu devamlı olarak başkan, sözcü ve 
başkanvekili temsil eder. Burada şimdi komisyonun 
katılıp katılmadığı meçhul daha. Neden komisyonda 
ekseriyet arayalım? O buyurduğunuza, eğer komis
yon «katılıyorum» derse, mevcut metne yeni bir ek 
getirecek yahut çıkaracak bir durum olursa, o zaman 
kendilerinden çoğunluğu isteriz. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, komisyon başkanı «önerge komisyona geldi, tet
kik ettik» buyurdular. Nasıl tetkik etti komisyon?.. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Usul 
tartışması mı açtınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bundan bir şey anlayamıyorum; el
bette tetkik edecek. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Tetkik et
tik dedi komisyon efendim. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Korsan usulü de
diğimiz zaman işte bunlar anlaşılıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Na
sıl güvenirsiniz bu komisyonun Anayasa değişikliğine. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Kasaroğ-
lu burada ince bir noktaya dokunuyor, bir nüans var 
burada; ama bizim Tüzüğümüzde ve şimdiye kadar-
ki teamüllerimizde buyurduğunuz şekilde, «Mademki 
tetkik ediyor, öyle ise yetersayısıyla tetkik etsin» hu
susu yok. Ancak, bu verilen önergeleri kabul eder
se, mevcut metinde bir değişiklik meydana getirecek 
şekil doğarsa, o zaman komisyonda ekseriyet aranı
yor, şimdiye kadar yapılan, getirilen usul bu. Madde 
de bu şekilde tedvin edilmiş. 
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Lütfen efendim, bu meselede müzakere açmadık, 
ben size izah ettim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, yal
nız bunun sonu belli değil, biz bu filmi çok gördük, 
Komisyon Başkanı «katılmıyorum» diyecek, hükü
met katılacak mesele halledilecek. 

BAŞKAN — Ne yapalım? 
Devam buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı kanun tekli

finin 3 üncü maddesiyle 298 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesinin... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, anlayamıyoruz, hiç değilse kelime keli
me okunsun efendim. 

BAŞKAN — Okurken mikrofona fazla sokulu
yorsunuz belli olmuyor, arkadaşlar anlayamıyorlar. 

Biraz da gürültüden oluyor, lütfen dinlemeye im
kân verin. 

Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Gürültüyü ANAP 

yapıyor efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Buyurun. 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı kanun teklifi

nin 3 üncü maddesiyle 298 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesinin son fıkrasında yapılmak istenilen deği
şikliğin metinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; şu ana kadar konuşan ar
kadaşların üzerinde ısrarla durup belirttikleri gibi, 
fevkalade önemli bir konuyu görüşüyoruz. Seçim ka
nunları, diğer kanunlar gibi rahatlıkla değiştirilebilen, 
rahatlıkla şu veya bu yerine çekilen kanunlar olma
mak gerekir. 

Nisan ayında burada seçim kanunları üzerinde 
değişiklik yapılırken de arz ettik. Lütfen bu kanunlar 

üzerinde bir asgarî müşterek tesis edelim, siyasî par
tiler arasında bir asgarî birlik sağlayalım. Getirilen 
teklifin elbette ki iyi yönleri vardır, bunun hepsine 
kötü demenin imkânı yoktur, ama bunun içinde yan
lış ve eksik noktaları da vardır. Hep beraber elbir
liği yaparsak en doğruyu bulacağımız inancındayım. 
Bizim baştan beri üzerinde durduğumuz ve şiddetle 
karşı çıktığımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin em
rivakilerle karşı karşıya bırakılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 3 maddelik kanun teklifi ge
liyor, 33 madde olarak çıkıyor. Şimdi yine bir hü
kümle karşı karşıyayiz. Okunan ve bundan sonra gö
rüşülecek olan önergeyi, okunması sırasında da zan
nederim ki arkadaşlarımın büyük bir kısmı, benim 
gibi anlayamadılar. Böyle alelacele gelip daha anla
şılmadan bir metnin kanunlaşmasını takdirlerinize 
bırakırım. Bununla elde edilecek sonuç, demokrasiye 
de faydalı değil, bizlere de faydalı değil, yarının Tür
kiye'sine de faydalı değil. 

Lütfedip Sayın Başbakanım insafa gelsinler, Mec
lisi emrivaki müessesesi olmaktan çıkarsınlar. Aksi 
halde, yüce Mecliste Sayın Başbakan ne emrederse 
o kanunlaşmış olsun, mesele hallolsun gitsin! Ama 
eğer demokrasi var ise, bu şekilde gidemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Seçim Kanunu ile seçim 
kazanan hiçbir iktidar Türkiye'de bugüne kadar 
olmadı. (ANAP sıralarından «Ne alakası var» sesleri) 
Bu kanunda nisan ayında yaptığınız değişiklik size 
hayır getirmedi. Bu yaptığınız değişiklik de ihtimal 
ki size hayır getirmeyecek, ama gelin beraber olalım 
ve Türkiye'deki demokrasiye yazık etmeyelim. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 üncü mad

desinin komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş

ları. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, söz istiyorsunuz, buyu

run efendim. 
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Süreniz 5 dakika efendim. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; bu madde ve müteakip maddeler, da
ha evvel arz ettiğim gibi asıl metnin, yani kanun 
teklifinin getiriliş amacını gösteren maddelerdir. Yük
sek Seçim Kuruluyla ilgili madde bir paravandır, 
onun aıdına bunlar ilave edilmiştir. 

Şimdi bu maddelerde, 61'de ve daha sonra son 
derece uzun tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalardan va
rılan sonuç şudur. Getirilen düzenleme bugünkü ha
liyle herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Sıkıntıyı duyan, 
partizan amaçlı, propaganda amaçlı birtakım faali
yetleri dilediği biçimde yerine getirme arzusunda olan 
bir iktidardan kaynaklanmaktadır, yani rahatsızlık 
iktidardadır. Amaç, iktidarda kalmayı her ne paha
sına olursa olsun gerçekleştirmek için ne imkân var
sa onu kullanmak. Niteliği ne olursa olsun, ama di
rekt destek, ama yandan payanda, ne olursa olsun 
bütün destekleri mutlaka kullanmak. 

Bu kadar önemli bir konuda neden partiler ara
sında uzlaşma sağlamayalım? Benim buradaki öne
rim, 3 üncü madde ve diğer maddelerin komisyona 
iade edilmesidir. 3 üncü maddeyi kabul ederseniz, 
öbür maddeleri de münferit önergelerle komisyona 
iade şansımız vardır. Bu şansı kaybetmeyelim diyo
ruz. 

Yüce takdirlerinize saygıyla sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 üncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mardin Milletvekili Mehmet Necat Eldem ve ar
kadaşları. 

MADDE 3. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 2370 sayılı Kanunla değişik 52 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(d) yukarıdaki bentlerde belirtilen konuşmaların 
yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan siyasî 
partiler, TRT kurumunca usulüne göre tespit edilen 
reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek şar
tıyla birinci fıkrada belirtilen tarihler arasında üçten 
az, altından çok olmayan ilave konuşma yapabilirler. 
Bu konuşmaların toplam süresi onbeş dakikadan az 

ve kırkbeş dakikadan çok olamaz. Siyasî partiler bu 
bent gereğince yayımlanacak propaganda konuşma: 

larında yaptıkları ve yapacakları icraatı, görüntülü 
olarak da verebilirler. Ancak, bu görüntülerde diğer 
partilere sataşma ve hakaret kasdı bulunamaz. 

Oy verme gününden önceki yirmibirinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin se
çim çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim 
Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği 
süre ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydı ile 
seçime katılan siyasî partiler tarafından verilecek 
metinler yayınlanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, usul hakkında. 
BAŞKAN — Efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ye
ni madde işlemi yapmanız gerekir efendim. 

BAŞKAN — Niye? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa-

Efendim yeni madde işlemi yapılması ve söz hakkı ve
rilmesi gerekir; çünkü (d) fıkrası değiştiriliyor. Mevcut 
olan son fıkranın tadili değil, bir üstteki (d) fıkrası 
değiştiriliyor, yeni bir madde efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başka madde değiştiril
miyor, değişiklik aynı madde içinde yapılıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Aynı madde efen
dim. Başka maddeyle alakası yok efendim. 

BAŞKAN — İlave yok efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Son 

fıkraya ilave edilen başka değişik fıkralar var. 
BAŞKAN — Değiştirmiyor efendim, teklifte var. 
Komisyon katılıyor mu? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Türk Bayrağı filan kaldırılıyor. En önem
li konu efendim. Konuşmalarda Türk Bayrağından 
başka bir şey olmayacağı esası kaldırılıyor. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN-
GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Teklif sahiplerinden söz isteyen var mı? Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yeni madde işlemi yapmıyor musunuz? 

BAŞKAN — Hayır, yeni madde değil efendim. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bu madde birkaç... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne 

derseniz deyin, söyleyeceğiz. Hiç değilse dinlemeye 
tahammül edin. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ye

ni madde, birkaç fıkra. 
BAŞKAN — Yeni madde değil efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Aleyhinde söz is

tiyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Aleyhinde söz olmaz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 3 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşları. 
«Oy verme gününden önceki yirmibirinci günden 

itibaren oy verme gününden önceki saat 18.00'e ka
dar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin seçim 
çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim Ku
rulunun eşitlik esasları dairesinde 5 dakikadan az ol
mamak üzere tespit edeceği süre ve sınırlar içinde 
kalmak kaydıyla, seçime katılan siyasî partiler tara
fından verilecek metinler yayınlanır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Konuştunuz efendim. Usulsüz ko

nuştunuz ve önergeyi de izah ettiniz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ana

yasayı okuyacağım. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, Anayasa maddesini okuyacağım. 

BAŞKAN — Anayasa maddesinin neyini okuya
caksınız? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 
hakkımı engellediniz. 

BAŞKAN — Hayır, efendim; siz burada konu
şurken, önergeniz olduğunu ve önergenin kabul edil
mesini ifade ettiniz ve daha önceden söz almış oldu
nuz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, daha önce de bunu yaptınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usul yaratmayın. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usul yaratmayın 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi, değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usul 
yaratıyorsunuz; önergede konuşma hakkını kaldırı
yorsunuz; var mı yetkiniz? 

BAŞKAN — Efendim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, siz iyi niyetle yapıyorsunuz; yarın birisi iyi 
niyet dışında hareket edebilir. 

BAŞKAN — Efendim, aslında yapılan usulsüz; 
sözlerini kesmem lazımdı, ama baktım ki, önergeyi 
izah ediyorlar, önergeden sonra vereceğime önerge
den önce vermiş oldum. Böyle bir usülî hata yaptık; 
onu ben kabulleniyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önerge hakkında 
konuşmayı nasıl kaldırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kaldırmıyorum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

madde üzerinde konuşulurken, elbette ki maddeyle 
ilgili bir önerge vermişse ona değinebilir; ama, açık
lama sadedinde değil, madde üzerinde konuşurken 
atıfta bulunabilir. 

BAŞKAN — Efendim, «önerge verdik, bu öner
genin kabul edilmesi lazımdır» buyurdular burada 
efendim; yoksa, ben niye söz vermeyeyim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O söze dayanma
yın efendim. 

BAŞKAN — Olur mu efendim? O zaman şöyle 
bir usul çıkar; önerge verenler ilk önce maddenin üs
tünde konuşurlar, ondan sonra bir de önergeyle be
raber; olur mu efendim? 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yetkiniz yok, ki. Bunu siz yapmayın, kötü bir tea
mül. 

BAŞKAN — 'Maddeyle ilgili konuşabilir; ama, 
önergesi varsa önergesi üstünde konuşur efendim. 
Şimdiye kadar böyle bir teamül yok ki, yapmayın 
arkadaşlar. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Törenlere ait yasaklar 
Madde 64. — Seçim propagandasının başlangıç 

tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar 
olan süre içinde, 62 nci maddede sayılı bütün daire, 
teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi te
şekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler 
dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler ter
tiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve 
bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bu
lunmak yasaktır. Bu maddedeki yasaklar, ara seçim
lerde seçim çevresiyle sınırlıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Değerli arkadaşla
rım, demin kısaca izah ettim; ama tekrar değinmek 
istiyorum. 

Bir hükümetin icraatını millete mal etmesine hiç 
kimse engel olamaz, hakkıdır. Eksik gördüklerini de 
büz burada ve yapılacak toplantılarda söyleriz; ama 
seçim atmosferli çok önemlidir arkadaşlar. Seçim at
mosferi, biliyorsunuz altı ay önceden başlar, hatta 
seçimlerden bir yıl önce bir telaş başlar; altı ay önce
sinden, üç ay öncesine gellinceye kadar bunlar devam 
eder. Bir defa son yıla girdiğinizde seçim atmosferi
ne girmiş sayılırsınız. Şimdi düşününüz ki, siz bu se
çim atmosferi içerisinde, o yılın seçim atmosferi içe
risinde seçime üç ay kala, son 21 gün hariç, devletin 
bütün imkânliarını kullanmak istiyorsunuz. 

Arkadaşlar bunlar açık. Samimiyetle, hep beraber 
düşünürsek, bunlarda bir maksadın olduğu açıktır. 
Ama mesele şudur; burada ne söylesek, kabul edil
meyeceğini tahmin ediyorum; çünkü demlin de söy
ledim, bunlar temel yasalardır. Temel yasalarda, kar

şı tarafın düşündüğünü dahi dikkate almak isteme
den, burada zorlamayla geçirmek istiyorsunuz. Yal
nız bunlar ne oluyor? Her çoğunluk iktidarı, her is
tediğini eğer bu Meclisten geçirirse arkadaşlar, işte 
sonunda parlamenter rejim Trükîye'de dejenere olu
yor. Çünkü, esas olan, milletin güven kaynağı bura
sıdır. Biz ne yapıyoruz şimdi? Çoğunlukla iş yapı
yoruz, çoğunlukla geçmişte... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Demokrasinin temel 
felsefesi budur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Tamam karde

şim, biz de kabul ediyoruz; yalnız biliyorsunuz, bu
rası tartışma yerlidlir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam buyurun siz 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi, biz ne
rede tartışacağız arkadaşlar? Komisyonda bu imkânı 
vermiyorsunuz, burada gösterdiğimiz en mantıkî olan 
sebepleri dikkate almıyorsunuz ve ondan sonra par
mak 'hesabıyla geçiyor. Her çoğunluk kendisine gö
re burada yasa çıkarırsa, - özeli ike bu gibi yasalar, 
başkalarını söylbmıiyorum - o zaman sistemi biz deje
nere etmiş oluyoruz. 

Şimdi insaf ile düşününüz, burada sizlerin amaç
ladığı şeyi kime danışırsanız danışın, sokaktaki en 
sade vatandaş bile sizin bu niyetinizi anlar, bunu bil
memeye imkân yoktur; ama bunların suiistimal edil
diğini Türkiye'de gördünüz. Bir yandan, suiistimal 
ödilen şeyleri yeniden, tekrar eskisine döndürmek bi
ze bir şey kazandırmaz, partilerimize biir şey kazan
dırmaz. 

Değerli arkadaşlarım, sizin hükümetiniz - bekliyo
ruz, millet de bekliyor - birçok şeylerde belki başa
rılı olabilir. Milletin zaten beklentisi nedir? İktidar
ların başarılı olması. Arkanızda blirtakım eserler bı
rakabilirsiniz, bunları kabul ediyoruz; bırakabilirsiniz 
diyorum; arkadaşlar, arkanızda hukuk eserleri bira-
kın. Bırakın abideleri, barajları, şunları; bir memle
kette en mühimi hukuk abideleridir, hukuktur, hu
kukun işlemesidir. Eğer siz bunları bırakırsanız, bun
lar sizin için öbüründen daha büyük fazilettir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Sarıoğlu. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sorum vardı. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, zatı âliniz soru sora

caktınız. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

üzerinde konuşmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 
Efendim, siz şahsınız adına mı, grup adına mı ko

nuşacaksınız? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Grup adına. 
BAŞKAN — Grup adına; yetki belgeniz var efen

dim, ıbuyurun. 
Grup adına 10 dakika görüşebilirsiniz efendim. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Tüabzon) —Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 
bir hususu 'burada açıklamak lüzumunu hissediyorum. 

298 sıayıh Kanun - bilhassa sayın bakanıman din
lemesini çok arzu ederim - 26.4.1961 yılında çıkmış
tır. Bu değiştirilmek istenilen madde 25 - 26 yıldır uy
gulanmaktadır ve bu maddede bir değişiklik yapılma
sı, gelmiş geçmiş hiçbir iktidar döneminde düşünül
memiştir. 

Şimdi, 3 yıllık bir iktidar bu maddeyi yeterli gör
müyor, değiştiriyor. Acaba 26 yıl seçim yapan hükü
metler mi akıllıydı, bu hükümet mi çok akıllıdır, sa
yın bakanıma soruyoruz. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Bu ne biçim laf 
efendim? 

BAŞKAN — Efendim, devam edin. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Şimdi, ikinci 
hususu belirtmek işitiyorum, iki hususu birbirine ka
rıştırıyoruz. Bunlardan birisi; seçim yasaklarının baş
langıç tarihiyle ilgilidir, ikincisi de; propaganda süre
sidir, bunlar birbirinden ayrıdır. Seçim yasaklarının 
başlama tarihi kanunla belirlenmiştir. Mevcut ka
nuna göre 3 temmuz günü seçim yasaklarının başlan
gıç tarihidir. Propaganda yasaklarının başlangıç ta
rihi ise, sandığa oyların atılmasından 21 gün evvel 
'başlar. 

Şimdi, burada bir 3 aylık ve bir de ikinci bir 21 ı 
günlük süre var. Şunu bilhassa işaret etmek istiyo
rum ki, törenlere ait yasaklar; memurların gezilere ! 
katılmalarıyla ilgili yasaklar seçim başlangıcı tarihin
de başlar, propaganda süresinin başında başlamaz ve j 
bu 26 senedir böyle uygulanmaktadır. Bunun şimdi
ki düzenlemeyle ne mahzuru var, kısaca işaret etmek 
istiyorum. 

Bu düzenlemeyle balkınız eşitlik ilkesine, adalet 
ilkesine ne şekilde aykırılık yapılıyor : Şimdi 3 Ha
ziran seçimlerin başlangıç tarihidir, yani yasakların 
bu tarihten başlaması lazım. Seçimin başlaması de
mek; miHetvekiierinin seçim hazırlığı yapması, par
tilerin seçim hazırlığı yapması, Yüksek Seçim Kuru-

lunun seçim hazırlığı yapması ve milletin seçim hazır
lığı yapması demektir. 

Burada şöyle bir durum hâsıl oluyor : Bakınız, se
çimin başlangıç 'tarihini, yani yasaklar tarihini kaldı
rınca 3 Haziranda seçimler de başlamıştır- adaletsiz
lik nasıl oluyor? Bir tarafta devlet - hükümet - iktidar 
olan siyasî parti (üçü birleşiyor) olacak, bir tarafta da 
diğer bir siyasî parti ve bunlar seçimde karşı karşıya 
gelecekler. Biri, seçim yasağının başladığı o müddet 
içerisinde, resmî arabalarla gezecek, memurlarla 
(umum müdürler, müsteşarlar) beraber gezilecek, tö
renler yapılacak vesaire; diğer tarafta da bir parti 
yalnız olarak gezecek; sanki devlet, o partinin devleti 
değil de iktidar partisinin devleti imiş gibi. 

Burada devletle parti karşı karşıya getiriliyor. 
Böyle bir şey olmaz. Siyasî partiler seçimlere girer
ken, eşit düzeyde, eşit alanda, eşit sathı mailde gir
meleri lazım, ©ünün içindir ki, 25 senedir bu usul uy
gulanıyor ve 'bunda, siyasî partilerin asgarî uzlaşması 
vardır. Bu, uzlaşma hükümlerine, demokratik rejimin 
asgarî müştereklerdeki uzlaşma noktasına da muha
liftir. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Hangi asgarî müş
terek? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Beyefendi, sa

yın milletvekili, bir şeye işaret etmek istiyorum; ko
nuşma nezaketi varsa, dinleme nezaketi de vardır, 
buna lütfen dikkat edin. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bahadır, büyültmeyin 
efendim. 

OSMAN ıBAHADIR (Devamla) — Şimdi ben bu
rada eşitlik ilkesini izah ediyorum, bana «Hangi eşit
lik ilkesi» diye soruluyor Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Eğer ben size 
bu eşitlik ilkesini, adalet ilkesini tam olarak izah ede-
miyorsam kusur bende, kanunda değil. 25 senedir tat
bik edilen ve demokratik rejimin esası olan, seçim uy
gulamasına uygun olan madde ortada. (ANAP sıra
larından «Süresi doldu» sesleri) 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyor efendim, 
müsterih olunuz efendim. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Siz oradayken müs
terihiz. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — İyice inceler
seniz, bu iki değişiklik arasındaki farkı görürsünüz. 
Şöyle bir durum var : Her kanunda bir art niyet ge
tiriliyor ve bu iktidarın yararına getiriliyor. Böylece 
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bi şeye varamazsınız. Devleti politikaya çekiyorsunuz. 
Seçim başlangıcından sonra propaganda müddeti olan ' 
21 güne kadar devleti propaganda sahasına çekiyorsu
nuz ve ondan medet umuyorsunuz. Art niyet budur. 
Bu, son derece, demokratik rejimi, seçim eşitliğini, 
seçim adaletini zedeleyen bir 'keyfiyettir. Bundan son
raki bütün maddeler bu şekilde art niyetli olarak dü
zenlenmiştir. Bir teamül genel olmalıdır. Bütün par
tilere, yani bütün partileri bir şahıs olarak aldığımız 
takdirde, hepsine eşit muamele yapılması lazım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Burada eşit

lik ilkesi zedelenmiş oluyor ve balkınız; seçime büyük 
gölge düşecektir. 

Bir şey daha izah etmek istiyorum. Aslında, bu 
kanunlarımızda, seçimin başlangıcı ve propaganda sü
resi vardır, ara seçimler için yaptığınız kanunda da 
hata yaptınız, onun için, böyle 30 gün, 2 ay davul 
zurna paröileri televizyonda propagandalara, konuş
malara başladı. 

Biz o zaman, «Ara seçim için kanun çıkarılmaz» 
dedik. Ara seçim kararı alınır, mevcut kanun işler. 
O zaman da ara seçim için 'kanununu çıkardınız ve 
birtakım, güya yararınıza olacak maddeler getirdiniz; 
maalesef bu maddeler- geri 'tepti. Şimdi çok açık söy
lüyorum, bu maddeler de geri tepecektir; bunu mey
danlarda söyleyeceğiz ve zararını çekeceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bu düşünce
lerle hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, 5 dakika da ben konuşabilir miyim? 
BAŞKAN —- Hayır efendim. 
SALÎM EREL (Konya) — Şahsı adına Sayın Baş

kan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, madde görüşülüyor, şahsı adına olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, açık
lamak istediğim bir husus var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, sayın ar
kadaşımızın konuşmasınla karşı iki cümleyle açıklamak 
istediğim bir husus var, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Nalbantoğlu. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu mad
denin getirdiği yenilik şu. 

SALİM EREL (Konya) — Sataşma filan yok Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen... 
Devam edin Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evvelce propagan
da müddeti, seçimlerin başlangıç tarihinden idi, şim
di oy verme tarihi esas alındı; birinci olarak bu yeni
lik geldi. 

İkincisi, son cümlede «Yasakların seçim çevreleri
ne ait olacağı» esası getirildi. Bir de, «Oy verme gü
nünün ertesi günü yasakların kalkacağı» esası getiril
di. Yoksa seçimlerin neticesinin ilanı değil, bir hafta 
sürebiliyor ilan; ama yasaklar devam ediyordu. Bu 
sakıncaların bertaraf edilmesi için seçimin yapıldığı
nın ertesi günü yasaklar kalksın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
dediğiniz bu maddede yok Sayın Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İM, «Seçimlerin yal
nız ara seçimlerde değil, seçimin yapıldığı kısımda, 
çevresinde yasaklar devam etsin seçim süresince» den
di. Yoksa bütün yurtta değil. Bütün yurtta devam edi
yordu. Bu yenilik getirildi, arkadaşımızın dediği gibi 
böyle geniş çapta bir değişiklik yok efendim. • 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, Sayın Komisyon Başkanı Meclise yanlış 
bilgi verdiler. Son söyledikleri bu maddede yoktur. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Var efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Var efendim, son 
cümlede var efendim, sonunu okuyun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Son 
söylediğiniz oy verme günüyle ilişkili husus burada 
yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Var efendim, oku
yun efendim; baş kısmına da bakın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu, 
Süreniz 5 dakika Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi kaygıyla se-
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lamlarım. Bir şiirim vardı efendim, ama gelecek se
fere okuyacağım. 

Bu Kanunun şu maddesi, bu maddesi toplanıyor 
üç aylık süreyi 21 güne indiriyorsunuz. Bir yerde 
bu maddede de şu 21 gün içerisinde şu yasağı, bu 
yasağı koyuyorsunuz. Demek kıi o üç ay süre içe
risinde, ıseçiımllerin yasak süresinde, demin bir arka
daşımın dediği gibi, siz kırmızı plakalı arabalara 
'binip gezemeyeceksiniz. Şurada, burada televizyonu 
da götürüp temel aıtaıa, kurdele kesme yapamaya
caksınız, ondan sıkılıyorsunuz. Bu şekilde, geçen se
fer bu Kanunun değiştirilmesi sırasında da bu kür
süye 5 dakikalık cılktım, Sayın Başbakan da hatır
larlar, seçim kanunları de oynamak kimseye fayda 
vermemiştir. Bu alışkanlığınızdan lütfen vazgeçiniz. 
Nasıl ki, 1950'de bekçisinden valisine, kaymakamına 
kadar Cumhuriyet Halk Partiliydi ve hatta parti baş
kanları kaymakam ve valilerdi, bir seçim yapıldı ve 
o günkü iktidar kazanamadı ve 1961'de yapılan se
çimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi duruyordu; ye
niden YTP, AP, CKMP vesaire kuruldu, seçime gi
rildi, yine çoğunluğu AP aldı. 

Şimdi inanın kıi, şu Seçim Kanunuyla ne kadar 
oynarsanız oynayın, ben Erzurum'daki durumu bili
yorum, eğer SHP toparlanırsa 4 tane milletvekilliği 
SHP'nindir, 3 'tane Doğru Ydl'undur. Eğer SHP to
parlanmazsa, 1 tane sizin, 6 tane Doğru YaTundur; 
bunu bilesiniz ve lütfen bununla oynamayınız. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-
oğlu. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) .— Kendi partine 
inanmıyorsan bize gel, bize. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bu madde törenlere ait yasakları ara 
seçimlerde seçim çevresi ile sınırlıyor; etki olmasın 
diye. Sorum şu : Bir başka yerde, 'bir başka seçim 
çevresinde veya bir başka ilde yapılan törenler, te
mel atmalar, verilen nutuklar vesaire TV'de ve rad
yoda yayınlanacak mı? Hükümetten rica ediyorum. 
Yayınlanacak ise, ara seçim çevresindeki seçmenlere 
etki yapmama amacıyla getirilen bu fıkra nasıl çalış
mış olacaktır? Hükümetin açıklamasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın Arıkan, soru mu sormak istiyorsunuz? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Siz de sorun da, Sayın Bakan iki

sini birden cevaplandırsın. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

Efendim, bu maddede belirtilen kuruluşların, her tür
lü vasıtayla yayınlarda bulunması 21 gün süreyle 
yasaklanıyor ve ara seçimlerde seçim çevresiyle sı
nırlı oluyor. Benim anladığıim kadarıyla; il özel ida
releri, belediyeler, kamu iktisadî teşebbüsleri, ban
kalar basın organlarında da ilan veremeyecekler, bu 
21 gün süre ile. Peki ara seçimler sırasında- da bü
tün basın organlarında bu ilan vermeme geçerli ola
cak mı?.. Bu nasıl sınırlanacaktır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, soruların ikisi 
de aynı mantığa dayanıyor. Deniyor ki, «Ara seçim
lerde belirli bölgelerde seçim var. Bu» bölgelerde 21 
gün müddet ile etkide bulunmamak için, başka bir 
seçim bölgesinde gazetelerde ilan verilirse veya pro
paganda yapılırsa, bu propagandalar veya temel 
atmalar ve törenler yapılırsa, .bu törenler televizyon 
vasıtası ile verilir, ise, ıbu bir reklam mıdır, bir pro
paganda mıdır.» diye sordular... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Ve
rilecek inlidir» diye sorduk. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Ama, önemli fark var, «Verilecek midir» diye so
ruldu efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Şimdi, evvela Türkân 
hanımın söylediği husus metinde bulunmamakla bir
likte, kanun teklifinin ruhuna göre bu ilanları ver
mesi lazım geldiği görüşündeyim, çünkü ticarî mak
satlı muamelelerdir. Diyelim ki Ankara'da ara se
çim varsa, Türkiye'nin hiçbir yerinde basına bu ka
bil reklamı yaptırmamak; mesela Ziraat Bankası 
yapamayacak, ama özel teşebbüs yapacak; rekabet 
şartlarına da aykırı, kanun teklifinin mantığına da 
'ters bir olay olur, benim tefsirim budur, 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Yüksek 
Seçim Kurulunun müteaddit kararları vardır. 

TURGUT SERA TİRALİ (Giresun) — Sayın Ba
lkan, sizin yaptığınız, kılıf uydurmaktır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim,.. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gmüşhane) — Müsaade buyurun efendim. 
Şimdi, Kasaroğlu'nun itirazı, aslında haklı bir görüş
tür, yani diyor İki, «Bu hususta Yüksek Seçim Ku
rulunun kararı vardır» ancak bu Kanun çıktıktan 
sonra, Yüksek Seçim Kurulunun kararları, bu Ka
nuna göre yeni baştan tanzim edilecektir. Tabiî ki, 
Yüksek Seçtim Kurulu bu Kanunun tefsiriinde, bu 'il
kelerin getirilmesinde yetkilidir. O görüşüne iştirak 
ediyorum. Ancak, 'ben şahsî görüşümü söyledim. Ni
tekim, başlangıçta da bu benim şahsî ıgörüşümdür 
dedim. Kanun metninden bunu şu veya bu şekilde 
tefsir etmek hususu, aslında Yüksek Seçim Kurulu
nun dike fcararlıarı ile bellıi olacaktır. O halde benim 
görüşüm bu istikamettedir.. 

BAŞKAN — Affedersliniz Sayın Bakan, şahsî 
görüşünüz, hükümetin görüşü yani, değil mi ya? 
Yani, «Şahsî görüşüm» diyorsunuz; hükümetin gö
rüşü değil mi 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU '(Gümüşhane) — Efendim, bu mevzuda 
hükümetimizin görüşü budur. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, benim sualim cevapsız • kaldı. Sayın Ba
kan, ^Rekabet şartlan nedeniyle ilan verebilir» de
diler, ama benim sorduğum devlet radyo ve televiz
yonu bunu yayınlayacak mıdır lütfen bu açıklığa 
kavuşsun. 

BAŞKAN — Peki efendini. 

'Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU ^Gümüşhane) — Efendim, bunun cevabını 
da verdiğimi zannediyorum; bu hususlarda karar 
verme yetkisi, Yüksek Seçim Kuruluna aittir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyo-
trum:1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun Tek
lifinin 4 üncü maddesiyle 298 sayılı Kanunun 64 

üncü maddesinde yapılmak istenen, törenlere ait ya
saklardaki değişikliğin, 

Metinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Osman Bahadır Necla Tefcinel 
Trabzon , istanbul 

Turgut Sera Tirali Fehmi Memişoğlu 
Giresun .Rize, 

Mustafa Çorapçıoğlu Namık K. Şentürk 
(Balıkesiin İstanbul 

Ahmet Sarp 
iDiyarbakm 

Gerekçe : Törenlere ait yasakların seçim propa
gandasının başlangıç tarihine inhisar ettirilmesi se
çim eşitliğine aykırı düşmektedir. Zira 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasına göre her seçim döneminin son (top
lantı yılının 3 Temmuz günü seçimin başlangıç ta
rihidir ve Ekim ayının ikinci pazar günü oy verilir, 
hükmünü getirmiş yasaklarda meçimin başlangıç ta
rihinden geçerli olduğu 298 sayılı Kanunun yasak 
hükümlerinde belirtilmiştir. 

'Bu şekilde getirilen düzenleme ile seçimler baş
ladıktan sonra, icrayı seçim alanına getirmiş olur ki, 
bu uygulamayı seçim kanunlarının eşitlik ilkesine 
aykırı bulmaktayız. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad

desi ile değiştirilen 298 sayılı Kanunun 64 üncü mad
desinin son cümlesinde yer alan «seçim çevresi», iba
resinin «seçim yapılan il çevresi» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Salim Ere! Mehmet Üner 
Konya Kayseri 

Fahrettin Uluç Coşkun Bayram 
Samsun Ankara 

Abdullah Çakırefe Cevdet Karslı 
Manisa / Giresun 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırası
na göre okutup işleme koyacağız. 

önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 4 üncü maddesiyle 298 sayılı Kanunun 64 ün
cü maddesinde yapılmak istenen törenlere ait yasak
lardaki değişikliğin, 
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Metinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arka

daşları. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
ANAYASA KOMtSYfONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU ı(Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim. Söz istiyor musunuz? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, önergede imzanız var, buyu

run Sayın Çorapçıoğlu; süreniz 5 dakikadır efen
dim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 'bu kabil yasak
ların münhasıran propaganda süresine inhisar et
tirilmesi hususunun mahzurları biraz evvel arkada
şımız tarafından ariz - aımik izah edilmişti. Biz bun
ları tekrar ederek sizlerin huzurunu işgal etmek is
temiyoruz; ancak, üzerinde hassasiyetle durduğu
muz bir husus vardır, bunu tekrar etmekten kendimi 
alamayacağım, bu husus da şudur: 

'Muhterem milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu 
için yapılacak seçimlerin Ocak 1987 tarihinde yapıl
mış olması mecburiyeti, daha evvel meri olan ka
nunda mevcut idi. Bu kanun mevcut bulunmaktay
ken, 1986 senesinde Anavatan Partisi Grubumu;. ve
ya hükümetin teklifiyle iki defa Kanun değişikliği 
yapıldı; ıgerek 298 sayılı bu kanun, gerek Siyasî 
Partiler Kanunu ve gerekse Milletvekili Seçimi Hak
kında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
hakkındaydı. Ayrıca bundan sonra, 10 Temmuz ta
rihinde ara seçimlerin yapılması konusunda, biz ıs
rarla yapılması fikrindeyken, özel bir kanun getirdi
niz, bir sefere mahsus olmak üzere ve fevkalade ola
rak topladığınız yüce Mecliste, bu kalbul cihetine 
gidildi, götürüldü... 

Şimdi, Yüksek Seçim Kurulunda böyle bir seci* 
min yapılmasının şart olduğu, çok daha evvelinden, 
yani bir hafta evvel değil, 1.0 gün evvel değil, bir 
sene evvelinden, iki sene evvelinden bilindiği halde, 
ıbu kanun teklifinin 1986 senesinin son günlerinde 
yüce Meclisin huzuruna getirilmesinde bir maiksat 
aradığımız vakit veyahutta bunda başkaları maksat 
aradıkları vakit, bunun kötü bir maksat aramaktan 
ibaret, yada bir muhalefet stratejisi olduğunu söyle
menin insafla bir alakası yoktur. 
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Eğer bu seçimler yapılacak ve eğer Yüksek Se
çim Kurulu üyelerinin süresi, seçim şekilleri deği
şecek idiyse, arkadaşlarımın da biraz önce ifade et
tiği gibi, büitün partilerin asgarî müştereklerde bu
lunması lazım gelen ve fazla oynandığı takdirde hiç
bir partinin ve dolayısıyla memleketin de hayrına 
olmayacak sair konuları da paravan yaparak, onun 
arkasına sığınmayı bir partinin - Kusura bakmayın -
cesaretiyle kabili telif görmediğim gibi, milletin seç
me haklarıyla da kabili telif görmemekteyim. 

Baştan da söylemiş ve Danışma Kurulunda da 
ifade etmiştim; Eğer münhasıran Yüksek Seçim Ku
rulunun seçim süresi ve usullerine ait maddeler ge
tirilmiş olsaydı, bu kanunun, bu hususlara müteallik 
olan teklifin partiler arasında daha güzel bir diya
logla - haltta şimdi diyalog yok - veya diyalog tesisi 
suretiyle halledilmesi mümkün olur idi. Ancak, yıl
lardan beri tatbik edilerek, mahzurları mütalaa edil
miş ve bu suretle oluşa gelmiş ve senelerin birikimi 
olan bu hükümleri, yarım saatlik bir süre zarfın
da bu yüce Meclise değiştirmeyi kabul ettirmenin 
büyük sakıncaları, ileride bunu teklif ve kabul eden
lerin omuzlarında olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, hatırlayınız; 1984 yılının 
jÖcak ayında, tmart'ta yapılacak olan mahallî seçim
ler için bir kanun getirdiniz, tekrar ettiğim için özür 
diliyorum, bu madde hakkında, «/Büyük başın derdi 
büyük olur, ekseri yerde siz okumuş - İlkokul me
zunu - muhtar adayı bulamayacaksınız... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Her şeyi siz bili
yorsunuz., 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
'Başkan, önerge üzerinde konuşuyor değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — ... 

ama biz bulabiliriz» dedik. O zamanlar biz daha az 
sayıda milletvekili ihtiva eden bir grubun üyesiydik. 
'Bu kanunu, bu itirazımıza rağmen kabul buyur
dunuz; ama 28 ıgün geçti - 30 gün bile değil - o 
kanunu değiştirmek lüzumunu hissettiniz; bu sefer 
muhtarlardan ilkokul mezunu olmak mecburiyetini 
kaldırdınız, bu bir. ı(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Muhtarlar siyaset yapmaz ki. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl 
Tekirdağ) — Sayın Başkan, muhtarlar giremez; 
konu ile ne alakası var? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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'MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Ko
nuyla ilgili. 

ikinci noktaya geliyorum; aynı kanun içerisinde, 
partilerin eksik adayla mahallî idareler seçimlerine 
girmesinin mümkün olabileceği hakkında hüküm ko
nulmasını istedik. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI ı(JAnkara) — Sayın 
Başkan, konu ile alakası ne? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU ((Devamla) — 

Bunları reddettiniz. Aradan 30 gün değil 28 gün geç
ti, yine bunu temin edici hüküm geitirdüniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, saddde gelin 
efendim, sadede. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Sa
dede geliyorum. 

Sayın Başkanım, demek istediğim şu; en basit 
seçim kanunlarını dahi acaleye getirmek, o işi yan
lışa götürmektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, müsamahanız fazla, 5 dakika geçti. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

MUSTAFA ÇjORAPÇIOĞLU ((Devamla) — Bu 
kabil yanlışların, milletiımize vereceği zararı hepi
niz takdir buyurursunuz. 

Bir noktayı daha işaret etmeden geçemeyeceğim; 
eğer Yüksek Seçim Kurulunda yapılması lazım ge
len seçimlerle ilgili değişikliğin arkasına sığınarak, 
«sığınarak» tabirini bilhassa kullanıyorum, bu hü
kümleri getirdiyseniz - şaritlı konuşuyorum - Türk-
çede meşhur bir laf vardır «Harmanını yakacağım 
diyen, orağına eremez» arkadaşlar. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ ((Te
kirdağ) — Heyecanlandın, anlayamadık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
(Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Ka'bul etmeyenler... önerge reddedil
miştir efendim. 

Bir önerge daha var, okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad
desi ile değiştirilen 298 sayılı Kanunun 64 üncü mad
desinin son cümlesinde yer alan «Seçim çevresi» iba
resinin «seçim yapılan il çevresi» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. Konya Milletvekili Sa
lim Erel ve arkadaşları.; 
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! BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. eOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN-

I GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uluç, sizin imzanız 

I var. 
I Buyurun efendim. 

FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Sayın Baş-
I kan, sayın milletvekilleri; bu yasa teklifi tart-ışılır-
I ken, Anayasa Komisyonunda ben de vardım. Yasa 
I teklifinin hirçok maddelerine, bilhassa üye adedine 
1 ve süresine karşı oyda bulundum. 
I BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim hatibi. 

FAHRETTİN ULUÇ (Devamla) — Arkadaşla-
I rım nezakatle dinlediler, dediler ki, «Bu (kanun bi-
I zim (için değil ki, hiçbir iktidar ebed müddet kala-
I maz. Biz iktidardan ayrılırız, bir başkası gelir o da 
I kullanır.» 

I BAŞKAN — Efendim, lütfen arkadaşlar otur-
I şunlar yerlerine. 

FAHRETTİN ULUÇ .(Devamla) — Yasalarda 
I daimiyet esastır. Yasalarda bir ilke vardır, sık sık 
I değişmesi doğru değil. 

I O maddelere, gücümün yetmeyeceğini anladığım 
I liçin, hiçbir önerge vermedim; ama bu maddede ko-
I nuşurken, arkadaşlar lütfedip, hatta yasayı teklif 
I eden Pehlivanlı arkadaşım da «Unutulmuş, Meclis-
I te önerge verirsen kabul ederiz» dediler, o itibarla 
I huzurunuza geldim. 
I «Seçim çevresi» diyor. Birden fazla seçim çevresi 
t olan birçok illerimiz var. Diyelim ki Fatih bölge-
I sinde seçim yapılıyor, Kartal'da, Beyoğlu'nda, dile-
I diğin gibi konuş!... O halde bunu, «Seçim çevresi» 
I şeklinde değil, «Seçimin yapıldığı il çevresi» olarak 
I düzeltelim. Bu şekilde bir teklif verdim. Anayasa 
I Komisyonundaki arkadaşlarım da, bilhassa kanunu 
I teklif- eden arkadaşım da kabul emişti; yüksek tas-
I viplerinize arz ediyorum. 
I Saygılarımı arz ederim ©fendim. (Alkışlar) 

I . BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir efen-
I dm. \ 
I 4 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
I edenler». Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum efendim: 
MADDE 5. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
'Hakkında Kanunun 65 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy-
verme gününü takip eden güne kadar olan süre için
de Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt için
de yapacakları gezileri makam otomobilleri ve resmî 
hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu ge
zilerde, protokol gereği olan karşılama, uğurlama, 
törenler yapılamaz ve resmî ziyafet verilemez.» 

BAŞKAN —• Söz isteyen var mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Var 
efendim* . . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

ISayın Bayezit süreniz beş dakikadır. 
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifi eski metinle 
karşılaştırdığımızda, teklif sahiplerinin ve tasvip 
edenlerin gözünden kaçtığına inanmak istediğimiz 
büyük bir farklılık var. Eski metinde, ilk fıkra baş
langıçtaki cümlede «geziler» tabiri geçmekte ise de 
ikinci cümlede, «Her ne maksatla olursa olsun ya
pacakları geziler» diye kapsamlı bir sınırlama var
dır. Getirilen teklifte ise, birinci fıkranın ikinci cüm
lesinde yine, «Bu geziler» denmektedir. 

Geziler deyince, özel geziler de akla gelebilir. 
Sayın Başbakanın veya bakanların piknik yapmala
rı, Sayın. Başbakanın veya bakanların özel maksatla 
bir yerden bir yere gitmeleri gibi. Bunun içindir ki, 
eski metin, birinci fıkranın ikinci cümlesinde; «Ya
pılacak her türlü gezide» demiş; özel geziyi de, res
mî geziyi de hepsini içine almıştır ve 1961 Meclisin
de bulunan milletvekillerinin, ne kadar demokrasi ya
nında olduğunu bir kere daha göstermiştir. 

Onun için, sözümün başındaki değerlendirmemi 
tekrarlıyorum, teklif sahiplerinin gözünden kaçtığına 
inanmak istediğim bir ince farklılıktır, ama önemli 
bir farklılıktır. Bunun tashih edilmesini, birinci fık
ranın ikinci cümlesinin, eski metinde olduğu gibi, 
«Her türlü gezilerde» şeklinde muhafaza edilmesini 
arz ediyorum. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına 

göre okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı kanun teklifinin 

5 dnci maddesiyle 198 sayılı Kanunun 65 inci mad
desinin 1 inci fıkrası değiştirilmek istenmektedir. 

Sözü edilen değiştikliğin de 4 üncü maddede be
yan ettiğimiz gerekçeye uygun olarak metinden çı
kartılmasını arz ve talep ©deriz. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Namık K. Şentürk 
istanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci mad
desinin teklifteki şekliyle kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

Necat Eldem 
'Mardin' 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

B. Cahit Gündüz 
İzmir 

Gerekçe :ı 
Teklifte 298 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin 

birinci fıkrası değiştirilerek, söz konusu maddenin 
halen yürürlükte olan metnine ait gerekçede ve Mec
lis görüşme zabıtlarında açıkça ifade edildiği gibi 
bu gezilerin seçim propagandası ile ilgili geziler ol
duğu, «hizmetle ilgili gezileri kapsamadığı dikkate alı
narak uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek 
amacıyla konuya açıklık getirilmiştir. Ancak, tek
lifin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerinde yapı
lan değişiklik, madde metnini bugünkü durumuna 
döndürmüştür. Dolayısıyla madde teklifin amacına 
aykırı dönüştürülmüştür. 

Bu nedenle, söz konusu çerçeve 5 inci maddenin 
teklif metninde yazılı olduğu şekilde kabulü için bu 
değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum: . 

TBMM Başkanlığına 
513 sıra sayılı yasa teklifinin, Anayasa Komisyo

nunca kabul edilen 5 inci maddesinin sonuna aşağı
daki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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«Bu maddedeki yasaklar, ara seçimlerde seçim 
çevresi ite sınırlıdır.» 

Gerekçe : 
Bu ibare, teklifin 4 üncü maddesi ile ahenk sağ

lamak üzere ilave edilmiştir. 

Necat Eldem Pertev Aşçıoğlu 
Mardin Zonguldak: 

İbrahim Özdemir Burhan Oahit Gündüz 
İstanbul İzmir 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık de
recelerine göre okutup işleme koyacağım. 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır. ve arkadaş
larının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı kanun tekli

finin. 5 inoi maddesiyle 298 sayılı Kanunun 65 inci 
maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilmek isteriımektedir. 

Sözü edilen değişikliğin de, 4 üncü maddede 
beyan ettiğimiz gerekçeye uygun olarak metinden çı-
Ikarılmıasını arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T, OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, önergeniz üzerinde 
söz istiyor musunuz? , 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Daha önce 
açıkladıik efendim. 

BAŞKAN — Sağolun. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
2 nci önergeyi okutuyorum: 
Mardin Milletvekili Necat Eldem ve aradaşları-

nın önergesi: 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inoi mad
desinin teklifteki şekliyle kabulünü arz ve teklif ede
riz, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.., 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen 
var mı? 

M. NECAT ELDEM (Mardin) — Gerekçesi açık
tır efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ıkabul edilmiş
tir. 

Oiğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

513 sayılı yasa teklifimin, Anayasa Komis
yonunca Ikabul edilen 5 inci maddesinin sonuna aşa
ğıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu maddedeki yasaklar, ara seçimlerde seçim 
çevresi ile sınırlıdır.» 

Mardin Milletvekili Necat Eldem ve arkadaşları. 
M. NECAT ELDEM (Mardin) — önergemi ge

ri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim; önerge geri, verilmiş

tir. 
5 inci maddeyi, kabul ettiğiniz önergeyle değişti

rilmiş şekliyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-
ter.i- Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı traaddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 26.4.'1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Memurların gezilere katılma yasağı 
Madde 66. — Seçim propagandasının başlangıç 

tarihinden oy verme günlünü takip eden güne kadar ge
çen süre içinde Baş'balkan, bakanlar, milletvekilleri 
ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak ya
pacakları gezilere hiçbir memur katılamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

bu maddede geçen1 «memurlar» tabirinden kamu hiz
metlileri mi anlaşılıyor? Arada fark var; 657 sayılı 
Kanuna göre memur tarifi ile kamu hizmetlileri ta
rifi arasında fark vardır; kastedilen acaba nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Şimdi efendim memurlar 
tabiri.., 

BAŞKAN — Lütfen efendim, mühim şeyler ko
nuşuyoruz, Sayın Başbakanı işgal etmeyin. 
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Buyurun efendim. ' 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — «Memurlar» tabiriyle, bü
tün kamu görevlileri kastedilmiştir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
önerge vardır, okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 6 ncı maddesiyle 298 sıra sayılı Kanunun 66 
ncı maddesinde memurların gezilere katılma yasağıy
la ilgili hüküm değiştirilmek istenmektedir. 

Bu değişikliğin de 4 üncü maddede beyan ettiği
miz gerekçeye uygun olarak metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Osman "Bahadır 
Trabzon 

Turgut Sera TiraM 
Giresun 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Namık K. Şemtürk 
İstanbul 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde?... 
Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Mefhumu 

muhalif, yani propaganda süresi içinde gezemeyecek; 
*ama propaganda süresinde, yani seçimlerin başlan
gıcı ile propaganda süresi arasında gezebilecekler 
demektir. Bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifa
de ettim. * 

BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... (Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel1 Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek Madde Eklenmiş
tir. 

BK MADDE 6. — Milî Bayramlar, kuruluş gün
leri ve Cumhurbaşkanmın karşılanması ve uğurlan
ması ile yabancı devlet ve hükümet 'başıkanlarınm 

resmen ülkemizi ziyaretleri sebebi ile yapılacak tö
renlerde ve tabiî afet hallerinde bu Kanunda yer 
alan yasaklar uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Kasaroğlu; süreniz 5 dakikadır. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; fevkalade aceleye getiril
diğini ve komisyonun da gözünden kaçtığını zannet
tiğimiz bir maddede dikkatinizi bazı konulara çek
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Efendim 
önce sonundan başlayayım. 

Maddenin en sonunda denil'iyoriri, «bu Kanunda 
yer alan yasaklar uygulanmaz.» Ne zaman? «Millî 
Bayramlar, kurtuluş günleri, ve Cumhurbaşkanının 
karşılanması ve uğurlanması ile yabancı devlet ve hü-

"kümet başkanlarının ülkemizi ziyaretleri sebebi ile 
yapılacak törenlerde ve tabiî afet hallerinde bu Ka
nunda yer alan yasaklar uygulanmaz.» 

Bunun bir ihtiyaçtan doğduğunu kabul etmemek 
mümkün değil; ancak, fevkalade geniş tutulduğu 
inancındayız. Tabiî afetler; doğrudur, kabul. Yaban
cı devlet başkanlarının gelmesi; doğrudur, kabul; 
ama bendeniz şahsen, kurtuluş günlerinin ve Sayın 
Cumhurbaşkanının karşılanmasının buraya alınmasına 
(bir mana veremedim. Hele bizim gibi, Allah artırsın 
demeyeceğim, Allah nice uzun yıllar kutlamamızı 
nasıip etsin; kurtuluş günleri fevkalade çok olan bir 
memlekette bu hüküm yarın seçim emniyeti bakı
mından fevkalade tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu
nu, illa hükümetler kendi lehine kullanır demiyorum; 
hükümetler için de, muhalefet partileri için de, se
çime topyekûn katılan bütün siyasî organlar için 
fevkalade büyük sıkıntılar doğurur. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen; önemlidir dinleyi
niz. 

'DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, ayrıca, bunu uygulayacak olan ilgili 
makamlar için de fevkalade büyük sıkıntılar getirir. 

Bir başka noktası şu : «Bu kanunda yer alan ya
saklar uygulanmaz» diyor. Şimdi, değerli arkadaş
larım, zannediyorum ki, kanun teklifini yapan arka
daşımın ana amacı, 65 inci maddede kastedilen ba
kanlarla ilgili yasakların izalesidir. Aksi halde, «Bu 
kanundaki yasaklarla ilgili hükümler uygulanmaz» 
dediğimiz zaman, namütenahi yasağı, hiç alakası ol
mayan yasağı ortadan kaldırırız. Hemen bir örnek 
vereyim : 63 üncü maddede yasaklar koymuşuz. 
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63 üncü madde; «62 ndi maddede sayılanlarla umu
mî menfaatlere hadim cemiyetler ve buralarda görev 
almış bulunan memur ve hizmetlilerin seçmide taraf
sızlıklarını muhafaza etmeleri zorunludur» diyor ye 
daha sonra da siyasî partilerle ve adaylarla bunların 
bir irtibat kuramayacaklarını hükme bağlıyor. Ya
saklardan birisi de bu. 

Değerli arkadaşlarını, biz bunu kabul edersek, 
yarın umumî menfaatlere hadim bir derneğin baş
kanı, yöneticisi veya ilgili memurlarını, o zamanlar 
için, falan veya filan partinin propagandasını yap
makta serbest bırakıyoruz. Dikkatinizi çekerim; fev
kalade tehlikeli bir iş yapıyoruz. Tekrar işaret edi
yorum, teklif sahibinin amacının bu olmadığı kanaa
tindeyim. Bunun mutlaka düzeltilmedi, lazım. 

Değerli arkadaşlarım, iktdiarlar hiç kimseye baki 
değildir. Bugün bu iktidar, yarın başka bir iktidar. 
Hangi iktidarın hangi hükmü nasıl uygulayacağını 
kestirmek mümkün değildir. Yarın öyle kitidarlar 
gelir ki değerli arkadaşlarım, millî kurtuluş günlerini 
vesile ederek, seçimlere bir gün kala, bu iş de ol
muş ise, kendi propagandalarını fevkalade yaparlar 
ve buna da ses çıkaramayız. Bundan sonra gelecek 
olan nesiller, bu nedenle bizi zannediyorum alkışla-
mayacaklardır. Hepimizin bütün çabası, demokrasi
nin bütün kaidelerini yerleştirmektir; bunun kaygısı 
içerisindeyiz. Yüce parlamentomuzda daima söyledi
ğimiz gibi, bu yüce parlamentonun Türkiye'yi tekrar 
bir sandığa, demokrasi kaideleri içerisinde salimen 
götürme -kaygısı içlinde bulunduğuna inanıyorum. 
Bu inancım dolayısıyladır ki, arkadaşlarımın dikkati
ni çekmek istiyorum: Buradan -teklif sahipleri de lüt
fetsinler katılsınlar- komisyonun bir daha dikkatini 
çekerim, lütfen kurtuluş günlerini, Cumhurbaşkanının 
'karşılanmasını ve hele hele, özellikle yasakları fevka
lade genişleten hükmü mutlaka çıkaralım, amaç ne 
ise onu koyalım. Bir tabiî afette elbetteki bir bakan, 
devletin yetkilileri olay yerine gidecektir,, bunu önle
yecek hükümleri kaldıralım; ama, genişletip, mese
leyi içinden çıkılmaz hale getirmeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, her konuyu Yüksek Seçim 
Kurulunun ilke kararlarına bırakırsak, o kurulu da 
sıkıntıya sokarız. Demin bir soruya Sayın Adalet Ba
kanımız cevap verirken, fevkalade haklı olarak, doğ
ru bir noktaya işaret buyurdular, «Bu noktada ben 
yetkili değilim, kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek» 
dediler, çok doğrudur. Çünkü, Yüksek Seçim Kuru
lu yalnız bu hükümle bağlı addetmeyecek kendisini. 
Yüksek Seçim Kurulu, önce Anayasadan meseleyi 

alacak, diğer kanunlarla olan rabıtasını bulacak ve 
ona göre ilke kararı alacak. Nitekim, ara seçimlerin 
yapıldığına dair illerle ilgili ilke kararlarını okursa
nız, burada dayandığı ana ilkenin yalnız 298 sayılı 
Kanunun ilgili maddesi olmadığını göreceksiniz. Ge
ne bundan sonra da, aynı yoldaki kararlarda, daha 
değişik boyutta kanun hükümleri arayacaktır. Ben 
yüksek heyetin tekrar dikkatini çekmeyi görev bilir 
yorum. 

Gene Sayın Başbakandan ve bugün bütçelerinin 
onanması dolayısıyla kendilerini kutladığımız hükü
metten tekrar rica ediyorum; lütfetsinler, meseleyi 
amaçları içinde kalacak bir şekle bağlamanın hep 
beraber gayreti içinde olalım. 

Çok teşekkür ederim efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Madde üzerinde verilmiş bir. önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 298 sayılı Seçmilerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 
yapılacak değişiklik teklifindeki Ek Madde 6'nın aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hazım Kutay İlhan Aküzüm 
Ankara Kars 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

•EK MADDE 6. — Millî Bayramlar, kurtuluş gün
leri, Cumhurbaşkanının karşılanması ve uğurlanması 
ile yabancı Devlet ve Hükümet Başkanlarının ve Ba
kanların resmen ülkemizi ziyaretleri sebebiyle yapıla
cak karşılama, ağırlama ve uğurlama, adli yıl ile 
üniversitelerin, Uluslararası toplantı ve fuarların açı
lış törenlerinde ve tabii afet hallerinde bu Kanunda 
yer alan yasaklar uygulanmaz. 

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy 
verme gününü takip eden güne kadar olan süre için
de 62 nci maddede sayılan bütütn daire, teşekkül 
ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekkül
lerin Kanun veya bir idarî tasarruf gereği yapacak
ları mutad ticarî, iktisadi ve pazarlama faaliyetleri, 
vatandaşın oyuna tesir etmek maksadına müteveccih 
olmadıkça, 63 ve 64 üncü maddelerde belirtilen ya
sak hükümleri uygulanmaz. 

M. Necat Eldem Pertev Aşçıoğlu 
Mardin Zonguldak • 
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GEREKÇE : 
Anayasa Komisyonunda metne eklenen ek 6 ncı 

maddeye, tatbikatta görülen sıkıntıların giderilmesi 
maksadıyla, metne yabancı ülke bakanlarının karşı
lama, ağırlama ve uğurlama törenleriyle adlî yılın, 
üniversitelerin uluslararası nitelikte toplantı ve fuar
ların açılışındaki törenler ibaresi eklenmiştlir. 

Ayrıca, 62 nci maddede sayılan kurum ve teşek
küllerin Kanun veya bir idari tasarruf gereği yapa
cakları mutad ticarî, iktisadî ve pazarlama faaliyet
leri, vatandaşın oyuna tesir etmek maksadına yöne
lik olmasa bile, mücerret «Kaynaklardan yapılan iş 
ve hizmet» telakki edilerek, yayınında büyük güç
lüklerle karşılaşılmaktadır. Bu itibarla Ek 6 ncı mad
deye bu hususita bir ilave yapılmıştır. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — «Seçim 
Kanunu uygulanmaz» diyelim, daha iyi. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu mad
denin değişikliği uygulamada çok güçlükler çıkara
caktır, takdir hataları yapacaktır. Bu bakımdan ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Takdiri yüce Meclise bı
rakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

'Maddeyi, kabul edilen önergeyle değiştirilmiş şek
liyle oylarınıza sunuyorum... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — önergelerimiz 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Bu hü
kümle Türkiye'yii tekrar geriye, 1950'ye (DYP Gru
bu Genel Kurul salonunu terk etti) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
ek 6 ncı maddeyle ilgili önergelerimiz var. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önergeler var. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Var efendim; 

2 önergemiz var. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ek 6 net maddey

le ilgili önergelerimiz var., 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Madde 7 ile 
düzenlenen ek 6 ile ilgili efendim. 

IBAŞKAN — Efendim bu önergeler geç geldi. Oy
lanmamış kabul edin. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Nasıl olur efen
dim, biz zamanında verdik. 

BAŞKAN — Sizlin tarafınızdan değil efendim, 
Başkanlığa geç intikal etti. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, biz önergeleri samanında takdim ettik. 

IBAŞKAN — Doğru efendim; ama maalesef mad
deyi oylamış bulundum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
bunu iyi rJiyetİe yapıyorsunuz, yarın başka bir uygu
lama olursa ne yapacağız? Onu ifade ediyorum. 

BAŞKAN — İyi niyetle olmadığı zaman gereken 
çıkışı yaparsınız efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
nun bir çaresini bulun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bulalım, bulalım; yeni tüzükle in
şallah. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Madde oylan
madı Sayın Başkan. . 

BAŞKAN — Oylandı madde efendim, oylamasan 
niye önergeleri oylatmayayım? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne
rede kalmış, Saym Başkan, açıklayın. 

'BAŞKAN — Komisyonda kalmış efendim. 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
ye; bunu zapta geçirmiyor muyuz efendim? 

BAŞKAN — Geçirelim efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko

misyon önergeyi hıfzetmiş, saklamış!.. 
BAŞKAN — Unutmuş efendim, 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

iki tane önergemiz yok edildi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
aslında metin Anayasaya aykırı olarak oylandı, iptal
le malûl; biz iyileştirmek için uğraşıyoruz, ama... 

COŞKUN BAYRAM (Adana); — Alacağımız ol
sun Sayın Başkan. 

BAŞKAN ~ Efendim, Genel Kurulda tekriri 
müzâkere olsa derhal yapacağım; yok imkân, oyla
dık efendim. 

Efendim, yenli bir madde teklifi var, okutuyo
rum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifine aşağıdaki 

maddenin 7 nci maddeden sonıra 8 inci madde ola
rak ilave ediimeslini arz ve teklif ederiz. 

Necat Eldem 
Mardin 

Münir F. Yazıcı 
Manisa 

Cemâl Özlbiien 
Kırklareli 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Topaç 
Uşak 

MADDE 8. — 24 Eylül 1982 tarih ve 2707 sa
yılı Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Ka
nunun 12 nci maddesi ile 5.4.1983 tarih ve 2812 sa
yılı Kanunla* 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümle
ri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna eklenen 
Ek Geçidi 3 üncü madde yürürlükten kaldınlmıştiir. 

Gerekçe : 
'Önergemizde yürürlükten kaldırılması öngörülen 

2707 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 298 sayılı 
Kanunun Ek Geçici 3 üncü maddeslinde, Anayasanın 
halkoylamasına, mazeretsiz olarak iştirak etmemiş 
alanlara 5 yıllık seçme ve seçime yasağı getirilmiş
tir. 

Anayasada seçme ve seçilime 'konuları temel hak
lar arasında yer alknakta olup, yapılmış ve 'bitmiş 
bulunan ıhalkoylamıası ile ilgii olarak bu temel hak
kın kısıtlanmasına devam olunmasında 'bir fayda mü
lahaza etmediğimiz için bu yasaklarla (ilgili her iki 
maddenin yürürlükten kaldırilması maksadıyla 'bu 
önerge verilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yeni 'bir madde 
teklifidir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. . 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Maddeye katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden önerge üze
rinde söz isteyen var mı? Yok, 

Önergeyi oylarınıza 'arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş ve 8 inci 
madde olarak metne elkllenımıiştir. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, ve-
rlmiş cezalar da affedilsin. 

BAŞKAN — 8 iinoi maddeyi 9 uncu madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 9. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiş
tir, 

«GEÇİCİ MADDE 18. — Yüksek Seçim Kurulu
na 1985 Ocak ayında seçilen üyelerin görev süreleri 
Ocak 1992 tarihinde yapılacak yenileme seçimine ka
dar devam eder.» 

BAŞKAN — Geçidi 18 inci madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun teklifi 

İle 298 sayılı Kanuna 18 numara altında yeni bir ek 
geçici madde eklenerek «Yüksek Seçim Kuruluna 
1985 Ocak ayında seçilen üyelerin görev süreleri 
Ocak 1992 tarihinde yapılacak yenileme seçimine ka
dar devam eder.» şeklinde fak hüküm getirilmek is
tenmektedir. 

Bu hüküm Anayasanın lafzına ve ruhuna uygun 
olmadığı gibi 1 indi maddede getirdiğimiz önerge ne
deniyle de muallakta kalmıştır. Bu nedenle metin
den çıkartılmasını arz ve .teklif ederiz. 

Osman Bahadır 
Tralbzon 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU '(Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz efendim. 
Önergeyi oylarınıza 'arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Efendim, kabul edilen önergenin ışığında, geçidi 

18 inci madde metinden çıkartılmıştır. 
Geçici 19 uncu maddeyi 18 olarak okutuyorum 

efendim : 
«GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun 28 inci 

maddeslinde tanımlanan seçmen kütüğü tam olarak 
oluşturulup işlerlik kazanııneaya kadar yapılacak se
çimlerde ve halk oylamalarında kullanılacak seçmen 
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kütüklerinin düzenlenmesi; kütüğe yazılma, muhtar -
İıık bölgesi askı listderinin düzenlenmesi, askıya çı-
karıtaıası, askı süresi, sandık seçmen listelerinin ay-

• nlmıası, kesinleşmesi ve kütüğün güncelleştirilmesi 
esas ve ilkeler lile üstelere itiraz yöntemleri ve sü
releri, seçimlerin özelikleri gözetilmek suretiyle, Yük
sek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
'Buyurun Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

miletvekiMeri; Yüksek Seçim Kurulu, kararlarına 
saygı duyduğumuz yargı kuruluşlarımızın başında 
gelmektedir. 298 sayılı Seçmen Kütükleri Yasasında, 
önceden düzenlenmiş olan seçmen kütükleri de, seçim 
sistemimiz için son derece gerekli olduğuna inan
dığımız bir kurumdur, 

Şimdi, yasa teklifi ile 19 uncu madde olarak ge
tirilip . biraz önceki önerge değişikliği ile geçici 18 
inci madde haine dönüşerek, seçmen kütükleri iş
lerlik fcazanıncaya kadar, Yüksek Seçim Kuruluna 

< verilen yetkilere bir ek olarak «tammların yorumilan-
ması» biçiminde 'bir önerge Sayın Başkanlığa arz et
tik. Açıklamam hem madde le ilgili hem de öner
gemizle ilgili olacaktır; ikindi defa önerge üzerinde 
söz almayacağız. 

Sayın. mliletvekMeri, şunu arz etmek istiyoruz : 
Anılan 28 inoi maddenin (B) paragrafında yedi odkta 
vardır. Bu yedi noktadan üçüncüsünü örnek vermek 
istiyorum : «Bir seçmene ait ve seçmeni tanımlamak 
için kullanılan; adı, soyadı, doğum yıllı ve doğum ye
ri gibi kayıtların her birine «Veri» denilir.» diyor ve 
dördüncü paragrafta «Bir seçmeni tek alarak tanım
layan verilerin bütününe «Seçmene ait bilgi» deni
lir.» diyor ve devam ediyor. 

Seçmen kütükleri ve onu düzenleyen yasadaki 
sonraki maddeler işlerlik kazanıncaya kadar yapıla-

. cak selimlerde, Yüksek Seçim Kurulundan siyasî par
tilerin, tanımların yorumlanmasına ilişiklin bazı eksik
leri oluyor. Örnek olarak şunu vereyim; doğum yeri 
gibi kayıitların, hükmüne göre ilçe seçim kurulu ço
ğu zaman anne adı, baba adı gibi kayıtları sormak
ta diretiyor. Siyasî partiler hu konuda yorum alamı
yorlar. Dolayısıyla listeler amacın dışında düzenlen
miş, askıya çıkmış ve o biçimde indirilmiş oluyor. 

Bizim buradaki amacımız; geçici 18 'inci mad
dede Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkilere, yine 
anılan yasada ,«*anımlar» bölümünde belirtilen ta
nımların yorumlanmasını eklemekten ibarettir. 

Aynı zamanda, geçici bir madde olduğu için, ya
ni seçim kütükleri işlerlik kazanıncaya kadar hüküm 

ifade edeceği için, bunu önermeyi uygun bulduk. 
Yüce takdir MecMsindir. 
Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can, 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

madde üzerinde söz istemiştim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; demokratik bir seçim yapabilmek 
için, her şeyden önce seçmen kütüMerinin çok sağ
lıklı' olması lazım ve seçmen kütüMerinin de her 
şeyden önce, yasanın emri gereği zamanında partile
re veriılımesıi gerekir. 

Seçmen kütükleri, seçimden önce behemehal gün-
ceHeştiriknelidir. 

Bakın, bu günceUeştirme için bir misal vermek 
istiyorum. Ardeşen'de bir belediye seçimi yapıldı. 
Burada, seçim kütükleri güncelleştirildi. Görüldü ki, 
1983 seçimine nazaran yüzde 40 oranında seçmen 
sayısında artış var. Askerden gelenler, oraya taşı
nanlar veya yaşı 21'i dolduranlar müracaatla seç
men kütüklerine isimlerini yazdırdılar ve seçmen kü
tükleri ıgüncelleşmiş oldu. Yüzde 40 oranında bir 
seçmen artışı oldu. Türkiye'nin nüfusu 5Q milyon, 
Türkiye'nin seçmen sayısı da 20 milyondur; takri
ben yüzde 40'tır, 

IŞiimdi, ikindi bir seçim bölgesinden bahsetmek 
istiyorum. Bu da Mardin İllinin Kızıltepe ilçesinde 
yapılan seçimdir. Muhterem aırkadaşlarım, 1982 Ana
yasasında burada oy kullananla, 1986 yılında beledi
ye seçimleri için oy kullananlar arasında 50 kişi
lik fark vardır. 1982 Anayasası oylanırken buranın 
nüfusu 15 bin iken bugün 50 binin üstündedir. Ka-
yıiüı seçmen sayısı 8 700 küsurdur. Nasıl oluyor da, 
ıgüncelieştliriyorsunuz kütüğü 50 kişi artıyor? Neden; 
3 'bin kişi maalesef kütüklere adını yazdıramıyor. 
Nasi oluyor bu? Çünkü, oradaki ğtjrevü seçim ku
rulu başkanı, bir partizan gibi hareket ediyor ve 3 
'bin kişiyi kaydetmiyor. 

Size söylüyorum; 50 bin nüfusu olan bir yerde 5 
bin kişi mi oy kullanır? 50 bin nüfuslu bir yerin 5 
'bin oyu mu olur? 

Muhterem arkadaşlarım, bakın ben Ankara'dan 
kalktım, atladım uçağa gittim Kızıltepe'ye, Seçim Ku
rulu Başkanının odasına çıktım. «Seçmen kütüğünü, 
yasada yazdığı halde, neden partilere vermedin?» de
dim. Cevap şu : «Efendim, bende de çok miktarda 
yok; ancak 5 tane; onun için veremedim.» «Nasıl 
veremezsiniz, bu Kanunun emri? Teksir edin, fotoko-
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pi aılm verin» dedıim,» cevap «Efendim paramız yok» 
oıldu. 

Bakın arkadaşlar, bir görevli bu derece işi hafife 
almıştır. Bunu burada arz ediyorum, yüce Meclisin 
huzurunda; çünkü Türkiye'nin hiçbir köşesinde, hiç 
kimsenin seçim kütüklerin© bir laf söylememesi la
zım. Demokrasinin esası, o seçim kütüklerinin doğ
ruluğuna dayanır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, "bağlayın, 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bununda da sa

yın bakanlık görevlidir ve bu konuşmamla da o şah
sı buraya şikâyet etmiş oluyorum. 

1982 Anayasasına oy vermeyenler, sonradan 2 500 
üra ödedikleri halde, ayrıca Kızıltepe'ye gelip yer
leşmiş olanlar muhtardan kâğıt aldığı 'halde, 3 bin 
keşinin ellinde kâğıt, kimse kendini kütüğe yazduramadı. 

Daha kötü bir şey söylüyorum; benlim zorumla 
aldığımız kütükler, seçim günü asılmadı, farklı kü
tükler asıldı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir şey daha söy

leyip sözlerimi bitMyonııriL 
Muhterem arkadaşlar um, Kızıltepe'de pazar günü 

nüfus dairesi açıldı. Neden açıldı? Çünkü, 'birçok ki
şiye isim 've soyadı üzerinden, seçimde oy kullanmak 
üzere ana 'baba adını düzeltmesi için kâğıt verildi. 
Kimlere verildi? O nüfus idaresine gidebilenlere. Kim 
açtırdı bunu? Kim 'biliyordu önceden böyle bir şey 
olacağını da o nüfus dairesini orada 'açtırdı o gün? 
Bunu şikâyet olsun diye söylüyorum, yüce Meclisin 
huzurunda. 

Muhterem arieadaşıtarını, işte bu madde bu denli 
ehemmiyetili bir maddedir. Eğer kütüklere saygımız 
kalmazsa, bileşimiz İki seçimlerin neticesinden "şikâyet
ler olur ve hiç kimsenin seçimlerin neticesine hürmeti 
kalmaz. İstirham ediyorum, son derece hassas bir ko
nudur; 'bakanlık ]ıem o şahıs hakkında gerekeni yap
sın, hem de bundan sonra kütüklerin güncelleştiril
mesinde ve kütüklerin partilere yerilrnesiinde gerekli 
özeni ve hassasiyeti göstersinler. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat 
önergeler var efendim, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun Teklifi 

ile 298 sayılı Kanuna 19 numara 'altında yeni bk 
ek igeçiici madde eklenerek seçmen listelerinin gün
celleştirilmesi için yeni 'bir düzenleme getirilmek is
tenmektedir. 

298 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde seçmen 
listelerinin ne sekide düzenleneceği açıklanmıştır. 

Bilgisayar sistemine henüz geçilmemiş olduğuna 
göre sözü edilen madde uyarınca seçmen kütük ve 
sandık listelerinin .'buna göre düzenlenmesi uygun 
olur. 

Bu nedenle yeni bir düzenleme getirilmesine ih
tiyaç 'bulunmadığı gibi eski düzenlemelerin de yü
rürlükten kaldirıllm'ası gerekmektedir. 

Bu nedenle, geçici 19 uncu maddenin de me
tinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Osman B'ahadır 
Trabzon 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Bakkesir 

Necla Tekine! 
îstanbul 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Doğan KasaroğJu 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasanın geçici 19 uncu mad

desine «... kütüğün güncelleştirilmesi esas ve ilke
ler, 'ile listelere itiraz yöntemleri ve süreleri» nden 
sonra «tanımllara açıklık 'getirilmesi» ibaresinin eklen
mesini saygılarımızla arz ederiz, 

Barış Can 
Sinop 

Coşkun Bayram 
Adana 

Tülay öney 
'îstanibul 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Salim Erel 
Konya 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık dere
cesine göre işleme koyuyorum, buyurun efendim : 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş-
larınm önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Medıisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun Tekli

fi ile 298 sayılı Kanuna 19 numara altında yeni bir 
ek geçici. madde ekılenerek seçmen listelerinin gün-
oeMeşttiriimesi için yeni bir düzenleme getirilmek is
tenmektedir. 

298 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde seçmen 
listelerinin ne şekilde düzenleneceği açıklanmıştır. 

Bilgisayar sistemine henüz geçilmemiş olduğuna 
göre sözü edilen madde uyarınca seçmen kütük ve 
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şandık listelerinim buna göre düzenlenmesi uygun 
olur, 

Bu nedenle yemi 'bir düzenleme getirilmesine ih
tiyaç bulunmadığı gibi eski düzenlemelerin de yü
rürlükten kaldırılması gerekmektedir, 

Bu nedenle, geçicj 19 uncu maddenin de me
tinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeye komisyon 
katılıyor mu?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor 

önergeyi oylarınıza ar ziediyorum : Kabul eden
ler...; Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 
Sinop Milletvekilli H. Barış Oan ve arkadaşlarının 

önergesi : 

Türkiye Büyük Mtilet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasanın geçidi 19 uncu mad-

idesiose «... kütüğün günceleştiııilmesi esas' ve ilkeler, 
Efe İfotoiere itiraz yöntemleri ve süreleri» nden son
ra. «tanımlara açıklık 'getirilmesi» ibaresinin eklen
mesini 'arz ederiz,; 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

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

BAŞKAN — Kâtıümıyors'unuz, 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge reddedilmiştir. 
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Efendim, 9 uncu madde çerçeve maddesidir, 
değişiklik olduğu içlin, yeni başlığı okuttuktan sonra 
birlikte oylarınıza sunacağım, buyurun : 

«MADDE 9. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir.» 

BAŞKAN — Efendim, bu haliyle maddeyi oyla- • 
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler.„, Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE. 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi' oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...; Madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim, bir geçidi madde çıkardık ve dolayısıy
la başt'.ığı da yeniden düzenledik; başlığı yeni şekline 
göre okutup oylarınıza arz edeceğim : 

«26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» 

BAŞKAN — Efendim, bu şekliyle .başlığı oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
Gündemimizdeki konuları sırasıyla görüşmek 

için, alman karar gereğince, 13 Ocak 1987 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 'kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.40 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir int Gür-

bulak Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğünde mey
dana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin sorusu 
Ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazdı cevabı (7/1400) 

Türkiye. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tarafından ya
zılı olarak cevaplandıolımasını saygı ile arz ederim. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

1. Gürbulak Gümrükler Muhafaza Başmüdürü 
Kemal İyidoğan'ın mülkî idaıre amirliğine vekâleten 
'baktığı bir dönemde, tasfiye yoluyla satılan dizel 
Mercedes marka bir otomobili diğer talihlileri tehdit 
etmek suretıiyle isaf dışı bıraktıktan sonra satın aldığı 
doğru mudur? 

Satın alma doğru lise, söz konusu işlemen ismi ge
çen kişinin mülkî idare amirine vekâleten 'baktığı 
bir dönemde gerçekleşmesi] rastlantı imidir? 

İhaleye 'kaç kişi girmiştir? Otomobil kaç liraya" 
alınmıştır ve ilgili memurun ımaüî kaynağı nedir? 

2. Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde memurlar 
arasında meydana gelen 'bir kavga sonucu, Tahir 
Önerendin Ali Şahin'in 'burnunu kırdığı ve 250 000 
TL. vermek suretiyle barıştığı ve «ben bu parayı kan
tardan 'bir gecede alırım» dediği doğru mudur? Söz 
konusu kavga ile ilgili adlî ve idarî tahkikat var mı
dır? Var ise hangi safhadadır? 

3. Memurlar lojman sıkıntısı içinde iken gümrük 
lojmanlarından birini işgal eden Tekel şefi Muamlmer 
Işık'ın tahliye edilmesi (için ilgili yer müdürlüğüne 
Gümrükler Genel Müdürlüğünden herhangi bir yazı 
yazılmış ya da talimat verilmiş midir? Söz konusu 
yazı ve talimatın tarihi nedir? Söz konusu yazının ge
reği neden bu güne kadar yerine getirilmemiştir? Bu 
işgaldi memuru koruyan üst düzey bürokrat kimdir 
ve bu yetkiyi nasıl kendinde 'bulmaktadır? 

Söz konusu lojman işgalinden dolayı herhangi bir 
kira alınmış mıdır? Miktarı nedir? Kira alınmamış 
lise eeriimisiil alınması düşünülmekte midir? 

İsmi geçen İkisinin Tekele, ait hizmet arabasını 
kendi özel aralbası gibi kullandığı doğru mudur? Bu 
duruma göz yuman idareciler hakkında ne gibi işlem
ler yapılmıştır? 

4. 1985 yılında TIR kuyruklarının olduğu bir 
dönemde Ulusoy firmasına ait TIR'ları kuyruklar

dan çıkararak kendilerine öncelikli işlem yaptıran 
amir kimdir? Muhafaza memuru Resul Moç'a bu 
emri ikim vermiştir. 

5. Gürbulak Gümrükleri 'Başmüdürlüğü imemur-
larının tümünün ihracat ve supalan ithalat madde
sinden fazla çalışma ücreti aldıkları doğru mudur? 
Eğer doğru ise bunun dışındaki gümrük işlemleri han
gi memurlar tarafından yerine getirilmektedir? Her
kes ihracat ve supalan ithalat işlemlerinde çalıştığına 
göre Gürbulak'tan ihraç edilen mallın miktarı ne ka
dardır? Söz konusu miktar çalışma süresi ile orantılı 
değil ise, sahte belge düzenlenmek suretiyle mesai 
ödenmesi ihtimali var mıdır? Böyle bir ihtimal kar
şısında alınan önlem nedir? 

6. 1984 yılında ziraat teknisyeni iken Gürbulak 
Gümrük Memurluğuna atanan ve çok kısa 'bir sü
rede muayene memurluğu kursuna gönderilen ve ha
len muayene memuru olan Gıyasetüin Göv'ün atan
masında ıbir usulsüzlük var mıdır? Aynı kişinin ağa-
'beyi Musa Göv'ün Personel Genel Müdürlüğünce 
imtihansız olarak Güfbuliak Gümrükleri Md. Yar
dımcılığına atandığı doğru mudur? Bu aile boyu ay
rıcalığın sebebi nedir? İki kardeşin ayni yerde ça
lışmalarında bir sakınca yok mudur, sakınca var ise 
neden şimdiye kadar önlem alınmamıştır? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 24 . 12 . 1986, 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : Giş. : 3007200-221/53327 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 21.il0.1986 tarih 
ve 7/1400-6996 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Ağrı Milletvekili Sayın İbrahim Taşdemir tarafından 
sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevapla
rımız aşağıda sunulmuştur. 

1. a) Gürbulak Muhafaza Başmüdürü Kemal 
İyidoğan'ın Gürbulak Sınır Kapısı Mülkî İdare Amir
liğine vekaleten baktığı sırada tasfiye yoluyla satışa 
çıkarılan otomobillerden birini satın alması konusu
nun incelemesi sonucunda şu hususlar tespit edilmiş
tir. 

(Mezkûr otomobil; 17.12.1983 gün ve 18254 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan 10.11.1983 günlü karar-
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name eki Tasfiye Tüzüğü hükümlerine göre satışı uy
gun görülen Gürbulak Gümrük Müdürlüğü sundur
masında bulunan 9 adet muhtelif otomobillerden biri 
olup, sözkonusu otomobillerin 22.7.1986 günü satışa 
sunulacağı ise anılan Tüzüğün 11 inci maddesi gere
ğince 29.7.1986 günlü Tercüman Gazetesinde yayımla
narak alıcıların bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. 

Tasfiye Tüzüğü hükümlerine göre Gürbulak Güm
rük Müdürlüğünde oluşturulan satış komisyonunca 
% 40 hasarlı olan Mercedes marka dizel binek oto
mobilin satışa esals bedeli 1 343 063' TL.'sı belirlenmiş 
ve satış işlemi, bu miktar üzerinden artırılarak yapıl
mış olup ihaleye katılan 6 kişiden en çok pey süren 
Kemal tyidoğan'a 1 355 000 TL.'sına satılmıştır. 

8.9.1983 kabul tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Ya
sasının 6 ncı maddesi gereğince ihaleye katılamayacak
lar; 

«1. İhaleyi yapan idarenin; 
a.) İta Amirleri, 
b) İhale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlan

dırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 

c) a ve b bentlerinde belirtilen şahısların eşleri 
ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve 
sihri 'hısımlıkları, 

d) a, b ve c bentlerinde belirtilen şalıısların or
takları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli ol
madıkları anonim ortaklıklar hariç) 

2, Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler ge
reğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine ka
tılmaktan yasaklanmış olanlar.» 

Şeklinde belirlenmiştir. 

Öteyandan Gümrükler ve Gümrükler Muhafaza 
Başmüdürlüklerinin ita amiri 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununa göre yine Başmüdürleri olup, 
2677 sayılı Kanunla ihdas edilen Mülkî İdare Amiri, 
Gümrükler ve Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü
nün ita amiri değildir. 

Bu durumda, Mülkî İdare Amiri veya bu amirliğe 
vekaleten bakan Gürbulak Gümrükler Muhafaza Baş
müdürü ihaleyi yapan idarenin ita amiri olmadığı gi
bi ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandır
mak ve denetlemekle görevli olmadığından Gümrükler 
Başmüdürlüğünce açılan ihaleye Gürbulak Gümrük
ler Muhafaza Başmüdürü Kemal lyidoğan'ın katıl
masında Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir sa
kınca bulunmamaktadır. 

b) Gürbulak Gümrükler Muhafaza Başmüdürü 
Kemal lyidoğan'ın malî kaynağı ise; 

Adı geçen 1 inci derece üzerinden maaş olmakta 
olup, net maaşı 196 308 TL.'sıdır. Vergi iadesi ve 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesi 
uyarınca fazla mesaiden alınan pay ile fazla mesai üc
reti olarak aylık net ücreti 263 260 TL.'sıdır. Ayrıca 
eşi öğretmen olarak çalışmakta olup vergi iadesi ile 
birlikte 90_000 TL.'sı maaş gelirine sahiptir. 

Ayrıca adı geçenin ailesinden intikal eden menkul 
ve gayrimenkullerinden geliri olduğu da tespit edil
miştir. 

2. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü memurlarından 
Tahir Öneren ile Ali Şahin arasında 39.8.1984 günü 
meydana gelen kavga sebebiyle hadisenin memur Ali 
Şahin tarafından adlî makamlara intikal ettirilmesi 
nedeniyle Doğubeyazıt C. Savcılığının 1984/1307 
hazırlık nolu iddianamesi ile memur Tahir Öneren 
hakkında Doğubeyazıt Asliye Ceza Mahkemesi nez-
dinde açılan dava henüz sonuçlanmamıştır. 

Diğer taraftan Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde 
daha ziyade transit araçların giriş çıkış işlemleri yoğun 
buluduğun'dan anılan Müdürlükte tartıyı gerektiren 
fazla bir iş yoktur. Bu itibarla Talhir Öner'in kantar
da görevli olarak çalıştığı zaman zarfında bu görevin
den dolayı herhangi bir menfaat temin ettiğine dair 
bir bilgi elde edilememiştir. 

3. Gürbulak Vergisiz Satış Mağazası Şefi Muam
mer Işık'ın 25.12.1980 tarihinden itibaren oturmakta 
olduğu lojman 8.8.1980 tarihli 436-F-3/2515 sayılı ya
zımızla tahsis edilmiş olup, adı geçenin maaşını Er
zurum Tekel Başmüdürlüğünden alması nedeniyle loj
man kirasının maaşından talhsil edilmesi mümkün ol
madığından ilgilisince Gürbulak Saymanlık Müdürlü
ğüne bizzat ödenmektedir. Ayrıca mevcut lojman sa
yısı da şu anda ihtiyaca yeterli hale gelmiş bulunmak
tadır. 

Gürbulak Vergisiz Satış Mağazası hizmet arabası 
ise 237 sayılı Taşıt Kanunu çerçevesinde kullanılmak
tadır. 

4. 1985 yılında Ulusoy firmasına ait TIR'lara, 
TIR kuyruklarından çıkarılarak öncelik tanındığı yo
lunda ileri sürülen hususların incelenmesi sonucunda; 
Ulusoy firmasına ait TIR'ların TIR kuyruğundan çı
karılarak gümrük sahasına getirilmesi hususunda Gür
bulak Sınır Kapısı Mülkî İdare Amiri Muammer 
Kutlu tarafından Gümrük Muhafaza Kısım Amir ve
kili Resul Moç'a verilen emre istinaden Resul Moç'a 
tarafından yazılı emir istemesi üzerine Mülkî İdare 
Amirinin, 2677 sayılı Kanuna göre yetkisini kullan
dığını belirtmesi ve emrin yerine getirilmesi hususun-
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da ısrar etmesi üzerine Gümrük Muhafaza Memurla
rı gözetimi altında 6.8.1985 günü saat 18.00 sıraların
da anılan firmaya ait 24 adet TIR kamyonunun çı
karılarak gümrüklü sahaya girişinin sağlandığı, yine 
şihafi emirleri üzerine de gümrük işlemleri çabuklaş
tırılarak acilen yurtdışına çıkışı sağlanldığı ve olay 
hakkında gerekli tutanağın düzenlşndiği anlaşılmıştır. 

5. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ile Gürbulak 
Ylolcu Gümrük Müdürlüğünde günün 24 saatinde 
vardiye usulüne göre hizmet verildiğinden hizmetin 
büyük çoğunluğunu transit eşya taşıyan TIR ye kam
yonların giriş ve çıkışı teşkil etmektedir. 

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden 1.1.1985 ile 
31.12.1985 tarihleri arasında 224 399 688 Kg., 
68 799 815 $'lık demir mamulü ihracatı, yine aynı ta
rihler arasında Türkiye Çimento Fabrikalarında kul
lanılmak üzere 6 177 850 Kg., 790 008,60 S'lık Fuel -
Oil ithalatı yapılmıştır. 

1.1.1986 ile 24.10.1986 tarihleri arasında 20 340 000 
Kg., 4 388 740 $'lık dap gübre ve polietilen ihracatı, 
yine aynı dönem içerisinde 2 136 098 Kg,, 289 930 
S'lık Fuel - Oil, ayaklı sehpa, boş makara ve deniz tu
zu ithalatı gerçekleştirilmiş, Sınır Ticareti yoluylada 
14 000 Kg, 65 380 TL.'lık kireç ile 810 566 TL.'lık 
26 800 çift plastik İran terliğinin girişi sağlanmıştır. 

Normal çalışma saatleri dışında yapılan fazla ça
lışma ücreti olarak 1.5.1985 tarihinden itibaren 
25.4.1985 tarihli 18375 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan 1615 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Yönetmeliğinin 1505 nci maddesi gereğince giriş çı
kış yapmak isteyen Türk Kamyonlarından her kam
yon için 1 000 TL.'sı yabancı firmalara ait kamyon
ların her birisi içinde 5. - $ (ABD Doları) veya mua
dili döviz tahsil edilmektedir. 

Tahsil edilen bu ücretler, 3.5.1985/18743 ve 
^ 4.11.1985/18918 gün ve sayılı Resmî Gazetelerde ya

yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1505 nci maddesi 
gereğince normal günlerde 5, hafta tatili ile Ulusal 
Bayram ve Genel Tatif günlerinde 12 saati geçmemek 
üzere Gümrük Kanununun 165, Gümrük Yönetmeli
ğinin 1511 inci maddelerine istinaden hak sahiplerine 
ödenmektedir. 
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Ayrıca Supalan ithalat ihracat işlemlerinde de anı
lan maddeler gereğince mesai ücreti tahsil edilmekte
dir. 

Diğer taraftan fazla çalışma ücretlerinden hak sa-
Ihiplerine yapılacak ödemeyi esas teşkil eden bordrolar, 
giriş çıkış yapan' kamyonların bağlı bulundukları fir
ma veikillerine Gümrük Yönetmeliğinin 1504 üncü 
maddesi gereğince imza ve tasdik ettirildiğinden ay
rıca kanunî çalışma saatleri dışında yapılacak fazla 
çalışma saatlerinin de sınırlı olmalsı nedeniyle sahte 
belge düzenlenerek mesai ücreti ödenmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

6. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında çalış
makta iken 28.10.1983 tarihinde Gürbulak Gümrük
leri Başmüdürlüğü emrine memur olarak atanan 
12151 sicil sayılı Gıyasettin Göv, 28.4.1986 ile 
30.5.1986 tarihleri arasında Bakanlığımızda açılan Yol
cu işlemleri için Geliştirme Kursuna iştirak etmiş 
olup halen memur olarak görev yapmaktadır. 

Diğer taraftan adı geçenin lise dengi meslek lise
si mezunu olması nedeniyle 27.8.1984 tarihinde yürür
lüğe konulan Bakanlığımız Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği hükümlerine göre muayene memuru ol
ması mümkün bulunmamaktadır 

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Müdür Muavi
ni iken 27.10.1983 tarihinde Gürbulak Gümrükleri 
Başmüdürlüğü emrine Müdür Muavini olarak atanan 
Musa Göv'ün atanması, Merkez ve Taşra Teşkilatla
rımızda görev yapan memurların atamalarında hizmet 
gereklerini esas alarak belirli kurallara bağlamak 
amacıyla hazırlanan ve 27.8.1984 tarihinde yürürlüğe 
giren Atama Yönetmeliğinden evvel yapılmış olup, 
bu dönemde Gümrük Müdür Yardımcılığı kadrosu
na atanabilmek için sınav mecburiyeti de yoktu. 

Netice olarak Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlü
ğü ile bağlantısı Gümrük Müdürlüklerinde verilen hiz
metler, Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik ve 
Genelge hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

— 570 — 



T. B. M. M. B : 52 25 . 12 . 1986 O : 2 

1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kafoul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
380 
250 
126 

4 
18 
2 

(Kanunlaşmıştır.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamda özsoy 
Nihat Türker 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
tsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakal oğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Net/e Türeâ 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün • 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

FLAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
ZeUü Yavuztürfc 

ERZİNCAN 
Yıldıran Afcbuluıt 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 
Mehmet Nunl Üzel 

571 



T. B. M. M. B : 52 25 . 12 . 1986 O : 2 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celal Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
îhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Meleöe 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fajüma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
îbraıMm Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentüric 
Mehmet Kocabaş 
Rüş/tü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Alkaroalı 
B< Doğanean Akyürdk 
Yaşar Albayrak • 
İmren Aykut 
Sabit Baıtumlu 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
HayreMn Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
îsmaırl Safa Giray 
Ömer Ferruh Ilter 
Mehmet KJaıflkaslıgil 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Klonukman 
Leyla, Yeniay Köseoğhı 

TuHjfUt öza | 
ibrahim Özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA! 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emıiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 

| Talat Zengin 
| MANİSA 

Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmı önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 

j Birsel Sönmez 

ORDU 
Naiıi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 

i Şükrü Yürür 

RİZE 
T. Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
i Nihat Akpak 

Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
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SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

StlRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğhı 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğîu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevü I 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK1 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydm Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş \rpacıoğlu 
Kâzın ıpet; 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 
Halil İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahıin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldtrır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökmenoğhı 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edio özflsenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yiîmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğhı 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahm«t Memduh Yafa 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Duruoan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Erdal İDönü 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS; 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan. 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Jötağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Sümer Oral 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri NehrozoğUı 

MUĞLA 
Idris Gürpmar 
Muzaffer İlhan 

NİÖDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoglu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKÎRDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK] -
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
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(Geçersiz Oylar) 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

İSTANBUL 
Tülay öney 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS} 
Aziz Kaygısız 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
F. Rezan Şahirikaya (tz.) 

BURSA 
Fahir Sabunis. 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

İSTANBUL 
Feridun Şakir öğünç 
Reşit Ülker 

(Oya Katılmayanlar) 

İZMİR 
özdemıir Pehlivanoğlu 
Rüştü Şardağ 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güne? 

RİZE 
A. Şevket Bilgin (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 
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1985 MaU Yıh Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesap Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgtin Atbayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
tsmet özmlan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 

400 
379 
248 
127 

4 
19 
2 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sucu Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Eıtuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Fenni tslıimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BtLEOtK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşiu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Sajit Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
tsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşed 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
SaJbahattin Eryur t 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celal Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen. 
Ahmet Yılmaz 
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GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRt 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Derrürtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mi'hribaın Erden 
Musitaıfa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzî Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Bioentürfc 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğhı 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Ömer Ferruh îllter 
Mehmet Kafkasılıgü 
Alttan Kavak 
R. Ercümenıt Ktonukiman 
Leyla Yeniay Kösıeoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tannyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yö>.cy 

ÎZMftv 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrulah Olca 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yaiçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

KOCAELÎ 
Osman Nuri Akyol' 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Balgün 

KONYA1 

Abdurrahman Bozkü 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Oı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazani önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Meıut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
îlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

MALATYA 
Metin Emıiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahim 
Talat Zengin 

SllRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Telcin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere ' 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kur* 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçecı 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşcıoğlu 
Veysel Ataıoy 
Rıza öner Çakan 
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ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünü 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sanoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriman Eliğin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
1. Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BÎLECİK 
Yılmaz Deinir 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

I DİYARBAKIR 
Mafomud Altunaıkar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhlittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilrnli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

i M. Hayri Osmanlioğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera TiraHi;"^g 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAYİ 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökraenoğlu 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit Batumhı 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

I İZMİR 
| Hüseyin Aydemir 

Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

i Halis Soylu 
I (KAYSERİ 

Vlehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

i KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KjONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdülek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Sümer Oral 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nchrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

I ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Tuııgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoglu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver Özcan 
Cemal özdemdr 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara, 
Yusuf Ziya Kazancıoğîhı 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
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(Geçersiz Oylar) 

BÎTIİS 
Faik Tarımcıoğlu 

İSTANBUL 
Tülay öney 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
F. Rezan Şahinkaya ı(lz.) 

BURSA 
Fahir Sabuntiş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

tSTANBUL 
Feridun Şakir öğünç 
Reşit Ülker 

tZMtR 
özdemıir Pehlivanoğlu 
Rüştü Şardağ 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşk, V.) 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Balkan) 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

tSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 
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Katma Bütçeli Kuruluşlann 1987 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasansma Verilen Oylarm Sonucu : 
(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
380 
248 
127 

5 
18 
2 

(Kabul Edenler) 

. ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Haindi özsoy 
Nihat Türker 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Feeri Alpaslan 

AMASYA 
îsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halefioğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi (Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
IsmaU Uğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celal Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demdrtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Mekik 
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İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet BiçentiMc 
Mehmet Kocabaş 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
limıren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Ömer Ferruh Ilter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Konulkman 
Leyla Yeniay Köseoglu 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

IZMIR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

T. B. M. M. B : 52 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Saban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdufhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA! 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

25 . 12 . 1986 O : 2 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem ' 
Abdülkeırim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Gîivenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nıatıd Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğbi 
M. Mü'kerrem Tajşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı AtasevM! 
Ahmet Karaevl/ 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
î. Cenap Ege 
Halil Nüshet.Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoglu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATA^ 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökmenoğlu 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necaıti Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR! 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertarı 
Erdal İnönü 
Yılmaz Önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARSf 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin Özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Sümer Oral 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Hüsameıttin Cindorulk 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdivan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
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(Geçersiz Oylar) 

BİTLÎS 
Faik Tarımcıoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

İSTANBUL 
Tülay öney 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezöğlu 

KARS? 
Aziz Kaygısız 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
F. Rezan Şa'hinkaya (İz.) 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunİş 

(Oya 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bazkurt 

İSTANBUL 
Feridun Şakir Öğünç 
Reşit Ülker 

Katılmayanlar) 

İZMİR 
özdemiir Pehlivanoglu 
Rüşjtü Şardağ 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

RİZE 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Necmettin Karadunnan 
(Başkan) 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar (t.A.) 

ZONGULDAK 
A. Şevket Bilgin (Bşk. V.)| Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 
KAHRAMANMARAŞ : 1 

• > • • • < « ..<... 
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1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesap Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

^Kanunlaşmıştır.) 

400 
380 
248 
127 

5 
18 
2 

Üy& Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Geçersiz Oy 
Oya KatulmayanÜaır 
Açık Üyelik 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Btrlaa 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
tsmet özarslan 
Haıan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AH Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mehmet Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztckJin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş/ 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Anca 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
SabahaMn Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 
Mehmet Nunİ Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANB 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
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İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihrîban Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
İbraıhüm Fevzi Yaman 

İÇEL 
îbrahiim Aydoğan 
Hükmet ©içentürk 
Mdhmcıt Kocabaş 
Rüsjtü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behlç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Hamail Safa Giray 
Ömer Ferruh îlter 
MebJmıet Kafkaslrgü 
Akan Kavak 
R. Brcümenıt Konufcman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrulla'h Olca 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
KAHRAMAN M ARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

(KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

25 . 12 , 1986 O : 2 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoglu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı ACasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neruman Elgin 
H. İbrahim Kural 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullalh Resuloğlu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
t. Cenap Eg< 
Halil Nüshet Goral 
Osman Engin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
"Yılmaz Demir 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altumkar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Kareli 
Turgut Sera Tirali 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAVI 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sölkmenoğlu 

İÇEU 
Ali îhlsan Elgin 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürfc 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Eminbayer 
Fikret Ertan 
Erdal inönü 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Töktaış 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARSI 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagü 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdülek 

MALATYA1 

İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Sümer Oral 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 
Muzaffer Hhaa 

NİĞDE 
Arif Toprak 

jORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
ıHüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 

SÜRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğflu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
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(Geçersiz Oylar) 

BIlTLflS 
Faik Tarımcıoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

KARS? 
Aziz Kaygısız 

İSTANBUL 
Tülay öney 

(Oya katılmayanlar) 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlad Doğu 
F. Rezan ŞaMnkaya l(İz.) 

©URSA 
Fahir Sabunlis. 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

İSTANBUL 
Feridun Şakir öğüne 
Reşit Ülker 

ÎZMÎR 
özdemir Pehlivanoğlu 
Rüştü Şardağ 

KIRŞEHİR 

Tevfik Güneş 

RÎZB 

A. Şevket Bilgim (Bşk. V.) 

SAMSUN 

Süleyman Yağcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar (t.A.) 

ZONGULDAK 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ 

..>... » e « .«.. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCİ BİRLEŞtM 

25 . 12 . 191 
Saat : 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL' GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi : 2.12.1986) 

X 2. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluş'larırı 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

X 4.— 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

I1, — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü $oru önergesi (6/596) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

Perşembe 

K00; 

2. — Diyarbakır MMetvekili Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öiâü^a iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
tora önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır MMetvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baf-
bakandan sözlü soru önergesi (6/6%) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce-
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davacı 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so-< 
ru önergesi (6/778) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
ruya çevrilmiştir. 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lah'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin A'KFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin îçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ tünde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin îçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-İş 
Sendikası Kayseri Şuibesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişikiin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak içlin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBI-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
tosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş* 
bakandan sözlü soru Önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Milletvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığım olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner» 
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaf 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça« 
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kalıramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Binde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara üişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaırsaş - Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 



köylüye ve müteahhitlere tahsisline ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeni 
<6/«79) 

37̂  — İstanbul Milletvekili İbrahim UraPın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve-
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
{6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuikluiarla ilgili uygulamalara dair bölge basınmda 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyafbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakamnadn sözlü soru 
önergesi (6/894) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Şanlıurfa iline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman .ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/895) 

48. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/896) 

49. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

,7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun* 
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş-
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 .1986) 

2S — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Isİimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili (İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Ankara Milletvekili Alpajslaın Pehlivanlı' 
nın, 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun lıİ, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtana tarihi : 19.12.1986) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/330) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 
23.12.1986) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 513 
Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanh'nm, 2 6 . 4 . 1961 Günlü 
ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2 /382) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 3.12.1986 
Sayı : 11-86/60 

TÜRIKÎYE İBÜYÜ1K MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı maddelerinde değişiklik yapılması ve bu Kanuna iki geçici madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve gerekçesini ekle sunuyorum. 

Saygılarımla. 
Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü'vümleri İle Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna göre 
kurulmuş bulunan Yüksek Seçim Kurulunun görev süresi ile üyelerinin seçim zamanını düzenleyen mad
delerinde, milletvekilliği seçimlerini beş yılda bir yapılacağına dair Anayasa hükmü karşısında değişiklik ya
pılması gerekmiş, diğer taraftan 298 sayılı Kanunda yer alan seçim, yasaklarının yürütme organının görev
lerini tam manasıyla yenine getirmesine engel teşkil edecek kaleme allınmış olmaları sebebiyle bu hükümlerde 
de seçimin tarafsızlığını ihlâl ötmeyecek şekilde değişiklik yapılması zarureti duyulmuştur. 

Madde gerekçelerinde de detaylı olarak açıklanan bu hususların giderilmesi amacıyla bu teklif hazır
lanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Madde, 1982 Anayasasının 79 uncu maddesine uygun şekilde ve bu hükme paralel olarak yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Diğer taraftan, Milletvekili Genel Seçimleri İle Mahallî idareler Genel Seçimleri dört yılda bir yapıl
makta iken, 1982 Anayasasının 77 ve 127; 2839 sayılı Milletvekilli Seçimi Kanununun 8 inci maddeleri uya
rınca «Milletvekili ve Mahallî İdareler Genel Seçimlerinin» beş yılda bir yapılması gerekmektedir. 298 sa
yılı Kanunda 2234 sayılı Kanunla değişiklik yapılırken kabul edilen geçici 13 üncü madde ile kurulun beş 
veya altı üyesirtin dönüşümlü olarak yenilenmesine gerek duyulmasında gösiterilen gerekçe ve özellikle yeni 
seçilecek üyelerin görevlerini sürdürmekte olan üyelerin seçim tecrübelerinden yararlanabilmeleri ve eski 
üyelerin her iki genel seçimde de tecrübe kazanmış olabilmeleri için Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 
görev süresinin de dört yıldan altı yıla çıkarılması uygun düşmektedir. 
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Başkan ve başkanvekilinin görev süresine ilişkin eski metindeki açıklama hatalı yorumlara neden oldu
ğundan; başkan ve başkanvekilinin görev süresine ilişkin eski metindeki bölüm çıkarılmış ve tüm üyelerin 
görev süreleri allltı yıilla sınırlandığı içinde özellikle ba]kanveki'îi ile başkanın görev süreleri hakkında madde 
metnüne yıl yazılmasından kaçınılmışlar. 

Başkan veya başkanvekilinin bu görevlerinden çskilmeleri halinde üyelik statülerinin ne olacağı konu
sunda Kanunda hüküm bulunmadığından bu konuya açıklık getirilmiş ve başkanlığa veya başlkanvekilılği-
ne yeni seçilen üyelerin yerini alarak görevlerini sürdürmeleri ilkesi benimsenmiştir. Böylece diğer üyelerin 
ad çökmeyle belirlenen statülerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 

2. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süreyi 11 inci madde ille alltı yıla çıkarıldığına göre, görev 
süresi dolan üyelerinin yerine üç yılda bir dönüşümlün olarak seçim yapılması gerekmektedir. Bu dönüşüm
dü seçimlerde Ocak ayının ilk haftasında yılbaşı nedsniyle bir süre ara vermelerinden dolayı Ocak ayının 
ancak ikinci yarısında sonuçlanabildiği izlenegelmektadir. Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulunun Ocak 
ayının ilk •'iki haftasında yapacağı kanunî görevleri vardır. (Örneğin 298 Sk. 14/4 üncü maddesi ve ili ve iilçe 
seçim kurullarını oluşturması...) bu nedenlerle yenileme seçimlerinin, Ocak ayının ilk haftası yerine Ocak 
ayının ikinci yarısında yapılması da uygun düşmektedir. 

Önceki madde metninde başkan veya başkanvekilinin herhangi bir nedenle Yüksek Seçim Kurulundan 
ayrılmaları halinde, o görev yerlerinin nasıl doldurulacağı hususunda boşlluk bulunmaktadır. Yerii düzenleme
ye göre kurulun üye sayısı onbire tamamlandıktan sonra başkan veya başkanvekili seçilecek, yeni seçilen üye 
de başkan veya başkanvekilllğine seçilen üyenin yerini alarak görev yapacaktır. 

3. 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikle TRT haber bültenlerinde 
yayınlanacak siyasî partilerle ilgili metinlerin yayınlanma süresi kısaltılarak 49 uncu maddedeki propa
ganda süresiyle paralel hale getirilmektedir. Bu süre mevcut hüküm gereği, seçimin başlangıç tarihinden 
itibaren başladığı için uzun bir zamam kapsamakta idi. Esasen 49 uncu maddedeki propagandaya ilave
ten 52 nci maddede TRT'de propaganda yer almış olduğundan 52 nci maddenin son fıkrasındaki sürenin 
kısaltılması uygun mütalaa edilmiştir. 

4. Mevcult 64 üncü maddedeki yasağın başlangıç 'tarihi, siyasî propagandanın başlangıç tarihine göre 
düzenlenmiş, bitimi de oy verme ile seçimin bittiği dikkate alınarak oy verme günümü takip eden gün olarak 
ifade edilmiştir. Böylece devamlılığı asıl olan devlet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine imkân sağlan-
mışitır. Diğer taraftan aynı amaçla ara seçimlerinde bu yasağın seçim çevresiyle sınırlı olduğu belirtilerek ko
nuya açıklık getirilrriişjtir. 

5. Başbakan ile bakanların gezilerinde makam otomobillerini kullanamayacaklarına dair 65 inci madde
deki hüküm de, amacına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu yasağın sadece seçim propagandası ile il
gili gezilere münhasır olduğu belirtilmek sufretiyle devlldt hizmdtlerinin ifasına imkân sağlanmıştır. Keza bu 
yasağın başlangıç ve bitim tarihleri de amaca uygun şekilde değiştirilmiştir. 

6. Hükümet üyelerine memurların refakatini önleyen 66 nci maddede, hizmetin aksamaması maksadıy
la sadece seçim propagandası ile ilgili gezilerle sınırlı olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 

7. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıla çıkarılmış ise de, halen görevlerini sürdüren 
kurulun üyelerinden bir kısmı da Ocak 1985'de bu göreve seçilmişlerdir. Dönüşümlü olarak ..üç yılda bir 
yenileme seçiminin sağlanabilmesi için, 1985 yılı Ocak ayında seçilen üyelerin görev sürelerinin yedi yıl ola
rak belirlenmesi gerekmektedir. 

Seçmen niteliğine sahip vatandaşların eksiksiz belirlenmesinde ve yüksek aranda seçime katılmalarında 
en etkili unsur kuşkusuz seçmen kütüğüdür. Yine siyasî partilerin, seçmenin ve seçimle ilgilenenlerin en çok üze
rinde durduğu ve eleştirdiği konunun seçmen kütükleri olduğu söylenebilir. Seçmen kütüğüne yönelen bu 
eleştirileri gidermek, daha sağlıklı ve ihtiyaca cevap verecek bir kütük 'oluşturmak amacıyla 17.5.1979 gün
dü ve 2234 sayılı Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
nun Seçmen kütüğü ile ilgili tüm maddeleri değiştirilmiş; bu düzenleme ile seçmen kütüğünün geçiciliği ve 
her seçim bölgesi için ayrı bir seçmen kütüğü düzenlenmesi esası bırakılarak, seçmen kütüğünün bir bilgi-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 513) 
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sayar orltamında oluşturulması, sürekliliği ve ülke genelinde tekliği ilkesi benimsenmiş ve bunun temini için 
de Yüksek Seçim Kuruluna bağlı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ne var ki, Kanunun ön
gördüğü merkezî seçmen 'kütlüğü henüz oluşturulma lığı için uygulamada ilçeler itibarıyla düzenlenmiş bu
lunan seçmen kütükleri güncelleştirilerek kullanılmakta ve bu kütüklerden sandık seçmen listeleri üretilmek
tedir. Bu husus genellikle halik oylamasından veya her seçimden hemen önce yürürlüğe konulan kanunlarila 
sağlanmaktadır. Nitekim Anayasanın halk. oyuna sunulmasında oy vereceklerin kütüklere yazılmaları ve 
sandık seçmen listelerinin düzenlenmesi 1.7.1982 günlü 2687 sayılı Kanunla sağlanmış; bu suretle elde edilen 
kütükler 5.4.1983 günlü 2812 sayılı Kanunla 298 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeler uya
rınca güncelleştirilerek 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili gendi seçimlerinde kullanılmış; bu se
çimlerde kullanılan sandık seçmen listeleri 2972 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince 25 Mart 
1984 günü yapıllan Mahallî idareler Genel1 Seçimlerinde güncelleştirilmek suretiyle kullanılmış; keza, 28 Ey
lül 1986 günü yapılan Milletvekili Ara Seçimlerinde de 3309 sayriı Kanunun 2 nci maddesine göre yine 25 
Mart 1984 günü yapılan genel seçimlerde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilmiştir. Gerçi Yük
sek Seçim Kurulunca, 1986 yılı içinde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne atama yapılmış ve kadrolaşma 
va bilgisayara bağlı çalışmalar (SÜKİürüIırnektedir. An^alk, Kanundaki esaslara uygun seçmen kütlüğünün bil
gi sayar ortamında oluşturulması çok yoğun bir çabayı ve uzun bir zamanı gerektirmektedir. Bu. nedenlerle, 
Kanunda öngörülen seçmen kütüğü oluşuncaya ve iş1 erlik kazanmcaya kadar yapılacak seçimlerde kullanı
lacak seçmen listelerinin elde edilebilmesi konusunda Yüksek Seçim Kuruluna görev ve yetki verilmesi uy
gun görülmüş; kütüğün oluşumu ve itiraza ilişkin ana kuralar maddede açıkça zikredilmek suretiyle bu yet
kinin genel çerçevesi belirtilmiştir. 

298 sayılı Kanuna bu maddeyle eklenen iki geçici maddeyle yukarıda zikredilen hususlar düzenlenmiştir. 
8. Yürürlük ile ilgilidir. 
9. Yürütme ille ilgilidir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 17.12.1986 

Esas No. : 2/382 
Karar No. : 5 

TÜRKÜYE ıBÜYÜİK MtLUET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 3.12.1986 tarihinde Komisyonumu :a gönderilen, Ankara Milletvekili Alpaslan Pebİivan-
lı'nın, 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı maddelerinde değişiklik yapılması ve bu Kanuna iki geçidi madde eklenmesi hak
kında Kanun teklifli, Komisyonumuzun 12.12.1986 tarihli toplantısında teklif sahibi, Adalet ve içişleri Ba
kanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla incilenmişitir. 

Anayasamızın, Türikiye Büyük Mllet Meclisi Seçim'erinin beş yılda bir yapılmasını öngören hükmü kar
şısında* 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ile Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş 
bulunan Yüksek Seçim Kurulunun görev süresi ille üyelerinin seçim zamanım düzenleyen maddelerinde de
ğişiklik yapılmasını; ayrıca 298 sayılı Kanunda yer alan seçtim yasaklarının, seçimin tarafsızlığını bozmayacak 
ve yürütme organının görevlerini engellemeyecek şekilde değiştirilmesini öneren teklif Komisyonumuzca 
olumlu bulunmuş ve maddelerinin görşülmesine geçilmiştir. 

Tekliflin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
298 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasını değiştiren teklifin 5 inci maddesi ise; fıkra met

ninde yer alan «seçim propagandası» ibaresinin çeşitli şekillerde yorumlanabileceği oysa, Başbakan, bakan 
ve rmUeltvekîMerinin, seçim propaganıdasının başlangıç tarihinden oy verjne gününü takip eden güne kadar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 513) 
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yurt çiincfe yapacakları gezilerde makam otomobilleri ile resmî hizmete tahsis edilen vasıtaları kullanmama
larının daha uygun olacağı görüşü ile «seçim propagandası ile ilgili» ibaresinin metinden çıkarılmasıyla, fıkra
nın ikinci cümlesi de bu değişikliğe uygun olarak va cümle yapısı daha uygun biçimde kalleme alınarak 
kabuil edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, millî bayramların, kurıtuluş günlerinin ve Cumhurbaşkanının kar
şılanması ve uğurlanması ile yabancı devlet ve hüküme!: başkanlarının resmen ülkemizi ziyareülerinin özeliği 
göz önüne alınarak 298 sayılı Kanunda sayıllan yasakların bu durumlarda uygulanmamasının daha doğru 
dlacağı görüşünde birleşi'îmiş ve bu hususun Ek Madde olarak 298 sayılı Kanuna öklenmesi için 7 nci madde 
düzenlenmiştir. -

Teklifin 7 nci maddesi 8 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabuH edilmiş, ancak madde kap
samında yer alan Geçici 19 uncu maddede sehven unutulan «işlertlik» kelimesi madde metnine ilave edilmiş
tir. 

Tekliflin 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak, 9 uncu maddesi 10 uncu madde dliarak aynen kabul edil
miştir. 

Tdklife eklenen madde nedeniyle teklifin başlığı da bu değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, Yüksek Seçim Kurulu Üyelerinin seçim zamanının ocak ayı dlmasını göz önüne alarak 

teklifin bir an önce kanunlaşması için Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini de kararlaşltırmış'tır. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başjkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Kâltlip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Arikana 

Üyd 
İhsan Tombuş 

Çoıruım 

Üye 
Ünal Yasar 
Gaziantep 

Üye 
Fahrettin Uluç 

v Samsu'n 
1,4,8 ünsei maddelere karşıyım 

İBaşIkanlvekil'i 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Halil İbrahim Şahin 

'DeMzlıi 
Tümüne kaırşıyıım 

Kaırşı oyulm eM'iıdür. 

Üye 
Cevdet Karsh 

Giresun 
Geçidi 18 'indi 'maddeye karşıyım 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 
Geçidi 18 indi m'addeye kanışıyım 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adama 
Geçİd 18 indi maddeye karşıyım 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Anifiarya 

Üye 
Özgür Barutçu 

üfyarbalkır 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

(Niğde 

Üye 
$evki Tastan 

Sivas 
Geçidi 18 linjo'i maddeye ımuhadfıilm 

KARŞI OY 

Demokratik yolları kapayıcı liîktidar partilerine iletişim araçlarından ve kamu taşıt araçlarından sınırsız 
istifadeler getirdiğinden ve ayrıca üyelerin seçimlerindeki süreler itibarıyla ıbu yazı teklifimin tümüme mu
hal ifan. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli Milletvekili 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ ALPASLAN PEHLİ
VANLIMIN TEKLİFİ 

26.4.1961 Günlü ve 298 Saydı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
11, 12, 52, 64, 65 ve 66 no Maddelerinde Değişildik 
Yapılması ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.4.1961 günlü ve 298 saydı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 11 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek seçim kurulu 

Madde 11. — Yüksek ıSeçim Kurulu yedi asil ve 
dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay be
şi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasın
dan üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizili oyu 
ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla arala
rından 'bir başkan ve 'bir başkahvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı 
yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar es
ki üyeler görevlerine devam ederler., 

'Raşkanvekili, 'başkandık görevlerinin yapılmasında 
başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik 
eder. Başkanvefci'Inün de engeli halinde, asil üyelerin 
en yaşlısı başkan görevini yerine getirir. 

Her yenileme seçiminden sonra, Yüksek Seçim 
KuruHuna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler 
arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Baş
kan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

'Başkan veya başkaovefciinin bu görevi bırakması 
halinde, boşalan yer için Yülksek Seçim Kurulunca 
yeniden seçim yapılır; başkan veya tyaşkanvek'iMiğan-
den ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yeni
ni alır.» 

MADDE 2. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve 'Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, İki Geçidi Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

— Teklifin 1 inci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kaibul edilmiştir. 

Tekliflin 2 nci maddesi aynen 
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i(1Ankara Milletvekili Alpaslan Pöhlivanilı'nın Teklifi) 

«Üye seçimi zamanı 

Madde 12. — Yüksek Seçim Kurulunun görev sü
resi biten üyeleri yerine yenilerinin belirlenmesi için 
üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapı
lır. 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, ek
siklik yukarıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu 
yoldan seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini 
tamamlar. Seçim, başkan veya 'başkanvekiltinıin ku
ruldan ayrılmış olması nedeniyle yapılmış ise, yeni 
üyenin de katılmasıyla başkan veya başkanveklili se
çimi yapıldıktan sonra, 'bu seçimin sonucuna ve 11 in
ci maddenin son fıkrasında 'belirtilen esasa göre yenli 
üyenin yeri 'belirlenir.» 

MADDE 3. — 26.4. 1961 günlü ve 298 sayılı (Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 52 ndi maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oy verme gününden önceki yrrmübirinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar TRT haber bültenlerinlin siyasî partilerin seçim 
çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim Kuru
lunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği süre 
ve kelime sayısı sınırları içinde katılan siyasî partier 
tarafından verilecek metinler yayınlanır.» 

MADDE 4, — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 64 üncü maddesii aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Törenlere ait yasaklar 

Madde 64. — Seçim propagandasının başlangıç 
'tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar 
olan süre içinde, 62 nci maddede sayılı 'bütün daire, 
teşekkül1 ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi te
şekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler do
layısıyla, ('açılış ve temel atma dahi) törenler tertip
lemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve b\m-
lar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda 'bulun-
mıak yasaktır. Bu maddedeki yasaMar, ara seçimlerde 
seçiım çevresiyle sınırlıdır.» 

(MADDE 5. — 26.4.1961 ıgünlü ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 65 inci maddesinlin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

MADDE 3. 
kalbul edilmiştir. 

— Teklifin 3 üncü maddesi aynen 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

— Teklifin 4 üncü maddesi aynen 

MADDE 5. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

. Hakkımda Kanunun 65 incti maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Ankara MiHeitlvdkâli Alpakan BeMivanlı'nın Teklifi) 

«3eçim propagandasının başlangıç tarihinden oy 
verme gününü takip eden güne kadar olan süre için
de Başbakan ve bakamlarla, milletvekilleri, yurt için
de yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri 
makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen va
sıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları gezi
lerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar
la törenler yapılamaz ve resmî ziyafet verilemez.» 

MADDE 6. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Memurların gezilere katılma yasağı 

Madde 66. — Seçim propagandasının başlangıç ta
rihinden oy verme gününü takip eden güne kadar ge
çen süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri 
ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak ya
pacakları gezilere hiç bir memur katılamaz.» 

MADDE 7. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiş-
'tir. 

«GEÇİCİ MADDE 18. — Yüksek Seçim Kurulu
na 1985 Ocak ayında seçilen üyelerin görev süreleri 
Ocak 1992 tarihinde yapılacak yenileme seçimine ka
dar devam eder.» 

«GEÇİCİ MADDE 19. — Bu Kanunun 28 inci 
maddesinde tanımlanan seçmen kütüğü tam olarak 
oluşturulup kazanıncaya kadar yapılacak seçimlerde 
ve halk oylamalarında kullanılacak seçmen kütükleri
nin düzenlenmesi; kütüğe yazılma, muhtarlık bölgesi 
askı listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması, as
kı süresi, sandık seçmen üstelerinin ayrılması, kesin-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy-
verme gününü ıtakıip eden güne kadar olan süre için
de Başbakan ve balkanlarla, milletvekilleri, yurt için
de yapacakları gezileri makam otomobilleri ve resmî 
hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu ge
zilerde, protokol gereği olan karşılama, uğurlama, 
törenler yapılamaz ve resmî ziyafet verilemez.» 

MADDE 6. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka-

MADDE 7. — 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmıiş-
ımiştıir, 

EK MADDE 6. — Millî Bayramlar, kurtuluş gün
leri ve Gımihuıbaskanının karşılanması ve uğurlan
ması i e yabancı devlet ve hükümet başkanlarının 
resmen ülkemizi ziyaretleri sebebi (ile yapılacak tö
renlerde ve tabiî afet hallerinde bu Kanunda yer 
alan yasaklar uygulanmaz. 

MADDE 8. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiş
tir. 

«GEÇİCİ (MADDE 18. — Teklifin Geçici 18 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

«GEÇİCİ MADDE 19, — Bu Kanunun 28 imci 
maddesinde tanıımlanan seçmen kütüğü tam olarak 
oluşturulup işlerlik kazanıncaya kadar yapılacak se
çimlerde ve halk oylamalarında kullanılacak seçmen 
kütülklerinıin düzenlenmesi; kütüğe yazılma, muhtar
lık bölgesi askı üstelerinin düzenlenmesi, askıya çı-
karulması, askı süresi, sandık seçmen listelerinin ay-
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(Ankara MilleüvekiM Alpaslan Pehlivanlı'nm Teklifi) 

leşmesi ve kütüğün günceHeştiritaıesi esas ve İlkeler 
ile Mstelere itiraz yöntemleri ve süreleri, seçimlerin 
özelikleri gözetilmek suretiyle, Yüksek Seçim Kum-
lunca tespit ve ilan edilir.» 

MADDE 8. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihlinde yürür-

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. . 

(Anayasa Komisyonunun K^bul Ettiği Metin) 

rıHması kesinleşmesi ve kütüğün günceHeştirilımesıi 
esas ve liılfceler ile listelere itiraz yöntemleri ve sü
releri, seçimlerin özellikleri gözetilmek suretiyle, Yük-
sek Seçim Kuruilunoa tespit ve ilan edilir.» 

MADDE 9. — Teklifin 8 inci maddesi 9 uncu 
madde olarak aynen fcaibul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 9 uncu madesı' 10 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

* • » 
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