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Sayfa 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 
75, 104 ve 175 inci Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/438) (S. Sayısı : 564) 344:399, 

401:424 
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A) Yazılı Sorular ve Cevapları 399 

I. 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki 
oturum yaptı. 

Kars Milletvekili Halis Soylu, Kars İlinin hayvan
cılık sorunları ve alınması gerekli önlemler konusun
da gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin, Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 12.5.1987 günlü birleşimde, «TBMM'nde denetime 
ilişkin faaliyetlerin hükümetçe savsaklandığı ve engel
lendiği» konusunda yaptığı gündem dışı konuşmasına 
cevap verdi. 

Tokat Milletvekili Enver özcan, üniversitelerde 
tezgâhlanan ve devletin varlığına yönelen tertipler ile, 
Van'da meydana gelen ve bir öğrencinin ölümüne ne
den olan son olay konusunda gündem dışı bir konuş
ma yaptı; İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'da bu ko
nuşmaya cevap verdi. 

Genel Kurulun toplantı günlerinin yeniden dü
zenlenmesine, 

Gündemin 14 üncü sırasında yer alan, «İstanbul 
Milletvekili Turgut özal ve 199 arkadaşının, 7.11.1982 
tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 67, 75, 104 ve 175 inci Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifinin, gündemin birinci 
sırasına alınmasına; tümü ve maddeleri üzerindeki 
kişisel ve gruplar adına yapılacak konuşmaların süre
lerine; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Bazı milletvekillerinin, gösterilen sebep ve süreler

le izinli sayılmaları ile, 
Bazı milletvekillerine de ödenek ve yolluklarının 

verilmesine; 
İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
13 Mart 1913 Tarihli tdarei Umumiyei Vilayat 

Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin 

Sayfa 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Turizmi Geliştirme Fonunda 1986 
yılında toplanan kaynaklara ve yapılan har
camalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/1924) 399:400 

Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Yoz
gat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil 
Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklif
leri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rının (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531, 
531'e 1 ve 2 nci Ekler) görüşülmesi, komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendi. 

7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı T.C. Anayasası
nın 67, 75 ve 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifinin, üzerinde yapılan görüş
melerden sonra yapılan açık oylamalar sonucunda: 

Maddelerine geçilmesinin ve 

1 inci maddesinin, 

Kabul edildiği açıklandı. 

Anayasa değişikliklerinin görüşülmesi sırasında de
ğişiklik önergelerinin verilebilmesi için gerekli imza 
sayısı hakkında usul görüşmesi yapıldı. 

14.5.1987 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşime saat 23.46'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvefcili 
özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Samsun 

Arif Ağaoğlu Süleyman Yağcıoğht 

— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 5 . 1987 Perşembe 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 218 Ar

kadaşının, Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve 
Eski Bakanlardan Hasan Palaıtkan ile Fatıin Rüştü 
Zorlu'nun İmralı'da Bulunan Mezadarımn Nakli ve 
İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/447) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14.5.1987) 

Tezkere 
1. — Genel Bütçeye Ait Dairelerin 1974 Bütçe Yılı 

Kesinhesap Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1320) (Sa
yıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.5.1987) 

Rapor 
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar 

ve 2 Arkadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna İki 
Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/443) 
(S.- Sayısı: 568) (Dağıtma tarihi: 14.5.1987) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, yüz 

liranın altındaki alış verişler için kesilen perakende sa
tış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.5.1987) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, ek
mek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1056) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.5.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
• 1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Zey

nep - Asım Ekren çiftinin 1986 yılı için ödeyecekleri 
vergiye esas olmak üzere ne kadar kazanç gösterdik
lerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.4.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
«Batılılaşma İhaneti» adlı kitabın yazarının hangi ta
rihler arasında Türk Tarih Kurumu ile T.R.T. Kuru
munda çalıştığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
Önergesi (7/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
derneklerle ilgili olarak 1984 - 1986 yıllarında radyo 
ve televizyonda yayınlanan haber ve programların sü
relerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Hükümetin, siyasî partilerin ve bağımsız milletvekil
lerinin faaliyetleriyle ilgili olarak 1984 - 1986 yılların
da televizyonda yayınlanan haber ve programların sü
relerine ilişkin Devlet Bakanından yazdı soru öner
gesi (7/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.1987) 

5. — Edirne M'illetvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Vakıflarla ilgili olarak 1984 - 1986 yıllarında radyo 
ve televizyonda yayınlanan haber ve programların sü
relerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi için 
D.P.T. tarafından müşavirlik firmalarına hazırlattırı
lan raporlara ve ödenen ücrete ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1993) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5,1987) 

7. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, ka
mu güvenliği gerekçesiyle bazı vatandaşlara keyfî ola
rak pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1994) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.5.1987) 

8. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, orman köy
lülerine verilen ve yerinde kullanılan yapacak emva
linden bilahare söküm veya yıkım nedeniyle elde 
edilen ahşap enkazın değerlendirilmesine izin veril
mediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1995) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.5.1987) 

9. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Konya 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce Devlet Bakanı Ha
san Celâl Güzel'e şükran plaketi verilmesinin ama
cına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1996) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.5.1987) 

10. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, T.R.T. ha
ber bültenlerinde bir dernek ile bir vakfa ait faali
yetlere hemen her gün yer verilerek, eşitlik ilkesinin 
çiğnendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1997) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1987) 
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11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Anadolu basınına yapılan kâğıt tahsisine ve resmî ilan 
ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1998) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1987) 

12. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, memur ve işçilerin fitre ve zekâta muhtaç durum
da olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1999) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.1987) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

Salonda bulunan sayın milletvekillerinin salondı 
bulunduklarını yüksek sesle dürtmelerini rica edi
yorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu' 

nun, anayasa değişikliği ile ilgili Meclis görüşmele
rinin, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu haber 
bültenlerinden veriliş şekli hakkında gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Anayasa değişikliği ile ilgili 13.5.1987 
günlü Meclis görüşmelerinin Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu haber bültenlerinde verilişi konu
sunda Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Pa
laoğlu gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Palaoğlu. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk 

ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 •inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca ıbir Meclis, araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/60) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1987) 

(Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekuslu'ya 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yetersayımız vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın miletvekilleri; yüce Genel Kurul 
dün Anayasa Değişikliği Teklifini görüşmeye başla
dı. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun dün ak
şamki ana haber bülteninde bu görüşmeleri veriş bi
çimine değinmek ve eleştirilerde bulunmak ihtiyacını 
duydum; bunun için huzurunuzdayım. Hepinizi, her 
zaman olduğu gibi, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun Televizyonu, dün akşam ana haber bül
teninde, Anayasa değişikliğinin tümü üstünde siyasî 
parti grupları adına yapılan konuşmaları son derece 
yüzeysel, ıbaş'tan savmacı, kendi seslerinden nakiller 
yapmaksızın, özensiz ve kopuk özetlemelerle ve ko-

BÎRtNCl OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoglu (Samsun), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nuşmaların bütünlüğünü âdeta parçalayarak verir- I 
ken, Sayın Başbakanın konuşmasını upuzun... I 

AHMET EEKtot (Kütahya) — O kadar olsun. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — I 

Müsaade buyurun, olur mu olmaz mı hepsini anla- I 
tacağım... I 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Vaktiniz yetmez. 
HAYDAR ÖZAP (Niğde) — Açıklamasın mı 

yani? I 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla)--

Müsaade buyurun efendim. I 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Neler de buluyor- -

sunuz böyle? I 
BAŞ/KAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
'MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 

Son derece uzun ve konuşmanın önemli bir bölümü
nü kendi seslerinden naklederek ve bununla da kal
mayarak, siyasî çarpıcılığına inandığı cümleleri ve 
bölümleri özellikle seçerek ve konuşmanın bütünlü
ğünü özenle korumaya çalışarak; yani haksız, açık 
ve pervasız bir imtiyaz havası içinde verdi. Hiçbir 
kamu kuruluşunun buna hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bu, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu Yasasının yayın esaslarını belirleyen I 
5 inci maddesine açıkça aykırı olduğu gibi; o ya
sanın 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddesi hüküm- I 
leriyle de uzaktan ve yakından ilgili değildir; çünkü 
dün... 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Siyasî şeref
sizlik bu, ahlaksızlık... I 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, lütfen... 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Haysiyetsizlik 

bu. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Siyasî ahlak

sızlık. I 
HASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ahlak

sız sensin. I 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yeriniz- I 

den söz atmayınız. I 
Devam edin Sayın Palaoğlu. I 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Çünkü dün, Sayın Başbakan gerçi Anayasa deği- I 
sikliği teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde hü- I 
kümet adına söz aldı; ama konu bir hükümet icraatı I 
konusu değildi, bir hükümet faaliyeti konusu değildi. I 
Kaldı ki, o konularda dahi, artık, çağdaş, evrensel I 
ve ortak iletişim değerleri var. Türkiye Radyo - T.-- I 
levizyon Kurumu, o konularda dahi, o değerlere as- | 

— 341 

14 . 5 . 1987 O î 1 

garî ölçüde saygılı kalmaya mecburdur; ama bir hü
kümet faaliyeti değildi. Nihayet, bir anayasa deği
şikliği teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde, Sayın 
Başbakan, hükümet adına tartışmalara katıldı. 

Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu görüşmelerinde birtakım ayrıcalıkları vardır; 
onlar şunlardan ibarettir: Sıraya tabi olmaksızın is
tediği zaman, hükümet söz alır; bu bir. Çoğu za
man, daha uzun süre konuşma olanağına sahip olur; 
hatta bazen sınırsız konuşma olanağına sahip olur; 
ama bir kamu kuruluşu olan ve yayın tekelini elinde 
bulunduran ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına gö
re yansız olmaya mecbur olan Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu, ayrıcalık tanıyamaz; maalesef bu
nu yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri, artık, günümüzde oğullar 
babalarının çiftliklerini bile böyle idare etmiyorlar. 
"(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

VEGtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Başbakanın çift
liği!.. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Eski itiyatlar ve güçler, artık, evrensel değerlerin sı
nırında duruyor. Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumunun yöneticilerine, sorumluluklarını bir kez da
ha hatırlatmak zaruretini duyuyor ve (bunu çok baş
ka koşullarda hatırlamak ve anlamak zorunda kal
mamalarını diliyorum. (SHP sırlarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dün, parlamentoların haya
tında yıllar yılı çok ender rastlanacak bir görüşme 
oldu. Anayasalar sık değişmez. Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumunun yöneticileri, gönül isterdi ki, 
hiç olmazsa, kendisinden yansız bir kamu tüzelkişisi 
diye bahseden bir Anayasa değişikliği görüşmelerin
de, hiç olmazsa o görüşmede, hiç olmazsa bir kez 
kamuoyuna, kendi insanına, vergisini aldığı izleyici
sine, Anayasaya ve kendisine saygılı olabilseydi; hiç 
olmazsa bir kez.. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bugün bu konuda sadece ve şimdilik şunları söy
lemekle iktifa etmek istiyorum. Yayın politikasıyla, 
bakış açılarıyla, haberleriyle ve yönetimiyle bugünün 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun düzeyi Türk 
Ulusunun düzeyi değildir; Türk iletişim yaşamının 
ulaştığı düzey de değjldir; Kurumun gerçekten güzel 
ve değerli birikimlerinin ve çalışanlarının düzeyide 
değildir. Bu düzey, bugün onu idare edenlerin düze-
vidir ve Türk Ulusu, çok şey de olacağı gibi onu da 
aşacak ve bugünün Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu, çok yakın bir gelecekte, bedbaht ve hazin bir 



T. B. M. M. B : 103 

vakıa olarak hatırlanacaktır. (SHP, DYP, DSP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Ali 

Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1321) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «'Sunuşlar» bölümünde, Cumhurbaş

kanlığının iki tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Mayıs 19^7 

tarihinde Portekiz'e gidecek olan, Devlet Bakanı Ali 
Bozer'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu 'bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Belçika, Federal Almanya ve Fransa'ya gi

decek olan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün 
dönüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1322) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mayıs 1987 

tarihinde Belçika, Federal Almanya ve Fransa'ya gi
decek olan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün 
dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Türel'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/60) 
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BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vakıflara ait bir vakfiye olan Taşdelen Memba 

suyunun ihalesi ile işlemlerin iptali için ilgili kuru
mun ve Mal'iye Bakanlığının yetkili birimlerinin talep
te bulunmalarına rağmen, kurumun ve ilgili Bakanlığın 
herhangi bir işlemde bulunmayışı düşündürücüdür. 

29 Mart 1985 tarihinde bir özel şirkete dağıtımı 
verilen ve yapılan sözleşmeye uyulmaması nedeni ile 
işletme müdürlüğünce ihale işlemi iptal edilmesine rağ
men 'bu işleme itibar edilmeyerek sözleşme sürdürül
mektedir. Öte yandan, aynı sözleşmeye dayanarak, Ka
rakulak Memba Suyu da serbest olarak pazarlanmalk-
ta ve müteahhit firmaya imkân sağlanmaktadır. 

Hukukçular kurulunun verdiği iki hukukî müta
laa ve Maliye Bakanlığınca görevlendirilen Müfettiş 
Muammer Durak'ın 24 Ocak 1986 tarihli 44 sayfalık 
raporunun işleme konulmayışı da son derece düşün
dürücüdür. 

İhale ile ilgili ciddî iddialar mevcuttur. Müteahhit 
firmanın verdiği araç listesi yeterli değildir. Ödeme 
çekleri 'karşürksız çıkmaktadır. Müteahhit firmanın 
ödediği alış fiyatı ile piyasa satış fiyatı arasında bü
yük farklar vardır. 

Sözleşme hükümleri gereğince yapılması gerekli 
yatırım, yapılmamıştır. 

İdare, yasall işlemleri yapan müdürü görevden iki 
defa üst üste alarak yönetim lehine çalışmalarda bu
lunan devlet memurunu taltif yerine cezalandırmıştır. 

İhalenin feshinden sonra, Mensu Ltd. Şirketince 
5.8.1986 tarihinde verilen teklife itibar edilmeyerek 
ucuz fiyatla eski müteahhite su verilmeye devam edil
miş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Memfoa Su
ları İşletmesi zarara uğratılmıştır. 

Olayın tüm boyutları ile değerlendirilebilmesi ve 
varsa -'bu konuda görevini yerine getirmeyen yetkililer 
ve diğerleri hakkında yasal işlemin yapılabilmesi için 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca Meclis; araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederi*;. 

12.5,1987 

Yılmaz İhsan Hastürk Vural Arıkan ' 
İstanbul İzmıır 

Selçuk Akıncı Nejat Abdullah Resuloğlu 
Tekirdağ Ankara 

Muzaffer İlhan Ahmet Memduh Yaşa 
Muğla İstanbul 
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Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ümit Canuyar 
'Manisa 

Namık Kemal Şentürk 
îstaribul 

Musa öğün 
Kars 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Salim Erel 
Konya 

M. Murat 'Sökmenoğlu 
Hatay 

Arife Necla Tekinel 
İstanbul 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Osman Esgin Tipi 
Aydın 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 

»Sümer Oral 
Manisa 

Cemat özdemir 
Tokat 

Malhımud Altunakar 
Diyarbakır 

M, Abdürrezak Ceylan 
Sürt 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Fehmi Memıişoğlu 
Rize 

Ahmet Süter 
izmir 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Sabit Batuımlu 
İstanbıü 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, önerge, 
gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmamasına dair öngörüşme sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — İzmir Milletvekili Fikret Ertan'ın, KİT Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/332) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, komisyondan 
'bir istifa önergesi vardır; okutup, bilgilerinize suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
KIT Komisyonu üyeliğinden, lüzumuna binaen is

tifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

14.5.1987 
Fikret Ertan 

Izmiir 
BAŞKAN ^ Blgilerinaae sunulmuştur. 
D) ÖNERİLER 
a) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. — Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine 

ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var

dır; okutup, onayınıza sunacağım. 
'Danışma Kurulu önerisi 

No. : 64 
Tarihi : 14.5.1987 

Danışma Kurulunun 14.5.1987 Perşembe günü yap
tığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun ona
yına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduoıan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu ISHP Grubu 
BaşkanvekiM Başkanvekili 

Pertev Aşçıoğlu M. Seyfi Oktay 
DYP Grubu DSP Grubu 
Başkanvekil IBaşkanvekÜlli 

Mustafa Çorapçıoğlu Ömer Kuşhan 
öneri : 
Genel Kurulun 13.5.1987 tarihli 102 nci Birleşi

minde kararlaştırılan çalışma günlerine 17, 18 Mayıs 
Pazar ve Pazartesi günlerinin de eklenmesi, Pazar gü
nü sadece Anayasa Değişiklik Teklifinin 2 nci görüş
melerinin yapılması için çalışma süresinin 15.0049.00, 
21.30 - bitimine kadar; Pazartesi günü çalışma süre
cinin 15.00-19.00 ve 21.30-24.00 saatleri arasında ol
ması; 14.5.1987 Perşembe günü (bugün) Anayasa De
ğişiklik Teklifinin görüşmelerinin bMmiine kadar ça
lışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonda açık bulunan üyelik için seçim 
BAŞKAN — Gündemin «Seçiım» kısmına geçiyo

ruz. 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık 

üyeliğe, Demokratik Sol Parti Grubunca, Manisa Mil
letvekili Sayın İsmet Turhangil aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbul edilmiştir, kutluyor, başarılar di
liyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 
Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. Sayısı : 
564) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 199 Arkada
şının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin gö
rüşmelerine, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?. Yerinde, 
Hükümet?. Yerinde. 
Dünkü birleşimde teklifin 1 inci maddesi ka'bul 

edilmişti, şimdi 2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

75 ıinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 75. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, mil
letçe genel oyla seçilen dörtyüzelli milletvekilinden 
kurulur.» 

BAŞKAN — Başkanlığımızdaki kayıtlara göre, 
madde üzerindeki söz sırası şöyledir : Doğru Yol Par
tisi Grubu adına Sayın Namık Kemal Şentürk, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Gruhu adına Sayın Ayhan Fı
rat; şahıslan adına Sayın Ayhan Fırat, Sayın Ali Rı
za Akaydın, Sayın İhsan Tombuş, Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu. 

Şimdi ilk sözü, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Namık Kemal Şentürk'e veriyorum.. 

(1) 564 S. Sayılı Basmayan, 13.5.1987 tarihli 102 
nci Birleşim tutanağına eklidir., 

Buyurunuz Sayın Şentürk. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRÖBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK Clsfcanlbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; İstanbul Milletvekili Sayın Turgut özal 
ve yeteri sayıda arkadaşının vermiş oldukları, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 2 neti madde
siyle ilgili olarak görüşlerimizi açıklamak üzere hu
zurunuzdayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi şahsım ve 
grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Bu madde ile 400 olarak tespit edilen milletvekili 
sayısının, 50 artırılmak suretiyle 450'ye çıkarılması 
teklif edilmektedir. Teklifin tümü üzerinde grubu
muz sözcüsünün konuşması sırasında ifade ettiği gibi, 
biz bu teklife karşı değiliz. Yani, milletvekili adedi
nin belli ölçüde artırılmasının doğru ve yerinde oldu
ğuna inanıyoruz. Aslında, belki de daha iyi kıstaslar 
tespit edilmek suretiyle bu miktarın daha da artırıl
ması gibi 'bir konu da düşünülebilir. Görüşümüze göre, 
meseleyi kesin şekilde bir kıstasa oturtmaktan çok, 
belki de daha önceleri olduğu gibi nüfus esasına göre 
ve Türkiye (bölgelerinin coğrafî yapıları da düşünül
mek suretiyle bir düzene konulmasının daha isabetli 
olacağı kanısındayız. Aslında bu rakam, zaten bundan 
evvelki Meclislerde olduğu gibi hayli düşük tutulmuş
tur. 

Binaenaleyh, meseleyi olumlu mütalaa etmekte
yiz; ancak bu arada, teklif kabul edildiği takdirde, ila
ve edilecek olan 50 milletvekilliğinin, ilgili mevzuatta 
gerekli değişiklik yapılmak suretiyle, büyük illere de
ğil, daha ziyade küçük iller arasında düzenli bir şekil
de dağıtılmasının daha isalbetli olacağına inanmakta
yız. 
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Bu inancımızla, yüce heyetinizi şahsım ve grubum 
adına tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ayhan Fırat, 'buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; dün
den Iberi, 1982 Anayasasının dlört maddesini değişti
ren, Sayın Turgut Özal ve arkadaşlarının bir teklif :mi 
görüşmekteyiz ve bugün de 2 mei maddede yer alan, 
1982 Anayasasına göre 400 milletvekilinden teşekkül 
etmiş olan Meclisin milletvekili sayusunın 450'ye çı
karılması (maddesine gelmiş «bulunuyoruz., 

Bu madde, 1982 Anaiyasasımda -iyi ıhaJtırlıyorum-
o zamanki Meclisten milletvekili sayısı 450 olarak 
çıkmıştı; ancak, prensJbi de «birlikte getirilmişti. Nü
fusa .göre, «takriben 100 bin kişiye bir milletvekili 
olaralk diüşünülmüşltü; ancak, dediğm gibi, Kurucu 
Meclîsin diğer kanadında 400 milletvekiline indiril
miştir. Şimdi tekrar 450 milletvekilli olarak getirili
yor ve getirilme gerekçesine bakıyoruz; «Türkiye Bü
yük Millet Medisi çalışmalarınım daha verimli otaıaısı 
ve komisyonlara gereken sayıda milletvekillerinin ka
tılabilmesini temin için» denilmektedir. Bu gerekçe, 
hiç kimseyi tatmin etmeyecek, son derece sudan bir 
gerekçedir. 400 milleljvekil'i 450 olduğu takdirde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinim çaHışmatormın daha ak
tif olacağına dair veya daha devamlı olacağına dair 
elinizde bir yasa emri mi vardır? Milletvekillerinin 
Meclise gelmesi için artırılan 50 milletvekilliği zecri 
tedbir midir? Hiç unutmam, (bu Meclis kurulduğu 
gün, Sayın Başbakan milletvekillerine «İşlerinizi bı
rakmayın» demişti, işler ini bırakmazlarsa tabiî ki, 
komisyonlara iştirak e'tmezler, Meclise de gelmezler; 
siz de 101'i bulamazsınız. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Kendinize «bakın 
önce.. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşlar, ge
rekçe nedür şimdi ben onu izah edeyim. Gerekçe şu
dur : ANAP, Millet Meclisine 211 milletvekili ile gel
miştir; ikisi istifa etmiştir; (biri -Allah rahmet eytesim-
ölrnıüştür. Bugün ANAP'ın 256 milletvekili vardır. 
ANAP'ın 4>8 tane transferi vardır. Bu transferlerine 
yer aramak çabası içindedir, 

Muhterem arkadaşlarım, siz halkoyuna bu kadar 
saygılı iseniz, halkın yüzde 92 oyu ile kabul edilmiş 
olan Anayasanın 84 üncü maddesimii kırksekiz defa 

niye deldirdiniz? Anayasayı kevgire çevirdiniz. (SHP 
sıralarımdan alkışlar) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ne alakası var 
'bununla? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Anayasayı de
vamlı surette Mal ettiniz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın milleiüvekiiıleri, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — İki seneden beri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde «bekleyen, 
komisyonlarda bekleyen '84 üncü madde uygulama
sını hâlâ orada tutmaya devam ediyorsunuz, Meclis 
Başlkanı da, maalesef, buma alet olmaktadır. Meclis 
Başkanı «burada Anayasaya 'bağlı «kalacağına, onun 
üs'fcümlüğüne ve koruycagıma yemim etmiştir, iki se
neden «beri, Meclis Bşkanı diş ıgezi yapıyor, kurdele 
kesiyor, park açıyor; komisyonlarda bekleyen mese
lelerim Genel Kurula inmesi içim en ufak bir çaba 
gösterdiği yok; bu derece duyarsız. 

HAYDAR ÖZAUP (Niğde) — Nasıl çıkıyor ka
nunlar? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ayrıca, bir ko
nuya daha değinmek istiyorum 'muhterem arkadaş
larım : Meclis İçtüzüğüne aykırı hareket ederek yü
ce Meclise girmek isteyen ve bu «kürsüden yemvn et
tiği laik Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine aykırı hare
ket ettiği halde, bu, Meclis Başkanlığınla intikal et
tirildiği halde, Meclis Başkanı bu konu üzerinde bu
güne kadar son derece - 84rte yaptığı gibi - duyar
sızlığını devam ettirmektedir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Bumun madde ile 
hiç alakası yok. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayım Başkan, 
sayın hatip konuşurken kaşlarını çatara«k konuşuyor, 
lütfen kaşlarını düzeltsin. 

BAŞKAN — Sayım Fırat, madde ile iDgili ko
nuşum. 

İBÜEHDÇ SADİ ABBASOÖLU (İstanbul) — Söy
lediklerinin hangisi madde ile ilgili? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaştanım, şunu söylemek istiyorum : Atatürk 
Türkiyesıimin Meclis Başlkanı, Atatürk inkılaplarına 
karşı ve yemim ettiği Anayasaya karşı bu derece du
yarsız olamaz. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Mıadde ile ilgili 
konuşun. Sizin bir şeyden haberiniz yok. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Evet, maddeyle 
ilgili... 
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Şimdi ısîiız 450'ye çıikarıyorsunuz. Yalınız, şunu 
söyleyeyim, Anadolu'da (bir laf vardır. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Söylediklerinin 
hangisi madde ile ilgili. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Anlattıklarımın 
hepsi maldde ile ilgili., 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Hiç alakası yok. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — 84 üncü madde, 

transferler', madde ile ilgili değil mi? 
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Altınızı tutsaydı

nız bunlar olmazdı herhalde., 
AYHAN FIRAT (Devamda) — Yarın Ibu deği

şikliklerin kime yarayacağı belli olmaz. Anadolu'da 
bir laf vardır, «Gün ola harman ola», «Kime niyet 
kime kısmet.» Yaptığınız hesapların yanlış çıktığını 
kısa zamanda göreceksiniz., 

Şimdi (ben size soruyorum, ne ilgisi var, komis
yonlara devamla 50 milletvekili ilavesinin, ne ilgisi 
var? Bütçe Komisyonunda 25 kişisiniz, 15 kişyi sia-
yabiliyor musunuz? Yine komisyonlarda 11-12 kişi
siniz... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Nasıl çıkıyor ka
nunlar, niye saymayalım. 

'BAŞKAN — Sayın mMettvekilleri lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — 6 kişi ile 5 kişi ile 

çıkıyor. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, Genel Kurula hitaben 

konuşun. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Genel Kuruta hi

tap ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sorulu cevaplı ollmasın, 
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Genel Kurulla 

alakası yok, madde ile alakası yok. 
BAŞKAN — Sayın millötvekiieri, lütfen... 
ATİLLA SIN (Muş) — Kendileri devam etmi-

yor; 'bizi suçlayamazlar. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım; şunun için söylüyorum bunları : Eğer bu
gün halkın karşısına gitseniz ve 400 milletvekilinin 
450*ye çıkarılması için (halkoylaması isteseniz, bile
siniz ki bu, halkoylamasında halk tarafından redde
dilir. 

Ne verdiniz üçbuçuk senedir, ne verdiniz bu halka? 
-fîSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Sizin., haberiniz 

yok. 
AYHAN FIRAT (Devamila) — Umutsuzluktan, 

falkîriikten, yoksulluktan', rüşvetten, adam kayırmadan 
başka ne verdiniz ki;, 400 milletvekilinin 450 millet
vekiline çıkarııliması için oy istiyorsunuz? 
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HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ne alakası var 
'bunun Sayın Başkan? îfcham 'ediyor; terbiyesizlik bu. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Çok alakası var, 
çok. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Demagogsun, 
demagog... 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Evet, içine gel

mez senin, işine gelmez. 
IBAŞKAN — Sayın mMefcvefcilleri; Sayın Fırat... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Evine (bir kilo 

patlıcan alamayan ev kadınından giıt de bunun için 
" rey iste balkanın. (ANAP sıraliarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri.., Sâ'yın Fırat, 
madde üzerinde lütfen... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Tamam efendim. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Sen bu mevsimde 
patlıcan yemeye alışkınsın galiba, sen eskiden de 
patlıcan mı yiyordun? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, şimdi bir hususa daha değineceğim : TRT' 
nin, Türkiye gündemini aylardır işgal eden anayasa 
değişikliği gibi bir konuda, en etkili iletişim aracı 
olarak, kamuoyu oluşturması lazımdı. Kamuoyu, ya
sakların kalkması için ne diyor, milletvekili sayısının 
400'den 450'ye çıkarılması için ne diyor, 18 yaş için 
ne diyor? Sizlere soruyorum; TRT'nin görevi değil 
midir bu? Kamuoyu oluşturması, vatandaşı aydınlıat-
ması TRT'nin görevi değil midir? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bunlar konuşul
du efendim; bunları tekrar ortaya koymanın ne an
lamı var? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, milletvekili sayısı hak
kında lütfen... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başlkan. 

Şunu söylemek işitiyorum : Sizin, bu anayasa de
ğişikliği neticesinde yapacağınız halkoylamasının kü
çük bir misalini dün akşam televizyonda seyrettik; 
son derece üzüntü verici, son derece yanlı idi. Ben, bi
raz önce konuşan arkadaşıma ilaveten şunu söyle
mek istiyorum : Bugünkü TRT, maalesef, tarafsız, 
demokratik Türkiye'ye yaraşır bir TRT değildir ve 
Türk halkının da çok çok gerisindedir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

. (BAŞKAN — Sayın Fırat; Sayın Engin Cansızoğlu 
konusunda Başkanlıkça gerekli hassasiyet ıgösterilmiş 
olup, aynı (hassasiyet oturumu yöneten diğer başkan-
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larca da gösterilmektedir. Aynı konuda ıbuıgün de 
Başkanlıkça bir toplantı yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Öz

gene, buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer -milletvekilleri; anaya
sa Değişikliği Teklifinin 2 nci maddesiyle, Türk 
parlamenter nizamının ve parlamento hayatının çok 
önemli bir olgusu olarak gördüğümüz milletvekilleri 
sayısı artırılmak istenilmektedir. Milletvekili sayısı
nın 450'ye çıkarılması; yani sayının artırılması yö
nündeki düşünceyi peşinen tasvip ettiğimizi ifade 
etmek istiyorum. 

Bizim için, parlamenter rejimin, demokrasinin ve 
parlamenter nizamın yaşaması çok önemli bir ol
gudur. O itibarla, birtakım arkadaşların, bu millet
vekilleri, bu Parlamentoda ne yaptılar veya bu mil
letvekilleri, bu millete ne yapıyor şeklindeki bir ifade 
tarzını kabul etmediğimizi peşinen ifade etmek .is
tiyorum. {ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu milletvekilleri, Türkiye'de parlamenter niza
mın ve rejimin yaşamasında oldukça önemli görev
ler ifa etmişler ve önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
(ANAP sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla, Türk Devletinin ekonomik hayatta 
ileri safhalara erişebilmesi ve özellikle Avrupa Top
luluğuna üye olmamızın söz konusu olduğu şu gün
lerde, ülkemizin, dış ülkelerde ve özellikle Avrupa 
Topluluğuna üye ülkelerde gereğince tanıtılması ve 
Türk toplumunun hasletlerinin, demokrasiye olan 
düşkünlüklerinin ifade edilebilmesi için, yurt dışında 
yapılacak olan. çalışmalara önemli katkılarda ve hiz
metlerde bulunacakları inancı içerisindeyim. 

Muhterem milletvekilleri, biliyorsunuz, Parla
mentomuz zaman zaman yurt dışına çıkarak, çeşitli 
ülkelerle dostluk münasebetlerini geliştirmekte; Av
rupa Topluluğu ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda 
ülkemizi temsil etmektedir. Bu durumda, parlamen
to faaliyetlerini sağlıklı yürütmek ve geliştirebilmek 
açısından, bu miktarın 450'ye çıkarılmasında bü
yük fayda vardır. Bunu temin ederken, milletvekil
lerinin illere dağılımının ülkemiz gerçeklerine uy
gun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Sayın 
Namık Kemal Şentürk'ün bu konuya ilişkin düşün
cesinde olduğu gibi, milletvekili sayısı az olan ille
rimizin, buna göre tasnif ve değerlendirilmesinde 
büyük faydalar görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, konunun çok önemli ol
duğunu yinelemek istiyorum. Nüfus oranı ve nüfus 
potansiyelinin değerlendirilmesi için; parlamentoda 
grubu bulunan partilerin, bu ıhususun nasıl yerleşti
rileceği ve .(gerçekleştirileceği yolunda oturup birlik
te bir mutabakat temin etmesi icap etmektedir. Bu 
mutabakatı, Türkiye'nin birçok önemli siyasî sorun
larına cevap verebilecek nitelikte bir ulusal mutaba
kat olarak mütaia etmek istiyorum. O itibarla, bu 
miktarın artırılması düşüncesine katıldığımızı ifade 
ediyor ve bu yönde oy kullanacağımızı belirtiyo
rum. 

Hepinize saygılar sunarım. DSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç. 
Şahsı adına söz isteyen Sayın Ayhan Fırat, sı

rasını Sayın Sarıoğlu'na vermiştir. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; milletvekili sayısı, teklifin 2 nci 
maddesinde de gösterildiği gibi, 400'den 450'ye çıka
rılmaktadır. Bu konuda, üzerinde önemle durmak is
tediğim konu şudur: Arkadaşımın biraz evvel izah 
ettiği gibi, milletvekili sayısının 450'ye çıkarılması
nın gerekçesi olarak, sadece, komisyonlardaki mil
letvekili adedinin yeterli olmadığı gösterilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin büyük coğrafî 
yapısı içerisinde gerçekte 500 milletvekili mi, 450 
milletvekili mi, yoksa 300 milletvekili mi olacaktır 
konusunun, doğru dürüst araştırması lazımdır. Tür
kiye'deki nüfus, bugün son derece geniş olan kırsal 
kesimlerde yaygın olarak dağılmış durumdadır. 

Şimdi, hepinizin hatırlayacağı gibi, bazı illerin 
nüfuslarının düşmesi dolayısıyla, o illerimizin mil
letvekili sayısında birkaç ay önce düşmeler oldu. 
Bunlardan aklımda kalan bir tanesi Artvin'dir; mil
letvekili sayısı üçten ikiye düştü; bazı illerde de dört
ten üçe düştü. 

Şimdi, bu "düşmelerden mütevellit artış nereye 
gitti? Buradaki artışlar, büyük illere gitti. Aslında 
bu şekliyle baktığımızda Türkiye'nin sosyal, ekono
mik ve kültürel 'farklılıklar ile coğrafî ve yerleşim 
yapısı, ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan sorun
larla ilgili olarak, milletvekili sayısının illere göre 
nasıl olması lazım geldiği hususunda bir araştırma 
yoktur. Bu sadece... 

ATİLLA SIN >(Muş) — Yahu bırak onları. 
PASA SARIOĞLU ^Devamla) — Siz de oradan

sınız. Beyefendi, belki siz sorununuzu çözüyorsunuz; 
ama, biz çözemiyoruz. '(Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... f 
PAŞA SARÎOĞLU '(Devamla) — Onun için, kal

kınmakta olan, gelişmekte olan bu bölgelerimizde I 
ve illerimizde, milletvekillerine büyük görevler düş- I 
inektedir. Hepinizin bildiği gibi, 'bir milletvekili Tür- I 
kiye'nin milletvekilidir; ama, bu bölgelerimizdeki, bu I 
illerimizdeki milletvekilleri aynı zamanda oradaki va- I 
tandaşlarımızın avukatıdır, dava vekilidir, yol göste- I 
ricisidir, danışmanıdır ve sağlık sorunlarına kadar, 
onun her türlü şahsî işleriyle ilgilenmeye mecbur- I 
dur. I 

Değerli arkadaşlarım, bu açıdan baktığımızda, bir I 
ili alınız, ben kendi ilimi alayım; 4 milletvekiliyiz. I 
Bu 4 milletvekili arkadaşımız da değişik partilere I 
ait olduklarına göre - ve maalesef üzüntüyle söyle- I 
mek isterim ki; bazan da taraf oluyoruz - vatan- I 
daş buraya geleceği zaman ne yapıyor; kendisi o il
de bilindiği için veya cesaret edemediği için, bir 
milletvekili varsa ona gidiyor. Düşünün; bir ilde bir I 
parti yüzde 30 oy almışsa, oradan bir milletvekili 
çıkmışsa, o milletvekiline oy veren vatandaş ne yapa- I 
çaktır; sorunlarının çözümü için o milletvekiline 
gitmeye mecburdur. 

Burada getirilen, sadece sayı artırımından ibaret- I 
tir. Gerekçe o kadar zayıftır ki, bunu akılcı bir 
şekilde düşünmek ve tasvip etmek mümkün değildir. I 
Milletvekili sayısı 400'den 450'ye çıktığı zaman ne I 
olacaktır? I 

Değerli arkadaşlarım, demin arkadaşım da de
ğindi; biz diyoruz ki, Türkiye'nin sorunlarını Meclis
te dile getirelim ve Meclis, milletin sesi olsun. Bu- I 
rada söylenilenler de, devletin iletişim vasıtalarıyla I 
millete ulaştırılsın. Geçen gün burada, en hayatî so- I 
runlardan birisi olan sağlık sorunuyla ilgili Sağ- I 
lık Hizmetleri Temel Yasasını görüştük. Konunun ne 
kadar önemli olduğunu, bunun üzerinde az çok kafa I 
yoranlar, düşünenler biliyorlar. Sağlık konulan bizim 
bölgelerimiz için çok büyük sorundur. Çünkü ora- I 
da sorulmayan, orada çözümlenmeyen bir sorun, bu
raya gelmektedir, vatandaş çaresizdir. Sağlık baka- I 
nına da burada söyledim; orada tedavisi yapılması I 
lazım gelirken; hiç kimse işini gücünü bırakıp, oto- I 
buse binip, otel parası verip, burada doktorlara, has- I 
tanelere düşüp cebindeki beş kuruşu da feda etmek I 
istemez; ama, gerçekler onu buna zorluyor. I 

Şimdi, burada ne yaptık; bunları anlatmaya çalış- I 
tık; ama anlatırken, gece bir tanesini tesadüfen din
ledim, verdiğimiz altı önerge vardı; arkadaşlarım, 
milletin sesi maalesef dile gelmiyor; ne dendi; öner- j 
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geler verildi» diyor, bir önergeden bahsediyor, onun 
yanında beş tane önergenin mahiyetinden bahsetmi
yor; «Bunların hepsi reddedildi» diyor. 

Arkadaşlar, bunun sayısını siz 450 değil, 500 yap
sanız, 600 yapsanız, eğer burada konuştuklarımız 
millete ulaşamıyorsa, millet dinlemiyorsa, ne düşün
düğümüzü ifade edemiyorsak, siz sayıyı artırmakla 
millete ulaşmanın bir faydası olmadığını göreceksi
niz. 

ÎSMAIİL ÜĞDÜL {(Edirne) — Önergeler boşsa 
ne olacak? 

PAŞA SARÎOĞLU (Devamla) — Oraya geliyo
rum. 

Şimdi, TRT 'milletin sesi olsun diyoruz. Bugün 
değerli arkadaşım da konuştu, bunu ifade etti; iki 
gün evvel Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 
Kongresine gittik; Türkiye çapında yapılıyor, büyük 
hazırlıklar yapmışlar. 

Değerli arkadaşlarım, sizlerden de iki kişi vardı. 
TRT çekim yapıyor. Arkadaşlar, Türkiye'nin sorun
ları nelerdir diye bir kelime duydunuz mu siz? Mil
letvekili duymayacak, millet duymayacak, hükümet 
duymayacak; ondan sonra siz, Türkiye'nin sorunla
rını çözeceksiniz... 

Soruyorum, niçin verilmiyor arkadaşlar? Bir Ay
dınlar Ocağına 15'er dakika verilmedi mi arkadaş
lar; veriliyor. Sakıp Ağa televizyona çıkıp konuş
muyor mu; konuşuyor. İşadamları derneği çıkıp ko
nuşmuyor mu; konuşuyor. Hani derneklere yasaktı, 
hani yasaktı? (ANAP sıralarından, «Bağırma» ses
leri) 

Arkadaşlar, bu gerçektir; istersem bağırırım : 
bunlar gerçektir. Bu derneklerin hangi özelliği var
dır, hangi imtiyazı vardır? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen 450'ye gel... 

PAŞA SARÎOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 
şunu söylemek istiyorum; bir memlekette, anayasal 
kuruluş sadece Meclis değildir. Meclis, millet irade
sinin temsil edildiği yerdir; ama, milletin sesinin de
ğişik platformlarda, değişik yerlerde, basında, TRT' 
de çıkması lazımdır. Eğer biz konuşuyorsak, bunla
rın verilmesi lazımdır. Siz şimdi bunu 450'ye değil 
500'e çıkarsanız, 1 000'e çıkarsanız değişen bir şey 
olmayacaktır. (ANAP sıralarından, «Bu kadar ba
ğırmaya lüzum yok ki» sesleri) 

Şimdi, arkadaşlarım, şu listeye bakıyorum; bu lis
tede yeni duruma göre 50 milletvekilinden 25 tanesi 
üç tane büyük ile verildi. Çünkü, nüfus yapısına gö
re böyle oluyor. Ben şimdi sayın bakanın da difcka-
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tini çekmek, istiyorum, kendisi de küçük bir ildendir, 
acaba bu dağılım yine aynı şekilde mi olacaktır? 
Eğer bu aynı şekilde olacaksa, buna karşıyız arka
daşlar. Bu bölgelere önem verelim, milletvekilleri 
sayısında belli bir ile belli bir kontenjan verdikten 
sonra onun üzerinde tutalım, ondan sonra nüfusa göre 
ve diğer faktörleri dikkate alalım. (ANAP sıralarından 
«Ne bağırıyorsun be, o ayrı konu bu ayrı konu» ses
leri) Bunları kabul ediyorsunuz, bunları hazırlayın, 
ona göre düşünün. 

İHSAN NURİ TİOPKAYA (Ordu) — Ayrı bir 
kanun teklifi verirsin olur biter; ne bağırıp duruyor
sun? 

PAŞA SARIOÖLU ((Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu vesileyle görüşlerimi dile getirdim. 
Arkadaşlar, belki bir devrenin sonuna geldik, Sayın 
Başbakan; «Yüzde 50 yüzde 50» deyip duruyor se
çimlerin olup olmayacağı konusunda. Ama şunu ifa
de etmek istiyorum: Milletimiz için hayırlı olsun 
seçimler; fakat bundan sonra, biliyorsunuz, buna 
bağlı olarak referandum da yapılacaktır. Bütün me
sele şudur değerli arkadaşlarım: Bir şeyin geçerli 
olabilmesi için, bir şeyin devamlı olması için, bir 
şeyde millet iradesinin serbest olması için, millete 
doğru olarak anlatalım, eşit şekilde anlatalım. Dev
letin yayın vasıtalarını eşit şekilde kullanmaya devam 
edelim. 

Dün akşam, arkadaşımın söylediği şeyi ben de 
gördüm. Bir resim çıkıyor, sesinden başka bir şey 
yok, vatandaş bir şey izlemiyor. Onun için - Sayın 
Başbakan da buradadır - arkadaşlar, bundan sonra 
vereceğimiz şeyleri bari millete giderken - Seçim Ka
nunu dahil- söylediklerimiz lütfen dikkate alınsın. 
Sayı ne olursa olsun, gerçekler bulunmadıktan sonra, 
450 değil 500 de olsa faydası yoktur. 

Hepinize saygılar sunarım. (SOP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Ali Rıza Akaydın?.. Yok. 
Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; milletvekili adedimin azlığı veya 
çokluğu, öteden beri münakaşa edilen bir husustur. 

1960'tan önce, milletvekili adedi nüfusa göre tes
pit ediliyordu ve orantılı olarak, nüfus arttıkça mil
letvekili âdedi de artıyordu. Tabiî, bu bazı mahzur
lar doğurmuştu ve bir hudut yoktu, dolayısıyla bunun 
nereye kadar gideceği belli olmuyordu. 

1961 Anayasamız, milletvekili adedini sabit kılmış; 
450 olarak tespit etmiştir. Ancak, milletvekili adedi 

450 olarak tespit edildiği zaman, ikinci meclis vardı. 
İkinci mecliste, seçimle gelmiş 150 adet senatör, 15 
adet Cumhurbaşkanınca seçilmiş kontenjan senatörü 
ve buna ilaveten - eski, temelli senatör dediğimiz -
18 kişi kadar olan Millî Birlik Grubu bulunmaktay
dı. Yanı, bu dönemde, 633 parlamenteri bulunan bir 
çift meclis sistemi vardı. 

1982 Anayasamız çift meclis sistemini kaldırmış, 
tek meclis sistemline geçmiştir. Tabiî bunun neticesi, 
senatör dediğimiz parlamenter meselesi ortadan kalk
mıştır. Kontenjandan seçilerek gelenler, bunlar kalk
mıştır, sadece milletvekili kalmıştır. Anayasamız mil*. 
letvekilıtiğini de eski meclislerde olduğu gibi 450*de 
tutmamış, 400'e indirmiştir. Bu, bence, yanlış bir hü
küm, yanlış bir uygulama, yanlış bir takdirdir. Mil
letvekilli adedinin elbette makul bir seviyede tutulma
sını müdafaa ederiz. Bazı kimseler, milletvekili ade
dini bütçe imkânlarıyla mukayese ederler. Efendim, 
milletvekili adedi fazla olursa bütçeye şu kadar mas
raf gelirmiş... 

Muhterem arkadaşlar 50, 60 hatta 100 milletveki
linin - bugünkü trilyonları aşan bütçe içinde - masraf
larını hesap etmek bence çok önemsiz bir meseledir 
ve bunun üzerinde durulmaması geerekir. Ben size 
400 veya 450 milletvekili ne yapar, bunun hesabım 
vereyim. 

Bir defa 20, 25, 30'a yakın; bazen 30 oluyor; 30 te
ne, bakanlar kurulu üyesi oluyor. Kalıyor geriye 400; 
400 olduğu takdirde 370. Şimdi, Başkanlık Divanı var. 
Meelii& Başkanı oy dahi 'kullanamıyor, buraya işti
rak edemiyor. Başkanlık Divanı üyelerinin vazife
leri oluyor; onlar devamlı bulunamıyor. Peki grup 
yöneticileri var, grup yöneticileri bazen oulunamı-
yor. Bunların dışta vazifeleri de oluyor. Her zaman 
Mecliste bulunma imkânılan, komisyonda bulunma 
imkânları yok. Hele Başkanlık Divanı, hükümet ve 
grup vazifelileri komisyonlarda dahi bulunamıyorlar, 
imkânları yok. Bunun yanında, merkez yönetim ku
rulu üyeleri, partilerin genel başkanları, yönetim ku
rulu üyeleri, bunlar da her zaman Meclise iştirak et
mek, Meclis komisyonlarında, Umumî Heyette çalış
ma imkânları 'bulamıyorlar. Bunları hesaplarsak, en az 
100 kişi tutar. Yani 400 kişilik bir Mecliste ne yapar
sak yapalım, 300*ün üzerinde üye toplamak mümkün 
değil, buna inzimam eden 'başka şeyler var; dış mü
nasebetler, NATO, Dünya Parlamenterler Birliği, 
Avrupa Konseyi ve buna benzer dostluk cemiyetleri... 
Devamlı olarak, muayyen heyetlerimiz yurt dışında 
bulunuyor. Bunları da eklerseniz 150 kişinin bir defa 
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fiilen Mecliste bulunma imkânı yok. Buna bir de has
talık, mazeret eklerseniz, o zaman 101 *i bulmama im
kânları, ihtimalleri ve zorlukları ortaya çıkıyor. Bun
ları nazarı itibara alarak, makul bir adet olan 450*yi 
getirmiş bulunuyoruz. 450 belki az görülebilir, ama 
hiçbir surette fazla görülemez, hiçbir zaman makulün 
üzerinde değildir. Söylediğim hesaplar dolayısıyla da 
bu Meclise iştirak imkânı bulamayan milletvekille
rinin yahut da görevlilerin yerini doldurmaya matuf
tur. 

Bu bakımdan, istirham ediyorum bu hususta her
hangi bir polemiğe meydan vermeyelim. Hiçbir su
rette aşırı bir talep değildir 450, makul bir taleptir. 
Bundan evvelki Meclislerde bunun çok çok üstünde 
idi, 1961 "de parlamenter adedi 633'tür, onunla mu
kayese edersek hiçbir zaman bunu kimse çok göre
mez; bununla iktifa ettiğimizi arz ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 564 sıra sayılı Yasa teklifinin 

2 nci maddedeki «450 milletvekilinden kurulur» ifa
desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu ibrahim Ural 
Ağrı istanbul 

Neriman Elgin Ali Rıza Akaydın 
Ankara1 Çorum 

Hilmi Nalbantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim, 
BAŞKAN — önergede imzası bulunanlardan Sa

yın Nalbantoğlu; buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bu madde, milletvekili sayısının 450*ye çıkarılması 
ile ilgili. Bunun aleyhindeyiz ve 400*de kalması için 
Önerge vermiş olduk; önerge sahiplerinden birisi olarak 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Şu Mecliste, bence 400 milletvekili bile fazla. Ne
den bunu 300'e düşürmüyoruz? Mümkün olsa ben , 

önerge verecektim; fakat arkadaşım... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Bir dakika, sakin olun, sizi kızdıracak bir şey söy
lerim sonra... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Senin için fark et
mez; Erzurum'da var mısın, yok musun? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ne ya
pıyoruz? Milletvekili sayısını 450'ye yükselteceğiz. Ya
rın Seçim Yasası ile bu milletvekillerinin şu veya bu 
kıstasla dağıtımını yapacağız - gerçi Sayın Paşa Sarı-
oğlu'da da var - 13 tarihli Milliyet Gazetesinde dağı
tımını da yapmış; daha şimdiden dağıtımı yapan gaze
teler veyahut da muhitler var ve 9 tane milletvekilini 
İstanbul'a ekliyor. Yani, şu İstanbul dukalığının em
rinde hâlâ mı yaşayacağız? 3 tane İzmir'e, 4 tane An
kara'ya, bilmem kaç tane nereye; beş il 25 - 30 millet
vekilini alacak; Hakkâri'si 2 milletvekiliyle, Tunce
li'si 2 milletvekiliyle, Erzurum'u 7 milletvekiliyle... Ol
maz. Bu, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin hâkimi
yetini bu Mecliste daha da tesis etmek demektir. Bu
na bizim gönlümüz razı değil. Biz bu dört ilin hege
monyasını hâlâ mı kıramayacağız? Gelen milletvekili 
36 tane; İstanbul'dan 6 tanesi mutlaka bakan olur, 
4 tanesi Ankara'dan olur, 3 tanesi İzmir'den olur. Er
zincan'a Erzurum'a yok, Hakkâri'ye hiç yok, Tun
celi'ye hiç yok. Ondan sonra, programı kendi illerine, 
yatırımı kendi illerine, teşvik kredisini kendi illerine 
yönlendirirler. Olmaz böyle şey. 

Sayın Başbakanımız çok iyi bilirler; 1965 yılından 
beri teşvik kredileri de bu iller için ayarlanmıştır. Sa
yın Başbakanımızın dinlemesini çok arzu ederdim; 
1965 yılından beri teşvik kredileri bu dört il'e verilmiş
tir; yüzde 34*ü İstanbul ve civarına verilmiştir İzmit'ten 
Çerkezköy'e kadar; yüzde 6*sı BursaVa verilmiştir, 
yüzde 8'i İzmir'e verilmiştir, yüzde 12'si Adana'ya ve-
rilmiştıir. Niye verilmiştir? Bu illerden bakan olduğu 
için verilmiştir. Olmaz böyle şey... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — İnsaf edin, Ada
nandan bakan yok. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bende
niz, bu 400 milletvekili sayısının daha da düşürülme. 
sini teklif edecektim; ama olmuyor. O önergeyi za
manında hazırlayamadım. Arkadaşımın önergesine iş
tirak etmiş bulunuyorum. Bu sayının 450'ye çıkarıl
ması günahtır. Biz pazarda patatesi sayı ile almaya 
başlamışken, milletvekillerinin sayısını artırmaya hak
kımız yoktur; bunu vatandaş bizden sorar. Var mı
sınız bu maddenin altına «Halkoylamasına gidilecek
tir» ibaresini koyalım? 
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A. CENGİZ UAĞYAR (Antalya) — Ama Genel 
Başkanınız kabul ediyor. 

HtLMÎ NAUBANTOĞLU (Devamla) — Netice 
itibariyle, belki yeri değil ama, peşrev olarak bu ko
nuşmamı, şu şekliyle tamamlayacağım: Yarın Seçim 
Kanunu yapacağız. Uyanık olun az milletvekili olan 
seçim çevresi milletvekilleri, şimdiden uyanık olun ve 
hazır olun; böyle 'bir Seçim Kanunu değişikliği olduğu 
zaman 2, 3, 4, 5, 6 milletvekili olan seçim çevrelerini 
behemehal 7'ye tamamlatmalıyız. Ankara için de, İs
tanbul için de artık milletvekiline lüzum yoktur; yeter. 
(Gülüşmeler) Eğer 'istanbul'un dertleri 36 tane millet
vekiliyle görülmüyorsa, 45 milletvekiliyle hiç görül
mez. Hatta istanbul'un milletveküi sayısı 25'e indiril
melidir. Ne demek yani; bu istanbul dukalığını hâlâ 
mı deviremeyeceğiz, bu Bîzansı hâlâ mı deviremeye-
ceğiz?.. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Madde açık oya sunulacaktır. Açık oylamanın şek

li hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 

Birinci oylama şeklini oylarınıza sunacağım. Açık 
oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye 
konacak oy kutusuna oy pusulasını atması suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmenyeler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci açık oylama şeklini oylarınıza sunacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekillinin aya
ğa kalkarak, «Kabul», «Ret» veya «Çekinser» şeklin
de oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza 

'sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, açık oylama bu şekliyle yapılacaktır. 

Adana miUetvekiHerinden oylamaya 'başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — JSalonda bulunup da oyunu, kullan

mayan başka sayın milletvekili var mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci maddenin 

açık oylamasının sonuçları alınmıştır; 315 kabul, 
55 ret oyu kullanılmıştır. 

Madde kabul edilmiştir. 
Sayın ibrahim Ural?.. Yok. 
Sayın Tufan Bayezit, bir önergeniz var. Önerge, 

Anayasanın 76 ncı maddenin değiştirilmesine dair; fa
kat sırasını göstermemişsiniz. Madde teselsülüne göre, 
Başkanlıkça sırasının burası olduğu düşüncesindeyiz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Tak
dir sizin efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Mildet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı madde
sinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederiz. 

İbrahim Ural 
istanbul 

Tülay öney 
İstanbul 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

«25 yaşını geçen her Türk vatandaşı milletvekili 
seçilebilir.» 

Gerekçe: Anayasada belirtiden seçmen yaşı dü
şürüldüğüne göre seçilme yaşının da düşürülmesi ge
rekir. Ayrıca, ulaşım ve iletişim vasıtalarındaki ge
lişme insanları daha çabuk olgunlaştırmaktadır. Bu 
gerçeği dikkate alan birçok ülke hem seçme ve se
çilme yaşını, hem de evlenme ve rüşt yaşını daha aşa
ğıya indirmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bu önerge, teklifte 
olmayan, Anayasanın, seçilme yeterliliğiyle ilgili 76 ncı 
maddesinin-değiştirilmesine dairdir. Bu nedenle Baş
kanlıkça işleme koyamıyoruz. Çünkü, dün de kısaca 
belirttiğim gibi, bir başka maddenin değiştirilmesini 
içeriyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bi
zim değerlendirmemize göre işleme konulması icap 
eder; takdir sizin efendim. 

BAŞKAN — Başkanlıkça, isleme koyamıyoruz. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi Türki
ye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın 
değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki 
defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Mecli
slin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuy
la mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin 
görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışın-
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da, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hü
kümlere tabidir. 

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri 
gönderilen kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunlu
ğu ile aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu 
halkoyuna sunabilir. 

Meclisçe, üye tamsayısının beşte üçünden fazla ve 
üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişik
liği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından 
Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak 
üzere Resmî Gazetede yayımlanır. 

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, 
Meclisin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ka
bul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya 
gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından 
halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan 
Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili madde
ler Resmî Gazetede yayımlanır. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında 
kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun «kabul» 
oyu olması ve 'bu kabul oylarının halkoylamasına iliş
kin oy verme kütüklerinde ve sandık listelerinde ka
yıtlı bulunan, oy verme hakkına sahip seçmenlerin 
üçte birinden az olmaması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişiklik
lerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu kanu
nun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın 
değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte han
gilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde 
üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın mil
letvekillerinin isimlerini sırasıyla okuyorum : 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Doğan Ka-
saroğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa
yın Aydın Güven Gürkan, Demokratik Sol Parti Gru
bu adına Sayın Salih Alcan. 

Şahısları adına; Sayın Cahit Tutum, Sayın İhsan 
Tombuş, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Günseli öz-
kaya. 

Şimdi sırasıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Doğan Kasaroğlu. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bk-
buçuk aya yakın zamandır kamuoyunun her saatini iş-
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gal eden anayasa değişikliği teklifinin en önemli mad
desine gelmiş bulunuyoruz. 

İstanbul Milletvekili Sayın Turgut özal ve arka
daşlarının getirdikleri kanun teklifinin, kamuoyunda 
günlerdir tartışılan anamaddesi, anayasanın nasıl de
ğiştirileceğine dair hükmü ifade eden 175- inci mad
dedir. Sayın Başkanlık Divanının okuduğu madde 
metni, zannederim görüşmemize esas olmayacak mad
de metni; çünkü, dûn burada Sayın Başbakan, teklif 
sahibi olarak yaptığı konuşma sırasında maddeyi, tek
lif sahiplerinin nasıl değiştirmeyi düşündüklerini ifa
de etmiş ve maddenin yeni şeklini de o saatte Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bilgisine sunmuş 
idi. Binaenaleyh, bendeniz de, izin veriırseniz, konuş
mamı, burada okunan metin üzerine değil, dün dağı
tılan metin üzerine bina etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önce şurasını 
ifade edeyim: 175 inci madde değişikliği ortaya atıl
dığı zaman, teklif sahipleri, anayasa değiştirmenin 
fevkalade zor olduğu, anayasa değişikliği yapamama
nın sık sık rejim buhranlarına sebep olduğu, bunun 
için anayasa değiştirmenin kolaylaştırılması gereğin
den yola çıkmışlar idi ve iddiaları da, anayasanın de
ğiştirilmesini kolaylaştırırsak rejimimiz bir daha sıkın
tıya uğramayacak ve sistem daha rahat çalışacak idi; 
ancak, son şeklini alan metni sükûnetle okuduğumuz 
zaman, gerekçenin tamamen tersini görmemek müm
kün değil. 

Değerli arkadaşlarım, hemen şurasını ifade edeyim 
ki, bu haliyle, anayasa değiştirmek kolaylaştırılma-
mış, bilakis zoriaştırılmıştır. 

Biz, teklif sahipleri anayasayı kendi arzuladıkları 
gibi değiştirecekler de onun için bu metni getirdiler 
görüşüne katılmıyoruz. Şunun için katılmıyoruz: Çün
kü, değiştirilen bu maddenin uygulamasına -Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı olarak ifade edilen beyana 
göre - 1989'dan sonra başlanacaktır. 1989'da da teklif 
sahiplerini o kadar iskemle sahibi olarak görmeye 
imkân olmadığına inandığımız için, kendi özel mak
satları için getirdi diyemiyoruz; bu fikri kabul etmi
yoruz. Bu fikri kabul etmek, halkoyuna inançsızlık 
olacak; milletin çektiği bu çileye rağmen, yine aynı 
sistemi devam ettireceğine inanç olacak; bu yüzden 
kabul edemiyoruz. Biz maddeye, demokratik sistem ve 
ülkemizdeki demokratik sistemin temsilî işleyiş tarzın
dan karşı çıkıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, anayasa hukuku ola
rak, temsilî sistemi benimsemiş bir ülkeyiz. Halkın 
verdiği vekâletleri kullanan parlamenterlerin iradele-
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rinin geçerli olduğu -bir sistemi benimsemişiz. Parla
mentoların iradelerinin üzerine herhangi bir şekilde 
başka bir ipotek veya kontrol mekanizmasını kabul 
etmeyen bir sistem içerisindeyiz. 

Referandumu kullanan ülkeler yok mu? Var. Re
ferandum, genellikle, doğrudan demokrasiyi benimse
miş federal ülkelerde oluyor; ama bizim gibi temsilî 
sistemi benimsemiş, İngiltere, Fransa, Almanya, ispan
ya gibi ülkelerde, bu şekilde bir tarzı görmek müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, İngiltere'de bu usul yok mu? 
Var; ama fevkalade istisnaî şekillerde kullanılıyor. Ni
tekim, 197Ö'li yıllarda İngiltere, Ortak Pazara girme 
konusunda bu sistemi kullandı. Ne yaptı? İşçi Partisi
nin o zamanki müracaatının reddedilmesinden sonra, 
iktidara gelen Muhafazakâr Partinin Ortak Pazara 
müracaatı kabul edildi; ama tam o sırada da İngilte
re'de seçimler vardı. İşçi Partisi bütün kampanya bo
yunca, «İktidara geldikleri zaman Ortak Pazara gir
meyeceklerini, çıkacaklarını» ilan etti ve nitekim so
nunda seçimleri kazandı. Harold Wilson bu sözünden 
dönmemek için, meseleyi referanduma götürdü. Ken
disinin de karışmadığı bir referandumla, İngiltere' 
nin Ortak Pazarda kalması kararlaştırıldı ve meseleyi 
böylece çözdü. 

Başka, yakın tarihte nerede oldu? İspanya'da ol
du. Suarez iktidara gelirken, «NATO'ya katılmaya
cağını» ilan ederek geldi; ama iktidara geldikten son
ra baktı ki, İspanya'nın üstün menfaatları NATO ca
miasının içinde bulunmaktır; fakat, seçmene karşı 
verdiği sözden de direkt dönüş imkânını bulamadı, 
referanduma gitti. Kendisinin direkt karışmadığı, hat
ta el altından desteklediği bir referandumla, İspanya' 
nın NATO'ya girmesini kabul ettirdi. 

Gördüğünüz gibi, değerli arkadaşlarım, bu refe
randum müessesesi ülkelerde, hukukî bir meselenin 
halli için kullanılmıyor; daha çok, siyasî olayların 
çözümü için kullanılıyor. Biz şimdi ne yapıyoruz? 
Biz geliyoruz şimdi, anayasa sistemimizde bu mese
leyi, hukukî teminatımızın halli için kullanmanın yo
lunu açıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz referandumdan, çeşitli 
şekillerde, ülkeye zarar geleceği inancındayız. Bir de
fa, referandumun Meclisin otoritesini sarsacağı inan
cındayız. Halkın tam yetki verdiği parlamenterlerin 
aldığı bir kararın, yeniden halka götürülmesi mantığı
nı anlamak, kolay kolay mümkün değildir. Ya bu tem
sil keyfiyetini tam sayarsınız veya bu temsil keyfiye
tini yok sayarsınız, ona göre, parlamentonun aldığı 
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her kararı götürürsünüz. Fevkalade kritik meseleler
de Parlamentodan karar almadan evvel, halka gider 
danışırsınız. Nitekim, Sayın Başbakanın, dün burada 
okudukları, eski Başbakan Süleyman Demirel'in «Halk 
oylaması müessesesi Türkiye'de mutlaka kurulmalıdır» 
şeklindeki beyanı, anayasanın halkoyuna gitmesi için 
kullanılmış bir beyan değildi. Bugünkü Sayın Başba
kanımızın da çok iyi hatırlayacakları gibi, o zaman, 
Sayın Demirel bunu bir basın toplantısında, Türkiye' 
de Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulup kurulma-. 
ması ihtilafının fevkalade arttığı bir dönemde, bu ka
bil konularda halkın kesin görüşünün bir noktada to
parlanması için ortaya koyduğu bir teklif idi ve biz bu 
noktada gene varız; karar almadan evvel, çok kilitlen
miş noktalarda, gider halkın kararını alırsınız, ama 
kanun düzenlemesini getirip yüce parlamentoya yap
tırırsınız. 

Değerli arkadaşlarım, mahzur olarak gördüğümüz 
ikinci kısım; referandumun, meseleleri aslından uzak
laştıran demagojik tartışmalara açık olduğudur. Refe
randum tartışmaları sırasında, tartışmalar, referan
duma konu olan hukukî zaviyeden dışarıya çıkarılır 
ve daha, çok demagojik birtakım sapmalara yol ve
rir. Onun için meselenin özü bırakılır, terk edilir. Bu, 
ülkedeki istikrarın, ülkedeki nizamın korunması ba
kımından da fevkalade tehlikeli olur inancındayız. 

Diğer bir mahzur olarak da, referandumun Mec
lisle millet arasında ihtilaf çıkaracağından endişe ede
riz. Bir an düşünün ki, yüce Parlamentonun kabul et
tiği bir anayasa değişikliğini, isterse 400 ya da 450 
oyla kabul edilsin her zaman referanduma götürme 
yetkisini Sayın Cumhurbaşkanına veriyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanları bunu referanduma götürdüler ve 
referandum da bütün bu oy çokluğuna rağmen aleyhte 
çıktı; ne olacaktır bunun sonu? Milletle Parlamento 
karşı karşıya gelmiş' olacaktır; Parlamentoya düşecek 
tek görev kalacaktır, kendisini feshetmek. 

Değerli arkadaşlarım, temsil yetkisini kullanan par
lamentoları bu kabil risklerle karşı karşıya bırakmak 
fevkalade tehlikeli olacaktır. Şimdi şu andaki Parla
mento bu meseleyi kendi üzerinde deneyecek bir par
lamento değil. Biz, bizden sonraki parlamentonun 
üzerine kılıf biçiyor, bizden sonraki arkadaşlarımızın 
iradesine ipotek koyuyoruz. Evleviyetle, ipotek koy
maya hakkımız olmadığı kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarım, bir noktaya daha dikkatinizi çeke
rim : Bu referandum, gerçek demokrasiye inanmayan 
liderlerin elinde fevkalade tehlikeli sonuçlar doğurur; 
dünyanın pek çok yerinde görülmüştür. Demokrasiye 
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inanmayan birtakım diktatörler, halkın inancına rağ
men, pek çok meseleyi referandumla kabul ettirmiş
lerdir. Bunun örnekleri dünya tarihinde, yakın tari
himizde pek çoğu ile görülmüştür. Türkiye'de de böy
le bir şeyin olacağını tahmin etmeyi hiçbir zaman 
dilemeyiz; ama, tarihî bir vakıa olduğuna göre bu
nu gözlerden de uzaık tutamayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka mahzura da şu 
noktada dikkatinizi çekmek isterim : Türkiye'de sık 
sık seçimler olduğundan yakınılmaktadır; her sene se
çim, her sene seçim diye yakınmaları vardır; bu seçim
lerin getirdiği masraflardan yakınma vardır. Bir re
ferandumun, genel seçim masrafından hiçbir farkı 
kalmamıştır; devlete maliyeti onbeş yirmi milyar li
rayı bulacaktır. Her referandum için, temsil yetkisi
ni haiz olan Meclisin aldığı kararı, bir de bu yolla 
perçinletelim diye bu masrafı göze almanın doğru 
olmadığına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, dün, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına konuşan Sayın Koksal Toptan'ın da 
ifade ettiği gibi, 1961 ve 1982 anayasaları referan
dumdan geçti; ancak bu anayasaların yapılışında tem
silî sistemin gücü yoktu, temsilî sistemin yeri yoktu. 
Bunlar olmadığı içindir ki, halkın iradesini mutlaka 
alabilmek için bu referandum yolu seçildi ve nite
kim, ondan sonraki 1961 Anayasasındaki değişiklik
lerde referanduma gidilmedi. 

Değerli arkadaşlarım, hemen akla şu geliyor: 
175 inci maddeyi bu Parlamento kullanmaya kalktı 
da, hangi sıkıntı ile karşı karşıya kaldı? Veya bu 175 
inci madde nasıl istismar edildi de biz, yeniden bu
nu tedvin etme yoluna gidiyoruz? Türkiye'deki enf
lasyonun acaba sebebi bu 175 inci madde miydi? Tür
kiye'deki yolsuzlukların, suiistimallerin sebebi, bu 175 
inci madde miydi ki, gelip hemen 175'e sarılıyoruz? 
(DYP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlariim, 175 inci madde, sakin sakin 
yerinde oturan, Anayasanın en muhkem maddelerin
den birisiydi. Nereden, nasıl akla geldi bilinmez, bir
den bire bir 175 inci madde meselesi ortaya çıktı. Hiç-, 
bir zaman yakıştırmak istemiyorum; ama akla gelen 
tek ihtimal geçici 4 üncü maddenin kaldırılmasını en
gellemek için ortaya atılmış bir formüldür. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — O zaman, kabul 
etmeyin siz de. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Başka bir 
yolu insan akla getiremiyor; ama, demin de arz et
tim, biz bu maddenin Anayasa değişikliğini kolaylaş
tırdığına inanmıyoruz. Biz bu maddenin, Sayın ÖzaP 

in kendi keyfine göre, hemen anayasa değişikliğini 
getirecek bir hüküm olduğuna inanmıyoruz. Biz Sayın 
Özal'ın bir daha iktidar olmayacağına inanıyoruz ki, 
onun için rahatlıkla meseleyi tartışmaya alıyoruz. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Rüya görüyor
sun rüya. 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Hayal 
görüyorsun hayal. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir anayasa değişikliği yapıyoruz. De
mokrasilerde, kanunların yapılması, anakaidelerin ko
nulması, geniş halk kitlelerinin tartışmasından geçil
mesiyle mümkündür; parlamentonun bir konuyu, eni
ne boyuna tartışmasıyla mümkündür. Bizim şu anda 
görüştüğümüz anayasa maddeleri; Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde değil, öyle zannediyorum ki, dünya par
lamentolar tarihinde emsali görülmemiş bir sır halin
de devam edip gidiyor. Özellikle, 175 inci maddede 
yapılan değişiklikleri nedir, ne oluyor; bulabilmek için 
herkes elinde kâğıt kalem bulmaca çözmeye başladı. 
Mesele tamamen hukuk mecrasından dışarıya çıktı, 
mesele tamamen demokrasi ilkelerinin dışına çıkarıl
dı, bir siyasî tartışma, bir bulmaca şekline döküldü. 

Değerli arkadaşlarım, ben bunu öncelikle, yüce 
Parlamentonun mehabetiyle bağdaştıramıyorum. Sır
daş hesap gibi değişiklik önergeleri ortaya geldi. 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İ/mir) — Neden 
Sayın Kasaroğlu, neden? 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, dün Sayın Başbakanımızın verdiği en 
son değişiklik önergesini, Sayın Başbakan kürsüye 
çıkıncaya kadar - imza atanlar dahil kimse bilmi
yordu ve herkes -Anavatan Partisinin yetkilileri da
hi - 5/9 oranıyla değişikliğin geleceği inanandaydı. 
Çünkü, onlar da bizim gibi, Sayın Başbakanla Sa
yın Cumhurbaşkanı arasındaki telefon konuşmasın
dan haberdar değillerdi. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir anayasa değişik
liği meselesini bu kadar hafife almaya hiçbirimizin 
hakkı olmamak gerekir. Buyurun, istediğiniz madde
sini, istediğiniz şekilde tartışalım, br salim noktaya gö
türelim; ama, bunu, bu kadar acele ile, bu kadaıf 
gizli önergelerle halletmeye kalkmayalım. 

Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri lütfedin, 
hatırlayın; ikinci gün sabah görüşmeye başladığımız 
zaman, aynı mealde, aynı imzalarla üç tane değişik 
önerge ortaya çıktı. Sayın Bakanım da burada; ken
dilerine de «Sayın Bakanım, hangisini görüşeceğiz?» 
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diye sorduk. Bir tanesini bulup bunu görüşmek la
zım. Değerli arkadaşlarım, meseleyi bu kadar ucun
dan tuttuğumuz zaman, biz, konunun arkasında baş
ka niyetlerin olduğunu sezmekten başka bir şey ya
pamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktaya daha dikkatinizi 
çekeyim: Getirilen teklifte, anayasa değişikliklerinin 
gizli oyla yapılacağına da,ir hüküm var. Unutma
yalım ki, sistemimiz partiler demokrasisi. Partiler, 
ortaya koydukları anailkelerle, seçim beyannamele
riyle bağlıdırlar; partileri temsilen buraya gelen mil
letvekilleri de, o ilkelerle, o beyanlarla bağlıdır. Ana
yasada yapılacak bir değişiklik, başka bir husus de
ğildir; doğrudan doğruya devletin temel nizamıdır. 
Liberal ekonomiyi uygulamayı taahhüt etmiş bir si
yasî parti iktidara gelecek, onun içinden herhangi bir 
milletvekili bu liberal sisteme karşı oy mu kullana
cak? Bunu anlamak mümkün değildir arkadaşlarım. 
Anayasa değişikliğinde yüzde oyu benimsemek kabil 
değildir. Onun için bu hususa dikkatinizi çekmeyi 
görev bilirim. 

Değerli arkadaşlarım, anayasa, tartışmaları içerisi
ne Sayın Cumhurbaşkanının çekilmesi fevkalade üzü
cü olmuştur. Gönlümüz çok dilerdi ki, Sayın Cumhur
başkanımız bu meselede hiçbir zaman sözkonusu edil
mesin ve ancak Anayasanın kendilerine verdiği yetki
yi kullanacakları zaman sözkonusu edilsinler; ama 
Sayın Cumhurbaşkanımızın günlük polemikler içeri
sine girmesi de fevkalade üzücü olmuştur; dileriz ki 
bu, meselenin sonu olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, dün burada, Sayın Başba
kan, «Partiler anlaşamadığı zaman milletin hakemli
ğine gitmeleri lazımdır» buyurdular; çok doğrudur; 
ama partilerin anlaşamadığı anayasa değişikliği za
ten buradan geçemeyecektir, 240 oyu bulamayacaktır. 
Partilerin anlaşamadığı konular bunhr değil, daha 
başka konulardır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim dolduğu için ben me
seleyi daha geniş olarak ele alamıyorum. Sözlerimi ta
mamlarken, şurasını ifade edeyim; geçici 4 üncü mad
de uğruna tahrip edilmek istenilen 175 inci madde 
karşısında büyük bir üzüntü duyuyoruz. Dileriz ki, 
yakın tarihimizde Türk Milleti, gerçek demokrasiye 
inanmış iktidara kavuşacak ve bu külfetlerin hepsin
den kurtulacaktır. 

175 inci madde ile ilgili görüşlerimiz oylama sıra
sında ortaya çıkacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

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

Aydın Güven Gürkan, buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYDİN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) '•— Sayın Başkan, sayın ımillötvekil-
leri; önce çok açık ve 'berrak bir tavrımızı ifade ede
rek söze başlamak istiyorum. Görüşülmekte olan 
yasa teklifinin Anayasanın 175 inci maddesinin de
ğişti rilme'siyle ilgili 3 üncü maddesine SHP Gruibu 
olarak, «hayır» diyeceğiz ve verdiğimiz önerge doğ
rultusunda yasa teklifinin 3 üncü maddesi metinden 
çıkarılmazsa, teklifin tümüne de «'hayır» dernek mec
buriyetimde kalacağız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milleltvekilleri, ihalen görüşmekte olduğumuz 
564 sıra sayılı yasa teklifinim 3 üncü maddesi, Ana
yasayı değiştirme yöntemiyle ilgili İbir yenilik ola
rak, Anayaissanın, Türkiye IBüyük Millet Meclisinde 
3/5 (yani 240) ila 2/3 (yani 257) arasındaki bir oy 
çoktuğuylla da değiştirilebilmesi olanağını getirmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye İBüyük Millet Mec
lisinde 240 ila 267 arasında bir oy çoğunluğu sağ-' 
lamış ibir anayasa değişikliği teklifinin yasalaşabii-
mesi için, iki unsur daiha gereklidir : Bunlar; Cum
hurbaşkanının onaylaması ve bunun ardından yapı
lacak halkoylamasında geçerli oyların yansından faz
lasının kabul oyu olarak 'belirlenmesidir. 

Sayın miMetvekiileri, önce Cumhurbaşkanı onayı 
konusundaki düşüncelerimizi açıklamak istiyorum : 

iSayın milletvekili eri, Cumhurbaşkanı, önümüzde
ki ilk seçiminde Türkiye Büyük 'Millet Meclisiınce se
çilecektir. Bir iktidar çoğunluğunun adayı olarak ve 
onların oylarıyla seçilmiş ibir Cumhurbaşkanının, ken
dini seçen iktidar çoğunluğunun getirdiği bir ana
yasa değişikliği teklifini benimsememesi ve imzala
maması pek mümkün değildir. O halde, yarın 240 
'kişilik bir iktidar çoğunluğunun onayladığı bir ana
yasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanınca yeni
den görüşülmek ve 267 oy toplamak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine iadesi olasılığı, yok denilecek 
kadar azdır. 

Sayın milletvekilleri, durum bugün için de pek 
farklı değildir. Her ne kadar, bugünkü Cumhurbaş
kanı doğrudan halk tarafından seçilmiş bir Cumhur
başkanı ise de, 240 ila 267 arasında oy toplamış bir 
anayasa değişikliğini, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde yeniden görüşülmek ve geçici 9 uncu madde 
uyarınca 300 oy toplamak üzere iade etmek olana-
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gına, o da çok fazla sahip değildir; çünkü, Cumhur
başkanına bu teklifi getiren hükümet başkanı doğal 
olarak diyecektir ki.; Sayın Cumhurbaşkanı ben ve 
çoğunluğum bu anayasa 'değişikliğini gerekli görüyo
ruz, siz ise görmüyorsunuz. Ben Türkiye Büyük M'l-
let Meclisinde 300 oyu bulsam ve teklifi yeniden ge
çirsem de, sizin yetkiniz sadece halköylamasına git
mekten ibarettir. Geliniz, ülkeyi gereksiz, 'bir 'Baş-
balkan -- Cumhurbaşkanı çekişmesine düşürmeyelim; 
çünkü, sonuçta nasıl olsa gene halk karar verecek
tir; geliniz çekişerek değil, çekişmeden halköylama
sına vuralım. Blöyle olunca, Anayasanın 175 inci 
maddesi, özünde Cumhurbaşkanı olayını 'bir tür oto
matiğe bağlayan ve 2140 İla 2617 arasında bir oy 
çokluğu sağlamış bulunan anayasa değişikliği: tek
liflerini, doğrudan halköylamasına götüren (bir biçim
de değiştirilmiş sayi'lmalıdır. 

Peki, ısayın milletvekilleri, Ibir anayasa değiş'kliği 
için Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3/5 çoğunlu
ğu, yani 240 oyu ve bir halkoylaımasında geçerli 
oyların yarısından bir fazlasını yeterli saymak ger
çekten oianalklı mıdır?1 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Miillet Mec
lisimde sağlanan 3/5 çoğunluğu, yani 2410 oyu, bir 
anayasa değişikliği için yeterli saymamız kesin ola
rak mümkün değildir; çünlkü, bugünkü seçim siste
miyle 3/5 oy çokluğu, yani 240 oy, teorik olarak 
yüzde 37 dolaylarındaki ıbir seçmen çoğunluğunun 
oylarıyla »ağlanabilmeikıtedir. Milletvekili sayışınım 
450'ıye çıkarılması nedeniyle yapılacak bazı derişik
liklerle, bunun yüzde 35'e ve hatta daha aşağı bir 
düzeye çekilmesi de beklenilebilir. 

Sayın milılötivekilleri, şimdi, seçmen çoğunluğu
nun ancak yüzde 35'ini ve hatta daha azını arka
sına almış bir miileıüvekili çoğunluğu, bu Anayasada 
her türlü değişikliği yapabilecek ve millötin yüzde 
65'ini ve belki daha fazlasını temsil eden bir mil
let çoğunluğu -ama bir Meclis azınlığı- hiçbir deği
şiklik yapmayacak, değişilklikleırde hiçbir etkisi ol
mayacak ve hiçbir değişikliği önleyemeyecek. Buna 
demokrasi demek ve böyle anayasa değişikliklerini 
meşru saymak ve millete kabul ettirmek mümkün de
ğildir. (ANAP sıralarından gürültüler). 

B. DOĞANCAN AKYÜRBK (İstanbul) — Onu 
halkoylaması belirler. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, kuşkusuz benim bu söylediklerime ve
rilecek yanıt şudur: Evet, anayasa değişiklikleri, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde belki halk çoğunluğunu 

temsil etmeyen bir meclis çoğunluğuyla karara bağlan
maktadır, ama bunun ardından halk çoğunluğunun 
sağlanmasının zorunlu olduğu bir halkoylaması gele
cektir. Kuşkusuz böyle denilecek ve böyle savunula
caktır. 

Sayın milletvekilleri, bu noktadan önce şunu söy
lemek istiyorum: Biz, hiçbir halkoylamasından ve 
halkın vereceği hiçbir karardan yüksünmeyiz ve kork
mayız. Ancak, bir halkoylamasının «olmazsa olmaz» 
koşulu, halkın karar verebilmesi için, aydınlatılması, 
bilgilendirilmesi ve biiinçlendirilmesidir. 

Şimdi bize bir halkoylaması öneriliyor; ama bu 
halkoylamasının ve halk kararının oluşum koşullar: 
hakkında bilinen şeyler son derece az, son derece be
lirsiz ve son derece bağlayıcılıktan uzaktır. Sayın Baş
bakan diyor ki, «Bir halkoylaması için yedi gün pro
paganda süresi düşünüyorum. Bunun içinde, anamu-
halefete iki, diğer muhalefet partilerine de birer kez, 
onar dakikalık TV süresi tanımayı öngörüyorum». Sa
yın Başbakanın muhalefete âdeta lütfedercesine tanı
dığı bilgilendirme, aydınlatma ve bilinçlendirme ola
nağı bu kadar ve bundan ibaret. 

Şimdi, bunun sonunda çıkacak halk kararı, bilinçli 
bir halk kararı ve demokratik bir halk iradesi olacak 
öyle mi? Buna inanıyor musunuz? Buna çocuklar bile 
güler. Eğer bir halköylamasına gidilecekse, bunun de
mokratik yol ve yöntemleri vardır. Bunları Anayasa 
güvencesi altına alırız, sonra da sizinle ve herkeste, 
savunduğumuz düşüncelerin ve görüşlerin, halk gözün
de, gönlünde ve aklında kantara vurulmasına sınırsız 
bir gönül hoşnutluğu gösteririz; ama siz, devletin radyo 
ve televizyonunu aylarca tek yanlı olarak, gönlünüzce, 
kendi propagandanız için kullanacaksınız, halkı kandır
mak ve koşullandırmak için her türlü olanaktan sınır
sız bir biçimde yararlanacaksınız, halkı, partizan ve 
baskıcı tutumunuzla yıldırmaya ve korkutmaya çalı
şacaksınız, sonra da «Hadi gelin halkoylaması yapa
lım» diyeceksiniz, bizden de kabul oyu bekleyeceksi
niz ve kabul etmediğimizde de, «Bakınız, halktan kor
kuyorlar» diyeceksiniz... Buna kimse inanmaz, kimse 
kanmaz. 

Geliniz, hakça ve demokratik bir halkoylamasının 
koşullarını, birlikte, bir anayasa kuralı haline getire
lim; sonra da, sizinle her konda halköylamasına gide
lim. (SHP' sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Ge
liniz, hakça bir halkoylamasının kurallarını anayasa 
haline getirelim; sizinle, istediğiniz her konuda halk
öylamasına gidelim. Biz buna varız, biz halktan kork
mayız. Asıl siz, halktan ve halk iradesinin demokra-
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tik ve özgür koşullarda oluşmasından korkuyorsunuz. 
Eğer bundan korkmuyorsanız, şu radyo ve televizyon
da tartışma yolunu açını?; sizinle Anayasayı da, ana
yasa değişikliklerini de, siyasal yasaklan da, inanıl
maz hayat pahalılığım da, dayanılmaz açlığı da, gide
rek yaygınlaşan yoksulluğu da, dış borçları da, iç borç
ları da, yolsuzluğu da, rüşveti de, soygunu da, talanı 
da, saltanat yönetimini de (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) demokrasiyi de, temel hak ve özgür
lükleri de, ikili anlaşmaları da, doğu ve güneydoğu 
sorununu da, Yunan ve Ege ödünlerini de, Avrupa 
Topluluğunu da, irticai da, partizanlığı da, baskıyı da 
tartışalım. Açınız!.. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler). 

Sayın milletvekilleri, anayasa değişiklikleriyle ilgili 
bir halkoyl amasının «olmazsa olmaz» koşullarından 
biri de, anayasaların ve anayasa değişikliklerinin ola
bildiğince yüksek bir halk mutabakatıyla ya da onun 
temsilcilerinin uzlaşmalarıyla sağlanması koşuludur. 
Bu olmazsa ve sağlanamazsa, anayasalar da, anayasa 
değişiklikleri de ölü doğarlar, derin ve kalıcı bunalım
lara kaynaklık ederler. Oysa, şimdi getirilen yasa tek
lifiyle, artık, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, mille
tin temsilcileri ve onların partileri arasında bir uzlaş
ma aranması zorunluluğu kalmamaktadır. Yüzde 35 
dolaylarında bir temsil gücünü arkasına alan bir azın
lık, tek başına anayasa değişikliği yapabilmektedir. 
Ardından gelen halkoylamasmda da, halkın yüzde 
49,9'u, bir anayasaya ya da onun değişikliğine hayır 
dese bile, anayasa yürürlüğe girebilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi elinizi vicdanınıza ko
yarak şu soruya lütfen yanıt veriniz : Bir ülke düşü
nünüz ki, meclisinde halkın yüzde 65'ini temsil eden 
bir çoğunluk, bir anayasa değişikliğine hayır demekte
dir... 

AHMET REMZİ ÇERÇt (Adana) — Öyle bir şey 
olmaz ki. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Halk
oylamasmda ise, halkın yüzde 50,1'i, muhalefetin pro
paganda olanakları kısıtlanarak ve çeşitli koşullandır
ma tuzaklarına düşülerek evet'e yönlendirilmiştir; ama 
gene de yüzde 49,9'u hayır demekte direnmektedir. 
Şimdi, böyle bir ülkede, böyle bir anayasa değişikliği
ni, acımasız bir rejim bunalımına ve dayanılmaz bir 
rejim kavgasına neden olmadan yürürlüğe sokmak ve 
uygulamak olanaklı mıdır? 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Demokrasi 
tarihinde bunlar olağan şeylerdir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, 1961 Anayasası, tüm çağdaş, ileri ve 

! demokratik çizgilerine karşın yaşatılamamıştır. Çün
kü, halkın yüzde 38'i daha ilk gününden bu Anayasa 

I ile bir inatlaşma içine girmiştir. Gerici, tutucu, baskı
cı ve yasakçı 1982 Anayasası ise daha bugünden öl
müştür ve taksit taksit cenazesi kaldırılmaktadır. (SHP 
sıralarından alkışlar). Çünkü, halk bu Anayasaya oy 
vermiştir; ama bu Anayasayı özgürce, demokratik bir 
biçimde tartışıp, benimseyip, sahiplenip içine sindire-

I memiştir. Türkiye'de anayasaların yaşayamamasının 
i nedeni; ya geniş uzlaşmaların aranmamış olmasında, 

ya da geniş ve demokratik tartışmaların ürünü olma
malarında yatmaktadır; yoksa, Sayın Başbakanın her 

I zaman olduğu gibi, dar bilgi ve yüzeysel bir yaklaşım-. 
la söylediği gibi.. «Ah bir siviller...» daha doğrusu, 
«Ah bir ben gönlümce anayasa değişikliği yapa'bilsem; 
bakın siz Türkiye'de anayasa ve rejim buhranı kalıyor 
mu?» çocuksu söylevinde yatmamaktadır. 

Geniş uzlaşmalar aramayan ve demokratik, çoğul
cu, katılımcı tartışma yollarını tıkayan her anayasa 
değişikliği; ister bunu' general Gürsel, ister general 

I Tağmaç, ister general Evren, isterse de ilk sivil gene-
I ralimiz Başbakan özal yapmış olsun, yaşamamaya ve 
I bunalımlara neden olmaya mahkûmdur. (SHP sırala-
I rından «Bravo» sesleri, alkışlar). Sorun, anayasa de

ğişiklikleri yapanların kılık kıyafetlerinde değil, ana
yasalara ve anayasa değişikliklerine sivil ve demokra-

I tik olmayan yaklaşım biçimlerinde yatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 175 inci madde
sinde yapılmak istenen yeni temel değişiklik, bir basit 
anayasa kuralı değişikliği değil, bir anayasa sistemi, 
bir anayasa düzeni değişikliğidir. Aslında, 175 inci 
maddenin değişikliği ile ilgili yapılacak bir oylamada, 
salt bir anayasa maddesi değil, âdeta anayasanın bü-

I tünü oylanmaktadır. Bir anayasanın nasıl değiştirile-
I ceğini, yeniden düzenlemek demek, bir anlamda ana-
I yasayı yeniden düzenlemek demektir. Şimdi, kalıcı bir 

anayasa kuralı olmayan, hatta bir anlamda bir ana
yasa kuralı sayılması bile tartışılır olan, bir geçici 4 

I üncü maddeyi, birkaç kişinin siyasal 'haklarının, çok 
| doğal bir geri verilmesi işlemini, haftalardır kamuoyu-
j nu ve milyonlarca sıkıntı içindeki vatandaşı gereksiz 

yere meşgul ederek, oyalayarak ve hatta oylatarak, 
halkoylamasına götürüyorsunuz; ama, 175 inci madde 

j gibi anayasal düzenin ve rejimin bütünüyle ilgili bir 
kural değişikliği için, demokratik bir halkoylaması 

I yapamıyorsunuz. 

i Sayın milletvekilleri, hani halktan korkulmazdı, 
hani halkoylaması demokratikti. Peki, 'böyledir de, 175 

I inci maddenin değiştirilmesiyle ilgili, geniş kampanya-
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lı ve demokratik bir halkoylamasından niçin kaçılıyor 
ve niçin korkuluyor? (SHP sıralarından alkışlar). Çün
kü, 175 inci madde değişikliği, geniş ve demokratik 
tartışmalı bir halkoylamasına götürülürse, Sayın Özal'a 
ve onun Anayasaya aykırı transferlerle oluşturduğu 
255 kişilik çoğunluğuna, halkın, anayasayı değiştirme 
yetkisi vermeyeceği çok iyi bilinmektedir. '(SHP- sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). Korku, buradan 
kaynaklanmaktadır. 

Gelin, demokratik bir halkoylamasını Anayasada 
kurallaştıralım ve istiyorsanız gelin, 175 inci madde
nin değiştirilmesiyle ilgili olarak, halkoyuna gidelim 
•ve arşını ve Haİep'i hep birlikte görelim. 

Sayın milletvekilleri, anayasa değişikliğiyle ilgili 
olarak, Sayın Başbakanın kafasında neler olduğunu 
çok iyi bilmekteyiz. Bunlar, kelimenin tam anlamıyla 
vahim değişikliklerdir. Sayın Başbakan, Anayasa Mah
kemesinden ve idarî yargıdan rahatsızdır. Sayın Baş
bakan, Meclisin düzenli ve sürekli bir biçimde çalış
ma ve denetim yapma yetkisinden hoşnut değildir. Sa
yın Başbakanın gönlünde, kendisinin başkan olduğu 
ve başkan yetkileriyle donatıldığı, az gelişmiş bir baş
kanlık sistemi ya da tek adamlık sistemi yatmaktadır. 
Sayın Başbakan, ormanlarımızı sermaye kesiminin ta
lanına açamamaktan üzüntü duymaktadır. Sayın Baş
bakan, izin alınmadan dernek kurulmasından hiç mut
lu değildir. Sayın Başbakan, Sayıştay denetimi ve KİT 
denetimleri çok rahatsız etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tüm bunlardan önemli olarak, 
çok derin bir biçimde korku ve kaygısını taşıdığım bir 
noktayı, yüce Genel Kurulumuzun bilgisine sunmak 
ve tutanaklara geçirtmek istiyorum : 

Sayın milletvekilleri, bu anayasa değişikliğinin yü
rürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye'nin gündemine, ör
gütlü ve dış destekli aşırı dinci kesimin Anayasa de
ğişikliği talepleri de girecektir. Ülkenin her yerinden, 
örgütlü şeriat istemleri yükselecektir, tnanç ve ibadete 
baskı yapıldığı sözde gerekçesiyle, anayasa değişik
likleri talep edilecektir. Kulun yaptığı hiçbir yasanın 
ve anayasanın, Kur'anın buyruklarına aykırı olamaya
cağı savıyla, Anayasanın, buna uygun bir biçimde ye
niden düzenlenmesi istenecektir. Bunları hep birlikte 
göreceğiz ve yaşayacağız. 

Sayın milletvekilleri, sevgili ANAP'lı milletvekili 
arkadaşlarım; size bütün içtenliğimle sormak istiyo
rum : Kendi parti iç yapınızla ve kendi seçmen taba
nınızla bu baskılara dayanabilecek misiniz, yoksa, 
cumhuriyetimizi tarihinin en büyük kargaşasının ve 
kavgasının içine mi atacaksınız? Size, sizinle bu tilke-
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nin bir yurttaşı olarak, kader birliği yapmış bir insin 
olarak söyleyebileceğim tek bir şey vardır: Allah yar
dımcınız olsun. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) —Allah 
doğrunun yardımcı sidir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, sözlerimi çok acı bir serzenişle bitir
mek istiyorum: Türkiye'de, son on'beş günde, çok hü
zün verici bir siyasal dram yaşanmıştır. Halkın hak 
ve özgürlükleri üzerinde ve Türkiye'nin demokrasisi 
üzerinde, çok acımasız bir pazarlık yapılmıştır. 

Sayın Demirel'i de, Sayın Ecevit'i de, Demirel ve 
Ecevit yapan bu halktır. Halk, onlar, için zamanında 
meydanlara dolmuş, omuzlara almış ve avuçlarını pat
latmıştır. Halk, her ikisini de Başbakan yapmıştır. Bu
gün, eğer siyasal yasakların kalkması önlenemez bir 
noktaya varmışsa ve Sayın Özal ve Sayın Evren bile 
buna karşı koyamaz hale gelmişlerse, bunda, halkın 
demokratik inancı temel etken olmuştur. Bu halk, de
mokrasi dişi hiçbir eylemi ve işlemi içine sindirme
miş ve kabul etmemiştir. Halk, bir daha kendi oyuyla 
seçmeyecek dahi olsa, Menderes'in de, Demirel'in de, 
Ecevit'in de hak ve hukukunu her zaman korumuş
tur; ama halkın kendisinin hak ve hukuku, her zaman, 
onun, başkalarının hak ve hukukunu koruduğu ölçü
de korunmamıştır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Bugün de, Sayın Demirel ve Sayın Ecevit, kendi 
hak ve hukuklarını alabilme yolundaki dar bir kapı
dan özgürlüğe doğru bir adım atacaklardır. Buna iç
tenlikle seviniyoruz; ama aynı anda halk, 175 inci 
maddenin değişikliğiyle, bir azınlığa anayasa yapma 
hakkı tanınarak, kendi hak ve hukukunun korunma
sında güçsüz ve çaresiz bırakılacaktır. Bu, dayanılma
sı güç bir siyasal haksızlıktır. Bir siyaset adamı ola
rak, bunu yaşamış olmaktan, derin bir hüzün duyu
yor ve kendi mesleğim olan politikaya duyduğum say
gıyı ve güveni yitiriyorum. Çünkü bana öyle geliyor 
ki, halkın hak ve özgürlüklerinden bir miktarı kopa
rılarak, yasaklı politikacıların özgürlük yollarına kal
dırım taşı olarak döşenmektedir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar). Bu acıyı duymamam olanak
sızdır. 

Bir askerî harekât sonucu, Sayın Özal'a esir,düş
müş ve rehine olarak tutulmuş olan Sayın Demirel'i 
Doğru Yol Partisi belki geri alacaktır; ama, karşılı
ğında Anayasayı ve onun içinde güvence altına alın
mış bulunan laik cumhuriyetin temel ilkelerini ve hal
kın zaten çok dar olan temel hak ve özgürlüklerini 
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Sayın Özal'a rehine olarak bırakacaktır. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Tarih, bunun akıllı bir değişim olmadığını ve hal
kın bunu hak etmediğini ne yazık ki yazacaktır. 

Yüce kurulu saygılarımla selamlarım. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Salih 

Alcan, buyurunuz efendim. (DSP sıralarından alkış
lar). 

DSP GRUBU ADINA SALtH ALCAN (Tekir
dağ) _ Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa
nın 175 inci maddesi üzerinde yapılacak değişiklikler
le ilgili, DSP Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Gürkan,' 
«Demirel ve Ecevit'i Başbakan yapan halktır» dedi 
ve sonra halkı yasakçı ilan etti, Gürkan'ın karakteri
nin derinliklerindeki yasakçı ruhu açığa çıktı diyerek 
sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başba
kan dünkü konuşmasında, «Halkın oylamaya daha 
fazla katılmasına karşı mısınız?» dediler ve «Halktan 
korkuyor musunuz?» diye ilave ettiler. Sayın Başba
kan bilsinler ki, biz fazla katılımdan, halktan kork
mayız; ancak, zorunlu katılımın demokrasiye uygun 
olmadığını düşünürüz; halkın ilgi duymadığı konu
lar için zorlanmasının demokratik olmadığını düşü
nürüz; çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşıyız; en 
az oy alan grubun seçme ve seçilme özgürlüğünü gü
vence altında tutacak düzenlemelerden yanayız. Kal
dı ki, Sayın Başbakan, bu önerinin mantığıyla, yüksek 
katılımla halkın önüne çıksa; örneğin, katılım yüzde 
90 dolaylarında olsa ve Sayın Başbakanın 6 Kasımdan 
bu yana kaybettiği oyları kaybedilmemiş varsaysak 
bile, kendisine verilecek ret oyları kabul oylarından 
çok olacağından, o sandığın içinde kilitli kalır. 

Yargının konuştuğu yerde, herkese susmak dü
şer. Bu nedenle, yargı önüne çıkarılmış siyasiler hak
kındaki kararın yargıya ait olduğu ve oylamaya dahil 
edilmemesi gerektiği yolundaki sözlerimize Sayın Baş
bakan yanıt verirken, «Halk, yargının üstündedir» de-# 

mekle, bağımsız Türk mahkemelerinin Türk Ulusu 
adına karar verdiklerini bilmiyorlar mı? (DSP sıra
larından alkışlar) Bağımsız mahkemeler yerine halk 
mahkemeleri kurulmasını mı öneriyorlar? 

(Kaldı ki, yasakların kaldırılmasının konuşulduğu 
şu günlerde Sayın Başbakanın, yasakçı zihniyetini sür
dürmesi dikkat çekicidir. Yasaklardan hızını alamayan 

Sayın Başbakanın, sağlığına iyi gelmediği anlaşılan 
enflasyon haberlerine yasak koyduğunu görmekte
yiz. Hazinenin enflasyon rakamlarının açıklanmasına 
konan yasakla birlikte, İstanbul Ticaret Odasının bu 
konudaki açıklamalarına yasak koyması; Sayın Başba
kanın yasaklara ekonomik alanda ağırlık vereceğini 
göstermektedir. 

Diğer yandan, halkoylaması, Sayın Başbakanın 
zannettiği veya işine geldiği için kabul ettiği gibi, de-
mokratikliğin bir göstergesi de değildir. Bilindiği gibi, 
tarihte halkoylamaları en çok diktatörler tarafından 
kullanılmıştır. (ANAP sıralarından «Allah, Allah» ses
leri) 

VECÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — O da diktatör, 
SALİH ALCAN (Devamla) —' Demokrasiden 

uzaklaşılan ara rejimlerde, referanduma başvurulması 
rastlantı değildir. Sayın Başbakan «Biz bu yasakların 
dışındayız; kalksın, kalkmasın demiyoruz. Bu işe ka
rışmayız, suya sabuna dokunmayız» diyorlar. Acaba, 
görüş belirtmekten mi çekiniyorlar? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu görüşler 
çerçevesinde Anayasanın 175 inci maddesine verilmek 
istenen yeni biçimi uygun bulmuyoruz. Çünkü, bunun 
kabulü durumunda, Anayasanın değiştirilmesi kolay
laşmak yerine zorlaşacak ve bu konuda Cumhurbaş
kanının iradesi, millet iradesinden de, Büyük Millet 
Meclisinin iradesinden de daha çok ağırlık kazana
caktır. Üstelik, devletin temelleri yeterince güvence 
altına alınmış olmayacaktır. Halkoylamaları daha çok 
zahmetli ve karmaşık bir duruma gelecektir. 

Grubumuz, bütün bu sakıncaları gidereceğine 
inandığı bir değişiklik önergesi hazırlamıştır. İktidarın 
ve öteki grupların da incelemelerine olanak vermek 
için, bu önerimizi Genel Kurula sunduk. Bu amaçla, 
değişiklik önergemiz gerekçeli olarak kamuoyuna 
açıklanmıştır; ayrıca, grubu bulunan partilere de 
sunulmuştur. 

Sayın Başbakanın, 175 inci madde kabul edilmez
se, geçici 4 üncü maddenin kaldırılması teklifini geri 
alacağı tehdidini sürdürmesini, yakışıksız bir baskı 
olarak görüyoruz. 

Geçici 4 üncü maddedeki yasakların kaldırılmasını 
elbette istiyoruz; ancak, bunun, 175 inci maddeyi de 
kabul etme koşuluna bağlanmasına da boyun eğeme-
yiz. Onun için, geçici 4 üncü maddedeki yasakları 
kaldırma teklifimizin geri çekilmesini göze alarak, 
kaldırma teklifimin geri çekilmesini göze alarak, 
gündemdeki haliyle 175 inci madde değişikliğini 
olumlu görmediğimizi bildirir, yüce Meclise saygılar 
sunarım. (DSP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Şahsı adına, Sayın Cahit Tutum?.. Yok. 
Sayın İhsan Tombuş?.. Yok. 
Sayın Türkân Arıkan?.. Yok. 
Sayın Günseli Özkaya?.. Buyurun Sayın Özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 175 inci madde konusunda ko
nuşan arkadaşlarımız, mevcut Anayasa hükmü ile ge
len değişiklik konusunda, yeterince teknik bilgi verdi
ler. Bu konuda bir değişiklik önergem Başkanlığa 
sunulmuş olup, sırası gelince bu konu hakkında da 
bilgi vermeye çalışacağım. 

Ancak, bu konu ile ilgili gerekçe olarak Sayın 
Başbakan dün bazı konuları söyledi. Yani, gerekçe 
olarak bazı konuları değişiklik malzemesi olarak yü
ce kurula sundu. Bunlardan bir tanesi, «Sadık ana-
mu'halefet» gibi bir deyimi burada kullanması ve 
sadık anamuhalefetin devamı olarak, burada yer al
mış olan anamuhalefet partisini göstermesi oldu. 

Sayın milletvekilleri, sadık muhalefet, Kime 
sadık? Askere sadık muhalefet. Bunun karşıtı, askere 
sadık olmayan muhalefet veya parti... 

Sayın milletvekilleri, bu, Türkiye'de askere sadık 
olan partiler, askere sadık olmayan partiler diye bir 
ayrım yapmak, - elinizi vicdanınıza koyun - bir bölü
cülük değilse nedir? (SHP sıralarından alkışlar) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — O da aynı şey. değil 
mi? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Rica ederim, 
söyleyecek sözü olan burada söylesin. 

«Biz askerin tercih etmediği bir partiyiz» dedi Sa
yın Başbakan... 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Tabiî, öyle değil mi? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bakın siz de 
diyorsunuz ki «öyle değil mi?» Ben öyle olup olma
dığını söylemiyorum. Bunun altında yatan, askerin 
tercih ettiği, askerin tercih etmediği partiler diye bu 
ülkede siyasileri ikiye bölerek; Ordunun yanında, kar
şısında göstermeye kimin hakkı var? (SOP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından gü
rültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Onu zamanında siz 
yaptınız. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bakınız üçüncü nokta, Sayın Başbakan, 
«halkoylamasına gidilmesinin şerefli bir yol olduğu
nu» söyledi. 

Biz, üç yılı aşan bir süreden beri, tüm millet
vekilleri (iktidar, muhalefet, bağımsız bütün millet

vekilleri) yüzlerce yasa geçirdik. Peki, bu bizim yü
ce Meclisimizden geçen yol, halkoylamasına giden 
yoldan daha mı az şerefli, sayın milletvekilleri? (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, zabıtlara geçen ifadesinde Sa
yın Başbakan, «11 Eylül akşamı olan grup; 12 Eylül 
sabahı olan grup... ve ben bunun dışındayım» dedi. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Bunlar gerekçe beyefendiler; bunlar anayasanın 
değişme gerekçesi olarak zabıtlara geçmiştir, tarihe 
geçmiştir. 

«11 Eylül akşamcıları; 12 Eylül sabahçıları... ve 
ben bunun dışındayım» diyen bir Başbakan!.. Peki, 
biz 6 Kasımda Türk Milletine ne söz verdik sayın 
milletvekilleri? Barış içinde, uzlaşmacı olarak yeniden 
demokrasiyi kurarak, gelecek seçimlerde milletin tem
silcilerine, gerçek bir demokrasiyi tesis etmenin sö
zünü verdik. Bir hükümetin başbakanı, eğer bu olay
ların dışında idiyse, neden bir parti kurdu, neden ik
tidara talip oldu? 

Sayın milletvekilleri, 11 Eylül akşamcılarıyla 12 
Eylül sabahçıları diye bir ayrım yapıp, bu işi kurca
lamanın, bunu kışkırtmanın Sayın Başbakana da, bu 
ülkeye de bir faydası yoktur. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) •— Kime yağ 
çekiyorsun? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Cumhurbaşkanı için, veto müessesesi için 
gerekçe olarak (Sayın Cumhurbaşkanı, «Ben istifa 
ederim; yok veto ederim; yok referanduma giderim» 
diyordu; ama onu ikna ettim) diyor Sayın Başbakan. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında özellikli bir 
yeri olan Cumhurbaşkanlığı makamını, Sayın Cum
hurbaşkanının kişiliğini, sadece kendisiyle uzlaşabi-
len, sadece kapıları kendisine açılan; ama bütün mu
halefete ve kendisinin dışındakilerine kapalı tutan 
bir biçimde yansıtmaya; Çankaya'nın kapılarının 
herkese kapalı olduğunu anlatmaya ve böyle bir 
yansıma yapmaya Başbakanın hakkı yoktur ve bu 
doğru da değildir; Cumhurbaşkanlığı makamı, Baş
bakanın vesayeti altında değildir; o kapı hepimize 

^açıktır. (ANAP sıralarından «Ne alakası var?» ses
leri) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, halka git
mek için muhalefet partilerini korkuyla itham etti, 
«korkuyorsunuz dedi. Peki, bir tek 23 Nisan günü 
Meclise gelen ve buradan bu kadar kanun geçirilirken 
kendisinin yüzüne hasret olduğumuz Başbakanın, Mec
lisi bir defa değil bin defa dışlarken ve şimdi Anayasa 

360 — 



T. B. M. M. B: 103 14 . 5 . 1987 Ö : 1 

konusunda da, iktidar partisine ve muhalefete men
sup bu kadar mütehassıs eleman ve Anayasanın 
teknik işlerinden anlayan ve bu işi bilen uzman var
ken; kendisini, ta eski Roma'da bulunan Forum Mey
danında zannedip, bir avuş Romalıymış gibi halka 
gitmek istemesi, acaba, «Bu halk bu kadar karışık 
işlerden anlamaz, aldatırım» zihniyetinden mi kay
naklanmaktadır? (ANAP sıralarından «Ne ilgisi var 
Sayın Başkan?» sesleri) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sen an
lamazsın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Muhalefete 
diyor ki; «Siz halka gitmekten korkuyorsunuz.» 

Ben, bu- konuda şunu söylüyorum sayın millet
vekilleri; Hayır, Başbakan bu Meclisten korkuyor. 

Bakınız, Başbakan dün altı konuda ateş yaktı ve 
muhalefeti bu ateş hattından yürütmek istedi; ama 
göreceksiniz arkadaşlarım, kendisi, kendi hazırladığı 
bu ateş hattında ateş dansı yapmak zorunda kalacak. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 

Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Mahmut 
Oltan Sungurlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; bu yasa teklifinin 3 üncü maddesi ile 
Anayasanın 175 inci maddesinde yapılmak istenilen 
değişikliğin neler getirdiğini izah etmeye çalışacağım. 

175 inci madde şunu getiriyor: Üçte iki çoğunluk
la anayasa değişikliği yüce Mecliste kabul edilebilir
ken, şimdi 3/5 çoğunlukla yüce Mecliste Anayasa de
ğişikliği kabul edilir ise ve bu 2/3'ten fazla olmaz ise; 
şu andaki milletvekili sayısına göre 240 - 267 arasın
da rey alırsa, bu takdirde referanduma gitme imkânı 
tanıyor. 267'den fazla olur ise, bu takdirde referandu
ma gitme durumu söz konusu değil; yine eskisi gibi 
Cumhurbaşkanının tasdikine iktiran ediyor. Değişen 
hükme; yani 450 milletvekiline göre ise, bu sayı 270 -
300 arasında değişiyor. 270 ilâ 299 arasında alınan 
oyda, halkoyuna gidiliyor; 300 oy olunca, o takdirde 
halkoyuna gidilmeden, Cumhurbaşkanının yayınla
masına, imzasına gidiyor. 

Şimdi, bu, zorlaştırdı mı, kolaylaştırdı mı?.. Bir 
grup diyor ki zorlaştırdı, bir grup diyor ki kolaylaştır
dı... Şimdi bakınız; 300 oy alındığı takdirde veya şu 

.andaki Anayasamıza göre kalır da milletvekili sayısı 
450'ye çıkmaz ise 267 oy alındığı takdirde, değişen 

hiçbir hüküm yok. O halde neresi zorlaştı? 267 veya 
dana fazla alındığında eski hükümler aynen tatbik 
edilecek. Milletvekili sayısı artarsa, o oran itibariyle 
270 veya fazlası alınırsa aynen tatbik edilecek. Demek 
ki, Anayasada zorlaştırıcı bir durum söz konusu de
ğil. Eski hükümler aynen baki. Getirilen nedir? 240 
veya değişen miktara göre 270 ilâ 300 arasında oy 
alındığı takdirde, bunu 'halkın oyuna sunma imkânı
dır. 

Bu bir kolaylık mıdır, zorluk mudur? Bu mesele
de halkın görüşünü almak, parlamentoda temin edil
meyen ekseriyetin, halk tarafından da temin edilip 
edilmediğinin tespiti durumudur. 

Bu madde ile getirilen bir yenilikle, Cumhurbaş
kanı, ister değişikliğin bir kısmını, ister tamamını halk
oyuna sunma imkânına sahip olacaktır. Daha önce, 
eğer tasvip etmiyorsa, tamamını halkoyuna sunmak 
durumunda idi. Burda ise, ister tamamını, isterse bir 
kısmını sunma hakkına sa'hip. Yine, bu madde ile ge
tirilen bir değişiklikle, Meclise bir hak tanınmıştır. 
Yapılan değişiklik maddelerinin ister hepsini, ister bir 
kısmını ayrı ayrı oylamaya sunmak imkânını tanmış. 

M. TURAN BAYEZÎT .(Kahramanmaraş) — Bir-
likteyi söyleyin. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Birlikte de olabilir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Esas olan, ayrı ayrı değil, birlikte; onu açıklayın. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Efendim, zaten eskiden de 
birlikte idi. Şimdiki düşünülen hususta, ayrı ayrı sun
ma imkânım da tanıyor; yüce Meclis bu konuda ka
rar verecek. Diyelim ki, yapılan değişiklikler farklı 
farklı hususlarda ise, vatandaşın hepsine birden oy 
vermek mecburiyeti tanımamak için; tercih imkânı 
kullanabilmesi için, yüce Meclis, bunları paket paket, 
kısım kısım oylamaya tabi tutma imkânına sahiptir. 

Getirilen bir başka hüküm, halkın fazla iştirakini 
sağlamak için para cezasıdır. Bakın, bu konu komis
yonda müzakere edilirken, «Halkoyuna, Anayasa refe
randumuna gidiliyor. Eğer, bir ihtisas işi ise, kimse 
buna alaka göstermez; vatandaşın yüzde 10 - 20'si 
gider. Bu itibarla, referandum, demokrasiyi sağla
maz, halkın iradesini tevsik etmez» dendi. Nitekim, 
yüzde 33 barajına da bu sebeple itiraz edlildi bu defa 
da, para cezası ve diğer tedbirler getirilmek suretiyle, 
iştirakin artırılması cihetine gidilmiştir. Bir başka 
hüküm ise, Meclisteki oylamanın gizli yapılmasıdır; 

I Cumhurbaşkanlığı veya Meclis Başkanlığı seçimindeki 
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gibi gizli oy... Buna itiraz edenler de var. Deniyor 
ki, «Bir milletvekili, iradesine sahiptir, neden gizli 
oya gidiliyor?» Bu bir takdir meselesidir. Anayasa
mızda mevcut bir müessesedir. Cumhurbaşkanlığı se
çiminde veya Meclis Başkanlığı seçiminde gizli oy 
kullanılırken, aynı milletvekilinin iradesinin etki al
tında kalabileceğini düşünmüşüz ve burada da dü
şünebiliyoruz. Bu bir takdir meselesidir ve bu suretle 
değerlendirilmektedir ve yüce Meclisin huzuruna ge
tirilmiştir. 

Asıl itirazın bu anayasa değişikliğine olduğu ka
naatinde değilim; mesele daha ziyade, geçici 4 üncü 
maddeden doğuyor. Geçici 4 üncü maddeye evet mi, 
hayır mı; işte bu imkân önümüze getirilmiş. Bugüne 
kadar, geçici 4 üncü madde; yasaklar kalksın, kalksın 
deniyordu; geçici 4 üncü madde huzura getirilmiş... 
Geçici 4 üncü maddenin, yani yasakların kalkmasını 
istiyor muyuz, istemiyor muyuz; bu meselenin halk
oyuna gitmesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz? 

.Bakın, dün, Doğru Yol Partisi adına konuşan ve 
komisyondaki konuşmalarını da âdeta grup adına 
yapar gibi olan Koksal Toptan Beyefendinin komis
yonda verdiği önergeyi okuyorum: 

«Görüşülmekte olan Anayasanın Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifinin 4 
üncü maddesiyle değiştirilmek istenen 175 inci mad
denin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — (175 inci maddenin son fıkrası) 
Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ait ka
nunların yürürlüğe girmesi için oylamaya katılan seç
menlerin kullandıkları geçerli oyların yarıdan bir 
fazlasının kabul oyu kullanmış olması gerekir.» 

Biz de bunu getirdik efendim; «halkoylaması» ve 
«yarıdan bir fazla» ibareleri bizim önergemizde de 
var; biz de bu önergeyi getirdik. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Önerge
leri bir okuyun da görelim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Efendim, biliyorsunuz, bu 
önerge açıklandı ve sizlere dağıtıldı; hepiniz o önerge
lere göre konuştunuz, ben de o önergelere göre ko
nuşuyorum. Bunda hiçbir yanlışlık yoktur. Müsaade 
edin sizin kullandığınız hakkı ben de kullanayım. 

Şimdi, bu önerge Koksal Toptan (Beyefendinin 
önergesi; ama, buna rağmen dün Koksal Toptan Bey
efendi burada rahatlıkla dedi ki, «Ben her zaman 
haktan hukuktan yanayım ve hesap verilecek gün 
vardır.» Cuma gününün hesabını çarşamba günü ve
remedi efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Muhterem milletvekilleri. Ordu hepimizin ordusu 
ve Anavatan Partisi Ordunun, milletin ordusu oldu
ğunu başlangıçtan beri kabul etmiştir. Bu mesele, mü
nakaşa hudutlarına çekilecek bir mesele değildir. Söy
lenen mesele, sizin söylediğiniz, bütün siyasî partile
rin söylediği, Başbakanın Cumhurbaşkanı ile muta
bakat sağlanmasını hoş karşılamadığınız meselesidir. 
Bunu komisyonda da ifade ettim; Anayasamız, Baş
bakanın Cumhurbaşkanı ile mutabakat sağlamasını 
mecburî koşuyor. Bütün siyasî partiler için de aynı 
mecburiyet söz konusu. Hele, bir anayasa değişikli
ğinde, bu yüzde yüz bir mecburiyettir. Cumhurbaş
kanlığı mercii bir anayasal kuruluştur. Komisyonda 
söylediğim sözleri aynen tekrar ediyorum: Komisyon
da bir milletvekili arkadaş şahsı adına konuşuyor ve 
diyor ki, «Başbakan benimle neden diyalog kurmadı? 
Ama, Cumhurbaşkanı ile gitti niye diyalog kurdu?» 
Bu mantık mıdır, bu hak mıdır ve haklı bir görüş mü
dür? Başbakanın anayasal bir kuruluş olan Cumhur
başkanı ile diyalog kurmasını, kendileriyle diyalog 
kurmasına yeğ tutan bir düşünceyi mantıklı karşıla
manın imkânı yoktur. 

Kaldı ki, Anayasamıza göre 267 oyla dahi anayasa 
değişikliği kabul edildiği takdirde, Cumhurbaşkanının 
bunu geri çevirme yetkisi vardır. Geri çevirdiği takdir
de temin edilecek oy 3/4, yani 300 oydur. O takdirde 
ise, Cumhurbaşkanının... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
çici 9 uncu madde?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Altı yıl müddetle böyledir 
efendim. 

O takdirde dahi, halkoyuna. gitme imkânı vardır. 
Yani, şu anda, Cumhurbaşkanımızın 1989 Kasımına 
kadar, geçici 9 uncu maddeye göre bu yetkisi vardır, 
halkoyuna gitme yetkisi vardır. O halde, Cumhur
başkanının, şu anda fiilen Anayasa değişikliğini im
kânsız hale getirme iradesi vardır, yetkisi vardır. Ki
minle anlaşacaksınız?.. Eğer Anayasada bir değişiklik 
yapmak istiyorsanız, elbette ki, Cumhurbaşkanıyla 
anlaşacaksınız. Kaldı ki, Cumhurbaşkanımız, anayasal 
bir kuruluş olarak, Anayasamızda en yetkili bir or
gan olarak, Başbakanın da, bütün bu konuşmaları ya
pan siyasî partilerin de kendisiyle diyalog kurmaları 
gereken bir makamdır. 

Şimdi bakın, bir taraftan bütün bu konuşmacılar 
«Başbakan, Cumhurbaşkanı ile niye diyalog kurdu? 
Buraya, Meclisin dışında başka bir otoritenin sesini 
getirdi» diyorlar. Cumhurbaşkanı ile Başbakanın di-
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yalog kurmasını en ağır dille kınıyorlar, sonra da, 
«Bize, niye sadık parti, sadık muhalefet dedi?» diyor
lar. Dün kendi ağzınızla söylediniz, «Biz, Halkçıa Par
tinin devamıyız» dediniz. O zaman da, Anayasanın 
84 üncü maddesinin sizin için de geçerli olduğunu ka
bul ettniz. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ne 
demek Sayın Bakan, biraz daha açıklayın? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Evet; o zaman, Anayasanın 
84 üncü maddesinin sizin için de geçerli olduğunu ka
bul ettiniz. (SHP sıralarından gürültüler) 

Efendim, diğer milletvekilleri için nasıl münakaşa 
ediyorsanız, sizin için de o mesele münakaşa konusu 
olmuştur. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Meclis karar yerdi... 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Meclisin kararı 
var... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Evet, karara sığınıyoruz; 
ötekiler aleyhinde de Meclisin kararı yok. Anayasa
mız açık; 84 üncü madde bir Meclis kararına vabes
tedir, onlar aleyhinde verilmiş bir karar yok ise, o 
milletvekillerinin meşruiyetini, hukukiliğini burada 
münakaşa etmeye kimsenin hakkı da yoktur; ama 
var ise, sizin de 84 üncü maddeye tabi olduğunuz, 
onlarınki kadar bir gerçektir. (ANAP sıralarından al
kışlar; SHP sıralarından gülüşmeler ve gürültüler) 

Efendim, SHP'nin şu durumunu anlıyorum: Ço
cukları korkuturlar, «öcü geliyor» derler, çocuklar 
öcünün ne olduğunu bilmez, korkarlar; şimdi, SHP' 
nin «öcü geliyor» sözünden korkmasını anlıyorum; 
DYP neden korkuyor da, buna oy vermekte ve buna 
muhalefet etmekte böylesine direniyor? 175 inci madde 
ve diğer meseleler burada Ibalhane değil; burada ba
hane, geçici 4 üncü maddedir ve halkın huzuruna git
mektir. 

•DOĞAN KASAIROĞLU {-fetanlbul) — Ne ala
kası var; Doğru Yol'un konuşmasını dinlemediniz 
mi? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Bu itibarla, eğer aftan yana, 
iseniz, eğer eski siyasilerin siyasî haklarının iade
sinden yana iseniz, bu teklife evet demek zorunda
sınız, 

HÜSAMETTİN GİNDÖRUJK (Samsun) — Sen
den mi alkil alacağız? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU .(Devamla) — 175 inci madde için ileri 

sürdüğünüz bir husus var : Diyorsunuz ki, «Bu şa
hıslar muhakeme edilmemiş, suçlu değil; halkın oyuy
la ibunları aklamak diye ibir durum söz konusu de
ğildir, hukuka aykırıdır.» Temelde haklı göTÜlelbilir-
siniz; ama bu yasağı biz koymadık, Anayasa var. 
Anayasada yasak olduğuna 'göre, bu yasağı kaldır
manın da bir yolu olacaktır; bunun da tek yolu oy
lamadır; oylamadan başka yolu yoktur, 

iBu itilbarla, halkoyuna gidilecek ve sizin 'verdi
ğiniz önergede olduğu ve (birçoğunuzun Anayasa Ko
misyonumda söylediğiniz gibi, «ıl98'2 Anayasasının 
halkoyuna sunulduğu şartlarla yapılsın» dediniz; iş
te o .şartlar, çok daha hafif surette getiriliyor bu 'tek
lifte. 19812 Anayasası, yüzde 92 iştirakle kabul edil
miştir; şimdi yüzde 92 iştirak zorunluğu yok, far
kındasınız. 1982 Anayasası, yüzde 90 «evet» görmüş; 
ıburda yüzde 90 «evet» şartı da yok. Bu itilbarla, son 
derece kolaylaştırılmış şartlarla siyasî hakların iadesi 
gündemdedir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Ba
kan, 'bunları geçici 4 üncü maddede konuşacağız; ne 
alakası var?' 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) --» Bir daha konuşuruz efen
dim, siz her maddede her şeyi konuşuyorsunuz; ge
çici 4 üncü madde üzerinde ibir daha konuşuruz. 

Bakın şimdi, muhterem milletvekilleri, «Bunları 
geçici 4 üncü maddede konuşacağız» diyoruz; ama, 
hiy aslı astarı yokken, gündemde olmayan mesele
leri hepimiz -«burada konuştuk; «pahalılık» dedik, 
«yolsuzluk» dedik, «hırsızlık» dedik; bunların bu me
sele ile alakası var mıydı? 

AIHMET SARP '(Diyarbakır) — Biz demedik. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — İSöyleyeifrleceğimiz bütün 
sözleri söyledik, 'belki güzel hitabet örnekleri de ve
renlerimiz oldu; ama bu Af Kanunu geliyor, siz
den bu işte daha becerikliler gündemde; onun içim 
öcüden korkuyorsunuz, haklınınız. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
IBASKıAN — Teşekkür' ederim Sayın Bakan. 
(Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOİMİBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Anaya'sa meselesi', Türkiye'nin ICO 
senedir gündeminde olan 'bir problemidir. 100 sene
den beri bu anayasa münakaşaları sürüp gider. Meş
rûtiyet devri, Cumhuriyet devri, tek parti devri, 1960' 
tan önceki dönem, 1960-1980 arası; şimdi de 1980' 
den sonra yine aynı münakaşaları yapıyoruz. (Bu ne-
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reden kaynaklamıyor? Niçin (bir türlü bir statüye, 'bir j 
istikrara bağlayannyoruz Anayasamızı? 

Muhterem arkadaşlarım, anayasalar değişmez di
ye ibir hıüküm yok; bunu hepimiz biliyoruz; zaten, 
Anayasamızın da 175 inci maddeci bunu teyit edi
yor, nasıl değiştirileceğini 'söylüyor; ama An ay asamı-
zın değiştirilmesini 175 inci madde öyle bir şarta 
bağlamış ki, 'bunu beeerebilmek, halledebilmek çok 
zor,, 

'Muhterem arkldaşl'ar, anayasa değ'siklikleri biz
den önce de yapılmış; 1924 Anayasası 7 defa değiş-

'tirilmiş. Ne kadar değiştirilmiş? 36 senede 7 defa 
değiştiktik yapılmış. Bunun içinde tek partili devir 
de var, çor partili devir de var. Tek partili devir
de 6 defa. değişiklik yapılmış ve tüm olarak, 36 se
nede 13 maddesi değiştirilmiş. Çok partili devirde 
de, 195'0'den 1960'a kadar bir defa değişiklik ya
pılmış; herhangi bir maddesi değiştirilmeımiş, sade
ce1 dili değişfcirilmiş.1 

Gelelim 1961 Anayasasına : 1961 Anayasası da 7 I 
defa değişikliğe uğramış. 'Bu 7 değişiklikte tam 54 
maddesi değiştirilmiş ve 'bu 54 maddenin içinde 3-4 
tanesi Türkiye Büyük Millet Meclis'nin kendi ira
desiyle olmuş. Bunlar da, milletvekili maaşları, Se
natonun müddetinin uzatılması, siyasî haklar ve or
manlarla ilig'ii maddeler, vesaire... Bunun dışındaki, 
diğer 48 maddenin hepsi, muayyen bir ara rejimin 
baskısı altında, Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin ken
di inisiyatifinde olmayan, kendi iradesiyle olmayan 
şartlar altında değiştirilehilmiştir. Anayasaların tümü 
de böyle olmuştur; hiçbir siyasî kadro gelip bir ana
yasa yapmamıştır Türkiye'de. Kimler yapmıştır? Muh
telif vesilelerle, ara rejimlerde iktidara hâkim olan 
silahlı kuvvetlerin desteğinde olan (bürokratlar yap
mıştır anayasayı; 1961'de de böyledir, 19)82'de de 
'böyledir, O halde, biz politikacılar, kendi anaya
samızı yapmaktan şimdiye kadar mahrum kalmışız
dır; politikacılar anayasa yapamamışlardır ve kendi
leri de anayasalarını değiştirmeye imkân bırakmaya
cak hükümler geçirmişlerdir. 

AYDIN GÜVEN GÜRİKAN (Antalya) — Gelin 
beraber yapalım. 

İHSAN TOMB'UŞ (Devamla) — İşin enteresan 
tarafı; 36 sene içinde, gerek tefle parti devrinde, ge
rek çok parti devrinde anayasada değişiklik yapmak 1 
için meclislerin, p ant ilerin (büyük imkânları vardı, 
hepsinin nisabı, değiştirmeye elverişliydi, imkânları 
vardı; yani üçte iki ekseriyetleri vardı, ama lüzum 
görmemişler. Hele hele çok parti devrinde, 1950'den j 
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sonra 1950'a k adat ki iktidar, Anayasa değişikliğini 
icabetti ren çoğunluğu haiz oldıiğu halde, bir defa 
buna tevessül etmeye ihtiyaç duymamış; anıa biz, 
dovamlı buna ihtiyaç duyuyoruz. Sebep?.. Çünkü bu
nu 'b:z yapmadık, 'bürokratlar yaptı. Bürokratlar, bi
zim alacağımız maaşımızı tayin ettiler; ne alacak
sak onu söylüyorlar. Bürokratlar, bizim ne zaman 
tatil yapacağımızı söylüyorlar. Bürokratlar, ne za
man Meclisi açacağımızı söylüyorlar; ne zaman Mec
lis Başkanını seçeceğimizi, adayları söylüyorlar. Bun
lar, 'bürokratların bize empoze ettikleri anayasalar 
olduğu için, bu değişiklik ihtiyaçları hâsıl oluyor. 

AYDİN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Gelin, 
yapalım beralber. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bundan ibaret 
olan bu değişikliklerin mi gelmesi lazım? Ben, niye 
medbur kalayım; 1 Eylülde otomatikman -toplanma
ya ne diye mecbur kalayım? Meclis tatile giriyorsa, 
tatile girerken, şu tarihte toplanacağız der. Pazara 
gelmiş, cumartesine ıgelmiş, 'bayrama gelnvş olan 
günde (ben niye Coplanayım; nereden icap ediyor? 
Nereden icap ediyor, biliyor musunuz? Birinci Meş-
rutiyeüten. Birinci Meşrutiyette, meclisi padişah top
lardı ve Sultan Hamit, Birinci Meşrutiyet Meclisli 
dağıldıktan sonra toplamamış, öyle kalmıştır. Ondan 
sonra, buna reaksiyon olarak bu hüküm, bizim 1924 
Anayasamıza girmiştir ve 1 Kasımda kendiliğinden 
toplanır; bunun sebebimi bilmeden 1951 Anayasasına 
almışlardı-r, 1982 Anayasasına almışlardır. Şimdi, bu
gün, bunun hiçbir sebebi- yok. Biz, kendi irademizle 
(burada toplantı günümüzü tespit edebiliriz. Buna ben
zer hükümler var; mesela (bir Meclis Başkanı seçi
mi için, «<on gün içinde adaylar belirlenir» diyorlar. 
Niye on 'günde yapılıyor? On gün geçtikten sonra 
ne olacak? On gün geçtikten sonra tekrar aday mü
racaatı mümkün değil. Ya adaylık için müracaat 
eden adayların başına bir hal gelirse, Meclis adaysız 
kalırsa, kimi; seçeceğiz? Bunlar hiç düşünülmemiş. 
Buna benzer teknik biır hayli eksiklikler var; bunla
rın da düzeltilmesi gerekir. 

Yalnız şunu söyleyeyim... 

ıAYDIN GÜVEN GÜRItAN (Antalya) — Uz
laşalım, düzeltelim, gelin beralber yapalım. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Uzlaşma,,. Ta
biî, birinci: derecede yapılacak olan iş uzlaşmadır. 
Ama, şunu söyleyeyim ki; birçok meselelerde uz
laşmak mümkün olamamaktadır siyasî kadrolar ara
sında. Eğer her meselede uzlaşma olsa, partilerimiz 
ayrı olmazdı zaten; beraber tek parti olur, çıkardık. 
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Uzlaşmanın zorluğu (buradadır. Şimdi, o halde, bu 
uzlaşma olmuyor, uzlaşma olmayınca ve illa da şim
diki seçim sistemimize gelince de; şimdiki seçim sis
temimizde de üçte iki ekseriyeti bulmak hiçbir su
retle, hiçlbir partinin iımkânı dahilinde değil. 

Sayın Gürkan, çok tehlikeli 'bazı faraziyelerden 
bahsetti; referanduma giderse, iktidar baskı yapacak
mış, korku yaratacakmış, terör yapacakmış, her tür
lü imkânı kullanacak, hailkı o şekilde şartiandıracak-
mış... Bu teziniz çok tehlikeli Sayın Gürkan, çok teh
likeli, Bu mantığın diğer neticesi şu olur J .Seçimler
de de iktidar aynı şeyi yapacaktır. Peşin peşin böyle 
itham ederseniz, o halde seçimlerin de meşruiyetini 
önceden kabul etmiyorsunuz demektir, o halde seçim
lere de girmemeniz gerekir, 

AYDIN GÜVEN GÜRJKAN (Antalya) — Yapar
sanız kabul etmeyiz. 

İHSAN TOM'BUŞ (Devamla) — Yaparsak kabul 
etmezsiniz; ama yapacağımızı peşin peşin iddia edi
yorsunuz, peşin fikirlerle iddia ediyorsunuz; bu çok 
tehlikeli, çok tehlikeli bir yaklaşımdır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — TRT'de 

yapmıyor musunuz? TRT meydanda, TRT meydanda. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem arka--
daşlariım, getirilen değişiklikte korkulacak taraf yok
tur. Niye yok?... Bir defa, eski 'hükümler olduğu gibi 
duruyor. Yine üçte likıi çoğunlukla değiştirilirse tamam; 
eğer Cumhurbaşkanı referanduma götürmezse, oto-
ımatikman giriyor, yani değişmiş oluyor. Zaten refe
randuma götürme, eskiden de Cumhurbaşkanının yet-
kisindeydi; burada 'bir değişiklik yok. Getlirilen tek de
ğişiklik, 'beşte üçle değiştirilebil&in ve otomatikman 
referanduma gidilsin demektir. Bence, bu beşte üç 
kıstası dahi fuzulidir. Eğer bir referanduma gidecek-
sek; «Salt çoğunlukla değiştirilsin» deriz, referandu
ma gider, muteber oyun yüzde 51'ini alır, gelir. 
Yani, bu beşte üç niçin gelmiştir; ona da benim aklım 
ermiyor. Burada bir tehlike yoktur. Eğer siz halkoyu
na gidiyorsanız, eğer yüzde 51 gölsün işitiyorsanız; yüz
de 51, öyle kolay kolay baskıyla, sununla, bununla 
temin edilecek meseleler değildir. Halkımız bu kadar 
şuursuz değildir; 'bunu göstermiştir muhtelif seçimler
de. 

Onun için, arkadaşlarım, 'bu maddenin değişme
sinde 'bir endişe olmasın; müsaade ediniz de, gerek 
anlaşimafc suretiyle, gerek bir ekseriyetle, "biz kendi 
anayasamızı kendimliz' yapma imkânlarına kavuşalım; 
'bundan böyle de, bir daha da inşallah hiçlbir surette 

parlamento dışında, siyasî kadroların dışında anayasa 
yapma sistemleri getirilmesin. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, önce, 

veriliş sırasına göre okutuyorum, sonra aykırılık de
recesine göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa değişikliğine dair ka

nun teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Sururi Baykal 
Ankara 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Davut Abacıgİl 
Balıkesir 

Durcan Emirbayer 
izmir 

Şevki Taştan 
Sivas 

Ömer Kuşfaan 
Kars 

Nuri Kork naz 
\dana 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

İsmet Turhangil 
Manisa 

MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisli üye tamsayısının en az üçte biri 
tarafından yazıyla önerilebilir. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki öneriler Ge
nel Kurulda iki defa görüşülür. 

Değiştirme önerisinin kabulü, Meclisin üye tam
sayısının en az beşte üç çoğunluğunun oyu ile müm
kündür. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki öneri
lerin görüşülmesi ve kabulü bu maddedeki kayıtlar 
dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkın
daki hükümlere tabidir. 

Cumhurbaşkanı, Anayasanın değişikliklerine iliş
kin kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisine gerek
çeli olarak geri gönderebilir. Bu durumda, değişik
liklerin Mecliste görüşülüp oylanması gerekir. 
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Meclis, geri gönderilen Anayasa değişikliklerini 
en az beşte üç, fakat üçte ikiden az oyla yine kabul 
ederse, değişiklikler Resmî Gazetede yayınlanır. Fa
kat, ancak, ilk genel seçimlerden sonra da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, aynı değişiklikleri en az 'beş
te üç oyla onaylarsa, değişiklikler yürürlüğe girer. 

En az beşte üç, fakat üçte ikinin altında oyla 
Meclisin kabul ettiği Anayasa değişiklikleri, Cumhur
başkanınca geri gönderilmemiş olsa bile, yine ancak 
yukarıda belirtildiği şekilde yürürlüğe girebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
en az üçte iki oy çoğunluğuyla kabul ettiği Anayasa 
değişiklikleri de Cumhurbaşkanınca geri gönderile
bilir; fakat yine en az üçte iki oyla kabul edilirse, 
Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ancak, hiçbir Anayasa değişikliği, kabul tarihi
nin üstünden otuz gün geçmedikçe yayınlanamaz. 
Kabul tarihinden itibaren en çok on gün içinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az üçte biri 
veya Cumhurbaşkanı yapılan değişikliği, Anayasanın 
değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek hükümlerini ze
deleyici nitelikte bulursa, Anayasa Mahkemesinin bu 
konuda kanaatini ister. Anayasa iMahkemesi, konu
yu öncelikle ve ivedilikle görüşür ve en geç on beş 
gün içinde, kanaatini, gerekçeli olarak açıklar. 

Bu durumda Anayasa değişiklikleri yayınlanmaz 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden görü
şülür. Meclis üye tamsayısının en az üçte ikisiyle 
değişiklikte direnirse, Cumhurbaşkanı değişikliği halk 
oyuna sunar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kabul ettiği her
hangi bir Anayasa değişikliği üzerinde halkın eğili
mini öğrenme gereğini duyarsa, tam üye sayısının 
salt çoğunluğuyla, değişikliğin halkoyuna sunulması 
kararlaştırılabilir. 

Yapılacak her halk oylamasında tek bir madde 
değişikliği sunulabilir. Ancak, birbiriyle yakından 
bağlantılı maddeler üzerindeki Anayasa değişiklikle
rinin bir arada halkoyuna sunulması da mümkün
dür. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliiklerline iliş
kin kanunların yürürlüğe girmesi için, geçerli kabul 
oylarının ret oylarından fazla olması gerekir. 

Her halkoylamasından önce, konuyla ilgili tartış
malar için en az bir ay ayrılır. 

Bu tartışmalarda bütün meslek kuruluşları, sendi
kalar, dernekler ve vakıflar görüşlerini serbestçe açık
layabilirler. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük ıMillet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 564 sıra sayılı ve 2709 sayılı, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

IMADDIE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilhı'işıtir. 

Anayasanın Değiştirilmesi : 
Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye 

Büyük Müllet Meclisi üye taımisayısının en az üçte biri 
tarafından yazı ile teklif edilir. 

Teklif Başkanlığa verildikten 20 gün sonra Ana
yasa Komisyonunda görüşülür. Komisyon raporu. 
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda görüşülür. 

Komisyon görüşmelerindev süreler, 30 dakikadan 
az olamaz. Karma Komisyonda, raporun 3/4 oranın
da reddi halinde, aynı konuda bir yıl içinde yeni 
teklif getirilemez. 

Karma Komisyonda teklifin oy çokluğu ile ka
bulü halinde, 48 saatten az ve bir haftadan geç ol
mamak üzere, nihaî metnin tümü üzerinde, ikinci oy
lama yapılır. 

Karma Komisyonun raporu, 20 günden az ol
mamak üzere en çok 30 gün içinde, Genel Kurulda 
görüşülür. 

Meclis Genel Kurulunda, raporun, geneli ve mad
deleri üzerinde, gruplar adına en az beşer kişi 40 
dakikadan az olmamak, 6 milletvekili de şahsı adına 
20 dakikadan az olmamak üzere, konuşma hakkına 
sahiptir. 

Değişiklik teklifine, Meclis üye tamsayısının 1/3' 
ünden fazla red oyu çıkarsa teklifin yeniden görü
şülmesi bir yıl ertelenir. 

Teklifin, Meclis tarafından kabulünden sonra, 
Cumhurbaşkanı, kanunu yeniden görüşmek üzere 
Türkiye IBüyük Millet Meclisine geri gönderebilir. 

İkinci görüşme, Meclise geri gönderilme tarihin
den itibaren, 30 günden az ve 45 günden fazla süre
de olamaz. 

İkinci görüşmede, Meclis üye tamsayısının 3/4 oy
la kabul edilmesi halinde, kanun, Cumhurbaşkanının 
onayına sunulur. 

İkinci görüşmede 1/4'ten fazla ret oyu çıktığın
da, Cumhurbaşkanı halk oylamasına gitme hakkını 
kazanır. 
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Halk oylaması, Meclisin kararından itibaren, 45 
günden önce, 70 günden geç olamaz. 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Bilâl Şişman 
istanbul 

Gerekçe : 
Anayasalar, tüm yasaların öz ve yaşam kaynağı 

• olup, devletin temel taşıdır. Ayrıca, Anayasalar, her 
iktidarın yönetim biçimine kolaylık sağlayan bir ya
zılı belge değildir. Anayasa, ulusal uzlaşmanın bir 
kurallar belgesi olup, devleti ayakta tutan temel öğe
dir. 

Anayasanın değişmesi, ulusal bir ihtiyaçtan doğ
duğu zaman gereklilik kazanır. 

13.5.1987 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
zabıtlarına geçen 11 Eylülcüler ve 12 Eylülcüler ay
rımı yaparak ve hükümeti bu ayrımın üstünde tuta
rak ileri sürülen gerekçeler, Anayasa hukukumuz 
açısından bir talihsizliktir. 

Anayasa değişiklikleri, ulusal uzlaşma, ulusal ba
rış ve ülkenin bölünmez bütünlüğü içinde yücelen 
bir Türk devleti için yapılır. 

Anayasa değişikliği, demokrasiyi, barış içinde, 
ıhııkuk ilkelerini oturtmak için yapılır. Anayasa, hak, 
adalet ve eşitlik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak 
için yapılır. 

iBarış içinde yücelen bir Türkiye, tüm Türk hal
kının ve onun her partiyi temsil eden milletvekilleri
nin özlemidir. 

Anayasalar, bu özlemi, toplumlara yansıtan, bir 
hukuk aynasıdır. 

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

Görüşülmekte olan Anayasa değişikliğine dair ka
nun Teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Ledin Barlas 
Adana 

Memduh Gökçen 
Bursa 

Turgut Kunter 
Rize 

B. Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

İmren Aykut 
İstanbul 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasla sının 
175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoyla
masına katılma. 

Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın 
değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki 
defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin 
üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla 
mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin 
görüşülmesi ve kabulü, bu .maddedeki kayıtlar dışın
da, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki 
hükümlere tabidir. 

Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunları, bir daha görüşülmek üzere- Türkiye Büyük 
'Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gön
derilen kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu 
ile aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu 
halkoyuna sunabilir. 

Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte 
ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği 
hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Mecli
se iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üze
re Resmî Gazetede yayımlanır. 

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, 
Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ge
rekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından 
halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan 
Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili mad
deler Resmî Gazetede yayımlanır. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişkiliklerine iliş
kin kanunların yürürlüğe ıgirmesi için, halkoylama-
sında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun 
kabul oyu olması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişik
liklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu ka
nunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasa
nın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte, 
hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. 

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçim
lerine ve mahallî ıgenel seçimlere iştiraki temin için, 
kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir 
alınır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutujrorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Ana

yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
Yasa Teklifinin 3 üncü maddesinin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tülay öney 
İstanbul 

Cüneyt Canver 
Adana 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Kenan Nehrozoğlu 
Mardin 

Tevfik Bilâl 
Hatay 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Veysel Varol 
(Erzincan 

Abdullah Çakırefe 
'Manisa 

Paşa Sarıoğlu 
Ağn 

Hayrettin Ozansoy 
Diyaribakııf 

E. Fahrettin Özdilek 
Konya 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Musa Ateş 
Tunceli 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet üner 
Kayseri 

M. Hayrı Ostmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fikri Sağlar 
İçel 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Cahit Tutum 
©ali'kesiu 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Metin Üstünel 
Adana 

Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Halis Soylu 
Kars 

M. Sait Erol 
Hakkâri 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Neriman Elgin 
Ankara 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Ömer N. Cengiz 
İstanbul 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Yusuf Demir 
Uşak 

Barış Can 
Sinop 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

İbrahim Taşdemir 
Ağn 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

H. Avni Sağesen 
Ordu 

Aşkın Toktaş 
UzmiB 

Vehbi Batuman 
Adana 

M, Seyfi Oktay 
Ankara 

s 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Ya
sa Teklifinin 3 üncü maddesinin yedinci paragrafı
nın aşağıdaki biçimde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tülay Öney 
İstanbul 

Aydın Güven Gürikan 
Antalya 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Coşkun Bayram 
Adana 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların, halk-
oylamasına sunulması halinde, hu kanunlarda yer 
alan hükümlerin her biri ayrı ayrı oylanır. 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık dere
cesine göre okutup, işleme koyacağım: 

İstanbul Milletvekili Tülay Öney ve arkadaşları
nın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının ibazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
Yasa Teklifinin 3 üncü maddesinin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

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

ADALET BAKANI MAHMUT (OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen?.. Buyurun Sayın Tülay öney. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-
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nın bugün var olan 175 inci maddesini, şimdi önü
müze getirilmiş olan teklifle, bu 'biçimde değiştir
mek, bizce, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, bundan 
böyle Sayın özal ve ANAP Grubunun kendi ira
deleriyle değiştirmelerine terk etmek anlamını ta
şımaktadır. 175 inci madde ile ilgili olarak, konu 
ortaya çıktığı günden 'bugüne kadar, partimiz, her 
noktada görüşünü gayet sarih ve net bir biçimde 
ortaya koymuştur. Biraz önce maddenin tümü üze
rinde grubumuz adına konuşan partimiz sözcüsü, 
175 inci maddenin değişikliğine ilişkin olarak Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunun bütün endişe
lerini, en açık şekliyle dile getirmiştir. Gerçekten, 
fevkalade vahim bulduğumuz hu madde ile oyna
manın, ne yapılıp yapılıp engellenmesinin gerektiği 
kanısını taşıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, kanunun gerekçesine, da
ha doğrusu kanun teklifinin gerekçesine baktığınız 
zaman, Anayasa değişikliğine ilişkin bu teklifin, ge
rek kamuoyunda, gerek basında, gerek TRT'de, Ana
yasaya ilişkin birtakım pürüzler olduğunu, birtakım 
sıkıntılar olduğunu, bunların dile getirildiğini, ay
lardan, yıllardan heri bunların üzerinde kamuoyu
nun tartıştığını, o nedenle, İstanbul Milletvekili Sa
yın Turgut özal ve 199 arkadaşının bu Anayasa de
ğişikliği Teklifini yüce Meclisin huzuruna getirmeye 
ihtiyaç gördükleri 'belirtilmektedir. Teklifin gerek
çesi yalnızca hu kadardır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi sormak istiyorum: 
Bugüne kadar gittiğiniz herhangi bir yerde, Anaya
sanın 175 inci maddesinden bir sıkıntı olduğunu, 
hunun değiştirilmesi gerektiğini hiç duydunuz mu? 
175 inci maddeye ilişkin, «Şöyle bir. rahatsızlık var
dır; bu madde değiştirilmezse, hu ülkede şöyle sı
kıntılar doğar, böyle problemler çıkar veya şöyle 
sıkıntı veya problemler vardır, hu maddeyi değişti
rin» diye bir yakınma hiçbir yerde duydunuz mu? 
Biz, böyle bir şey ile karşılaşmadık. Durum öyle 
görünüyor ki, bir gecede bir vahiy indi, Sayın İs
tanbul Milletvekili Turgut Özal, bir kûşiş geldi ve 
175 inci maddeyi, teklif sahibi olarak değiştirmek 
üzere, önümüze getirmek ihtiyacı duydular. 

•O zaman diyoruz ki; Belli bir kişinin veya tek
lifi imzalayan arkadaşlarımızın, böyle bir ihtiyaç 
duymuş olmaları mümkündür. O zaman, bu ihtiyaç 
gerçekten var mıdır, yok mudur; götürünüz, halk-
oylamasında bunu ısorunuz. Bunu, grubumuz adına 
konuşan sözcümüz de ifade ettiler. Gerçekten, 'bu
nun halkoyunda 'tartışılması ve kamuoyundan bu so

runun sorulması lazımdır. Lütfen, 175 inci madde 
değişikliğini, halkoyuna götürünüz ve sorunuz. 

Sayın Başbakan dün burada yaptıkları konuş
mada, 175 inci maddeye ilişkin olarak getirdikleri bu 
değişikliğin, hiçbir şekilde seçimlere kadar ele alın
mayacağını ve buna dayanarak herhangi bir değişik
lik yapmayacaklarını ifade ettiler. Şimdi, Sayın Baş
bakana şu soruyu sormak ve kendilerini, gerçekten 
kürsüye davet etmek istiyorum. Hazırladıkları tek
lifin ilk şeklinde, 175 inci maddeyle ilgili olarak 
yaptıkları değişikliklerin, ilk milletvekili genel seçim-
'lerinden sonra yürürlüğe gireceğini öngörmüş ve ifade 
etmişlerdir. Üste, hazırladıları teklif metninde bu 
açıkça vardır; «175 inci maddeye ilişkin yapılan 
bu değişiklik, ilk milletvekili genel seçimlerinden 
sonra yürürlüğe girecektir» diye yazmışlardır. On
dan sonra komisyon safhasında, yeniden düşünüp 
taşınmışlardır ve bugün önümüze gelen teklifte, ko
misyon metninde, 175 inci maddede yapılan bu de
ğişikliğin, bu kanun yürürlüğe girer girmez, derhal 
geçerli olacağı ifade edilmektedir. 

Şimdi, Sayın Başbakan, kendine olan güvenimi
zin niçin sarsıldığını anlamak zorundadır ve kendi
leri burada sözlü olarak, «Ben bu maddeyle elde 
ettiğim değişiklik olanağını, seçimlerden önce uygula
mayacağım ya da seçimlere kadar hiçbir şekilde 
uygulamayacağım» şeklinde ifade 'ettikleri takdirde, 
bizim kendisine inanmakta, niçin çok büyük güçlük 
çektiğimizi bilmek zorundadırlar. 

Geliniz o zaman, ilk hazırladığınız teklifteki gi
bi, «175 inci maddeyle ilgili değişiklik, ilk genel 
seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir» diye kanun 
teklifine yazınız. Niçin bunu yazmıyorsunuz, açık bı
rakıyorsunuz? 

AHMET REMZİ ÇERÇİ l(Adana) — Geçici 4 
üncü maddeyi kaldıramazsınız o zaman. 

TÜUAY Ö'NEY ((Devamla) — Geçici 4 üncü 
maddeyle 175 inci maddeyi birbirine karıştırmak, 
zaten sizin marifetinizdir; biz o marifete karşı çıkı
yoruz. (İSHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Geçici 4 üncü maddeyi ayrı formüle ediniz efen
dim; burada formüle" ettiğiniz gibi «Geçici 4 üncü 
madde 'Anayasadan kaldırılmıştır» deyiniz; bitti; o 
ayrı bir maddedir. Eğer Ma onu halkoyuna sunmak 
istiyorsanız, onun referandum koşullarını ayrıca 
saptayınız. 175 inci maddeyle ilgili olan değişikliği 
apayrı bir biçimde düşününüz; onun da referandum 
koşullarını, yürürlük maddesini, geçerlik maddesi
ni ayrı bir biçimde düzenleyiniz. Bu ikisini birbirine 
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karıştırmak, zaten sizin maksadınızın bir gerekçesi 
olaraik, sonradan değiştirilmiş, döndürülmüş, do
landırılmış bir şekliyle karşımıza gelmektedir. 

175 inci maddenin değişikliği konusu gündeme 
geldiği günden, beri gerek ıSosyaldemokrat Halkçı Par
ti tarafından, gerek gazete köşe yazarları tarafın
dan, gerekse kamuoyunun ipek çok çevresi tarafın
dan açık ve net bir soru sorulmaktadır: «iSayın Baş
bakan, bunu yapmakla, Anayasanın hangi madde
lerinden rahatsızlık duymakta ve Anayasanın hangi 
maddelerini değiştirmeyi bir niyet olarak bile dü
şünmektedir?» Bu soruya cevap versinler. Bu soru, 
'bugüne kadar Sayın Başbakan tarafından hiçbir şe
kilde cevaplandırılmamıştır. 

İHSAN NURÎ TOPKAYA ((Ordu) — Sayın Baş
kan, konuşma önergeyle ilgili olsun. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, biz 175 inci maddenin bu kanun teklifi met
ninden çıkarılması için önerge verdik; niçin 175 in
ci maddenin kanun teklifi metninden çıkarılmasını 
istiyoruz, onu açıklamak üzere konuşuyorum; daha 
başka nasıl, önergeyle ilgili söz edebilirim? 

MEHMET ÖZDEMÎR (Elazığ) — Önerge üze
ninde bu kadar konuşulmazki. 

BAŞKAN — Sayın öney, toparlayalım lütfe'n. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Hiçbir şekilde 

açıklamamaktadırlar; ama Sayın Başbakan, bugüne 
.Ikadar çeşitli vesiMerle, Anayasanın hangi noktala
rımdan sıkıntı duyduklarını açıklamışlardır. Biz, bun
lardan kıyasla bir sonuca varmakta hiç güçlük çek
miyoruz. 

Sayın Başbakan bir gün burada, Anayasa Mah
kemesinin hiçbir şekilde bir ekonomik değerlendirme 
veya şu bu cihetine gidemeyeceğini, Anayasa Mah
kemesi kararlarının son derece politik şekle dönüş
mekte olduğunu ifade etmişlerdir; Anayasa Mahke
mesinden sıkıntıları vardır. 

Sayın Başbakan, bir sözcüleri ağzıyla yine bu 
kürsüde, Yüksek Öğrenim Kurumu YöK'ün, hükü
metin emrinde olmadığından yakınmışlardır. Biz, 
YÖK'e parti olarak karşıyızdır ve bunu her yerde 
de deklare etmişizdir; ama YöK'ün, hükümetin em
rine verilmiş bir YÖK olmasına, daha da çok kar
şıyızdır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Başka yerin emrin
de; farketmez. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başbakan, 
başka nedenlerle birtakım sıkıntıları olduğunu ifade 
etmişlerdir. Eğer bunlardan kıyasla bir noktaya var-
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maya kalkarsak, Anayasa değişikliği konusundaki 
-birtakım kolaylık olanaklarının Anavatan Hüküme
tine verilmemesinin niçin gerektiği konusundaki İs
rarımız açıkça anlaşılacaktır, 

O nedenlerle, 175 inci •maddenin bu kanun met
ninde kesinlikle bulunmaması kanısını ıtaşımaktayız 
ve geçici 4 üncü maddenin bir paravanası olarak 
kullanılmamasının ve karşılıklı pazarlık konuları bi
çimine dönüşrüıülmemesinin son derece gerekli ol
duğu kanısını taşıdığımız için, bu önerge'yi vermiş 
bulunuyoruz. 

Yüce kurulun takdirine arz ededim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 

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

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Ankara Milletvekili Sururi Baykal ve arkadaşla

rının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa değişikliğine1 dair 

kanun teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi Türki
ye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
biri tarafından yazıyla önerilebilir. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki öneriler Ge
nel Kurulda iki defa görüşülür. 

Değiştirme önerisinin kabulü, Meclisin üye tam
sayısının en az beşte üç çoğunluğunun oyuyla müm
kündür. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki öne
rilerin görüşülmesi ve kabulü bu maddedeki ka
yıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hak 
kındaki hükümlere tabidir. 

Cumhurbaşkanı, Anayasanın değişikliklerine iliş-
kin kanunları Türkiye Büyük Millet Meciis'ine ge
rekçeli olarak geri gönderebilir. Bu durumda, deği
şikliklerin Mecliste görüşülüp oylanması gerekir. 

Meclis, geri gönderilen Anayasa değişikliklerini 
en az beşte üç, fakat üçte ikiden az oyla yine ka
bul ederse, değişiklikler Resmî Gazetede yayınlanır. 
Fakat, ancak, ilk genel seçimlerden sonra da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi aynı değişiklikleri en az beşte 
üç oyla onaylarsa, değişiklikler yürürlüğe gire'r. 
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En az beşte üç, fakat üçte ikinin altında oyla 
Meclisin kabul ettiği Anayasa değişiklikleri, Cum
hurbaşkanınca geri gönderilmemiş olsa bile, yine an
cak yukarıda belirtildiği şekilde yürürlüğe girebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayının en 
az üçte iki oy çoğunluğuyla kabul ettiği Anayasa 
değişiklikleri de Cumhurbaşkanınca geri gönderile
bilir; fakat yine en az üçte' iki oyla kabul edilirse, 
Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürrülüğe girer. 

Ancak hiçbir Anayasa değişikliği, kabul tarihinin 
üstünden otuz gün geçmedikçe yayınlanamaz. Kabul 
tarihinden itibaren en çok on gün içinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az üçte biri ve
ya Cumhurbaşkanı yapılan değişikliği, Anayasanın 
değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek hükümlerini 
zedeleyici nitelikte bulursa, Anayasa Mahkemesinin 
bu konudaki kanaatini ister. Anayasa Mahkemesi, 
konuyu öncelikle ve ivedilikle görüşür ve' en geç on-
beş gün içinde, kanaatini gerekçeli olarak açıklar. 

Bu durumda Anayasa değişiklikleri yayınlanmaz 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden görüşü
lür. Meclis üye tamsayısının en az üçte ikisiyle de
ğişiklikte direnirse, Cumhurbaşkanı değişikliği' halk 
oyuna sunar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kabul ettiği herhan
gi bir Anayasa değişikliği üzerinde halkın eğilimini 
öğrenme igereğini duyarsa, tam üye sayısının salt 
çoğunluğuyla değişikliğin halkoyuna sunulması ka-
rarlaştırılabilir. 

Yapılacak her halkoylamasında tek bir madde de
ğişikliği sunulabilir. Ancak, birbiriyle yakından bağ
lantılı maddeler üzerindeki Anayasa değişikliklerinin 
bir arada halkoyuna sunulması da mümkündür. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine iliş
kin kanunların yürürlüğe girmesi için, geçerli kabul 
oylarının ret oylarından fazla olması gerekir. 

Her halkoylamasından önce, konuyla ilgili tartış
malar için en az bir ay ayrılır. 

Bu tartışmalarda bütün meslek kuruluşları, sendi
kalar, dernekler ve vakıflar görüşlerini serbestçe 
açıklayabilirler. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
•BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka-

tılmıyolr. 

Sayın Muzaffer Yıldırım, önergeniz hakkında bu
yurun. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; teklifteki öneriye 
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin be'şte üç oy
la kabul ettiği bir Anayasa değişikliğini, Cumhur
başkanı, halkoyuna bile sunulmadan önleyebilmekte
dir* Böylece, Anayasa değişiklikleri konusunda Cum
hurbaşkanının iradesi, millet iradesinin de, Millet 
Meclisi iradesinin de üstüne çıkarılmış olmaktadır. 
Bu, demokratik açıdan kabul edilemez. Önergemiz 
'ise, hem bu sakıncayı giderdiği için daha demokra
tiktir, hem de1 üçte ikinin altında oyla kabul edil
miş Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi
ni, ilk genel seçimlerden sonraki Meclisçe de onay
lanma koşuluna bağladığı için, daha sağlıklıdır. 

Anayasa değişikliklerinde bu yöntem, bazı demok
ratik ülkelerde başarı ile uygulanmaktadır ve bir 
dolaylı halkoylaması yerine geçmektedir. Bugünkü 
öngörülen Anayasa değişiklikleri, seçim kampanyası 
sırasında enine boyuna tartışılabilmekte ve kamu
oyunca daha derinliğine değerlendirebilmektedir. 

İktidarın önerisi, Cumhurbaşkanına, Meclisin 
üçte iki oyla kabul ettiği bir Anayasa değişikliğini 
bile halkoyuna sunma yetkisi tanıyarak, Meclis ira
desini etkisiz kılmaktadır. Önerimiz ise, hem bu sa
kıncayı gidermekte, hem de devletin temel nitelikleri
ni zedeleyici mahiyetteki Anayasa değişikliklerine 
karşı sağlıklı bir güvence getirmektedir. Buna da ih
tiyaç vardır; çünkü Anayasanın, değiştirilmesi teklif 
bile edilemeyecek maddelerine dokunmaksızın, baş
ka maddelerde yapılacak değişikliklerle, o korunma 
altına alınmış maddeler zedelenebilir, hatta geçersiz 
duruma getirilebilir. 

Teklifteki öneri, Meclisteki Anayasa değişikliği 
oylamalarının gizli olmasını gerektiriyor; oysa, de
mokrasi açıklık rejimidir; toplumu ve devleti büyük 
ölçüde etkileyen Anayasa konusunda milletvekilleri
nin oyları, milletten gizli tutulamaz. O nedenle, öne
rimizde, gizli oy kuralına yer verilmemiştir. İktidarın 
önerisinin haikoylamasına ilişkin hükümleri, uygu
lamada büyük sakıncalar ve karışıklıklar yaratacak 
niteliktedir. Oysa önerimiz, dolaylı halkoylaması sis
temiyle, hem de doğrudan halkoyuna başvurabilecek 
durumlarda, 'birbirleriyle ilgisiz konuların bir arada 
oya sunulmasını önlemek suretiyle, söz konusu sa
kıncaları ve karışıklıkları önlemekte'dir. 

Yürürlükteki Anayasa, sendika, meslek kurulu
şu, dernek, vakıf gibi kuruluşlara siyasal faaliyette 
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bulunma yasağı getirmiştir. Katı bir anlayışla, bu 
yasak, söz konusu toplumsal örgütlerin Anayasa tar
tışmalarına katılmalarını engelleyebilir. Önerimiz, bu 
engeli de kaldırmaktadır. 

önergemizin kabulünü yüce Meclislin takdirlerine 
arz ederiz. 

Saygılarımla. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kalbul 

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

Diğer önergeyi okutup, işleme koyuyorum: 
İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve arkadaş

larının önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 564 sıra sayılı ve 2709 sa
yılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Anayasanın Değiştirilmesi 
Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi, Türki

ye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
üçte biri tarafından yaza ile teklif edilir. 

Teklif Başkanlığa verildikten 20 gün sonra Ana
yasa Komisyonunda görüşülür. Komisyon raporu, 
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda görüşülür. 

Komisyon görüşmelerinde, süreler, 30 dakikadan 
az olamaz. Karma Komisyona, raporun 3/4 oranın
da reddi halinde, aynı konuda bir yıl içinde yeni 
teklif getirilemez. 

Karma Komiyonda tekliflin oy çokluğu ile kabu
lü halinde, 48 saatten az ve bir haftadan geç ol
mamak üzere, nihaî metnin tümü üzerinde, ikinci 
oylama yapılır.,1 

Karma Komisyonun raporu, 20 günden az olma
mak üzere en çok 30 gün içinde, Genel Kurulda gö

rüşülür. 
Meclis Genel Kurulunda, raporun, geneli ve mad

deleri üzerinde, gruplar adına en az beşer kişi 40 
dakikadan az olmamak, 6 milletvekili de şahsı adı
na 20 dakikadan az olmamak üzere, konuşma hak
kına sahiptir. 

Değişiklik teklifine, Meclis üye tamsayısının 
1/3'ünden fazla ret oyu çıkarsa teklifin yeniden gö
rüşülmesi bir yıl ertelenir. 

Teklifin, Meclis tarafından kabulünden sonra, 
Cumhurbaşkanı, kanunu yeniden görüşmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. 

1 İkinci görüşme, Meclise geri gönderilme tarihin-
I den itibaren, 30 günden az ve 45 günden fazla süre-
I de olamaz. 
I İkinci görüşmede, Meclis üye tamsayısının 3/4 
I oyu ile kabul edilmesi halinde, kanun, Cumhurbaşka-
I nının onayına sunulur^ 
I İkinci görüşmede 1/4'ten fazla ret oyu çıktığın-
I da, Cumhurbaşkanı halkoylamasına gitme hakkını 
I kazanır. 
I Halkoylaması, Meclisin kararından itibaren, 45 
I günden önce, 70 günden geç olamaz. 
I BAŞKAN •— Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

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

I dim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU '(Gümüşhane) — Katılmıyoruz Sayın Baş-
I kan. 
I BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is-
j teyen?... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — İz
ninizle Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 

I Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Günseli özkaya 
I tarafından hazırlanan ve benlini de katıldığım öner

geyi vermekte başlıca üç amacımız var. Bunlardan 
birincisi, karma bir komisyonda bu değişikliklerin gö-

I rüşülimesi'hususudur; Adalet ve Anayasa komisyon-
I larmın birlikte bu değişiklikleri görüşmesinde yarar 
I gördük. 
I İkincisi, görüldüğü gibi, süreleri uzattık. Böylece, 
I Anayasa değişikliklerinin kamuoyunda tartışılması 
I imkânını sağlamak istedik; enine boyuna tartışılmak 
I suretiyle daha sağlıklı sonuçîara ulaşılmasını ön-
I gördük. 
I Üçüncüsü, İçtüzük hükümlerinin dışında, özel 
I birtakım tartışma prosedürleri getirdik; çünkü Ana-
I yasa, temel bir yasadır ve bunun tartışılmasında özel 

hükümlerin bulunmasında yarar gördük. 
I Ben merak ettim; Allah göstermesin, bir an için 
I kendimi Sayın Turgut özal'ın yerine koydum; «Aca-
I ba bu değişiklik olsaydı, ben ne gibi değişiklikler 
I yapmayı düşünürdüm?» dedim. İzin verirseniz, ih-
I timal olarak, beş maddede neler yapılabilir arz ede-
I yim. 
I Birincisi, Anayasanın konut dokunulmazlığıyla il-
I gili 21 inci maddesidir£ Bu maddede şöyle bir hü-
I küm var: Usulüne göre verilmiş hâkim kararı ol-
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madıkça konuta girilemiyor. «Usulüne göre veril
miş hâ'kim kararı olmadıkça» kısmını çıkardığınız 
zaman, âdeta bir polis devleti oluyor. 

İkinci olarak, Anayasanın «Din ve vicdan hür
riyete* başlıklı 24 üncü maddesinin son kısmında, 
«Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hu-
Ikukî temel düzenini kısmen de olsa, din ıkurallarma 
dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nü
fuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, 
dinî ve din duygularını yahut dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz» de
nilmektedir. 

1 dnci, 2 nci ve 3 üncü maddelerde laiklik ilkesi 
var; ama şu son fıkrayı kaldırdığınız zaman, gö
rünmeyen bir şekilde laiklik ilkesini, şöyle biraz su
landırmış olabiliriz; bankaları faizsiz sisteme dönüş-
türebiüriz, başka şeyler getirebiliriz. 

Anayasanın basın hürriyetiyle ilgili 28 inci mad
desinde, «Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi 
kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına 
bağlanamaz» denilmektedir. 

Bu maddeyi, «Basın hürdür, sansür edilemez» şek
line" getirerek, «Basımevi kurmak izin alma ve malî 
teminat yatırma şartına bağlanamaz» hükmünü (kal
dırırsanız, basını bir nevi başka şekilde sansür etmiş 
ve baskı altında tutmuş olursunuz. 

Ayrıca, gene burada yer alan birtakım madde
lerden biri olan «Kıyılardan yararlanma» başlıklı 
43 üncü maddede, «Kıyılar, Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır» hükmü yer almaktadır. Bu hükmü 
çıkarıverdiğimiz zaman, bütün kıyıları istediğiniz 
gibi, istediğiniz kişilere verebilirsiniz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onu getireceği 
belli işte. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Biz, açıklık olmadığı için, 175 inci maddenin daha 
sıkı kurallar altında değiştirilmesini bu yüzden ön
gördük. Aslında, bütün Anayasa maddelerinin, ilk 
üç madde dışında, değiştirilmesi yetkisini veriyo
ruz. Kime veriyoruz?... ANAP Grubuna veriyoruz 
veya seçimlerden sonra gelecek olan iktidar grubuna 
veriyoruz. Biz, bunu da istemiyoruz. 

Biraz önce Sayın özkaya altı konu belirttiler. Sa
yın Başbakan bu altı konuyu tavzih etmelidir, tav
zih etmedikleri takdirde, zımnen bunları kabul et
miş olurlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın milletvekilleri, bu önergeden başka 2 öner

gemiz daha vardır. Önerge üzerimdeki işlemleri ta
mamlamak; açık oylama gerektiğinde, açık oylama
yı daha sonraki oturumda yapmak üzere, sürenin 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. («Anlaşılmadı» 
sesleri) 

Salışma süresinin, eldeki önerge işlemlerinin bi
timine kadar - ancak açık oylama gerektiğinde, açık 
oylamasının bir sonraki oturumda yapılması şar
tıyla - uzatılması kabul edilmiştir. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, oylamada hata oldu; biz yanlış oy kullan
dık?... (SHP sıralarından «düzeltildi, düzeltildi» ses
leri) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Tülay Öney ve arkadaşları

nın önergesis * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin ya
sa teklifinin 3 üncü maddesinin yedinci paragrafının 
aşağıdaki biçimde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların, halk-
oylamasına sunulması halinde, bu kanunlarda yer 
alan hükümlerin her bini ayrı ayrı oylanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 

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

BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU ((Gümüşhane) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?... 
(SHP sıralarından «açık» sesleri) 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa değişikliğine dair 

Kanım Teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştMmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoyla-
masına katılma. 

1 Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasa
nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul
da iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabu
lü, Meolisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun 
gizli oyuyla mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin 
görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dı
şında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkında
ki hükümlere tabidir. 

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin 
'kanunları bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Metlisine geri gönderebilir. Meclis, geri gön
derilen kanunu üye tamsayının üçte iki çoğunluğu 
ile aynen ıkabul ederse, Cumhurbaşkanı bu Kanunu 
halkoyuna sunabilir. 

Meclisçe, üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte 
İkisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği 
hakkındakli Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Mec
lise iade edilmediği takdirde, halkoyuna sunulmak 
üzere Resmî Gazetede yayınlanır. 

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzeri
ne, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu lile 
kabul edilen Anayasa değişikliğime ilişkin kanun ve
ya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tara
fından halkoyuna sunulabilir. Halk oylamasına su
nulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya 
ilgili maddeler Resmî Gazetede yayınlanır. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine iliş
kin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylama-

sında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun 
kabul oyu olması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa deği
şikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu 
kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anaya
sanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlik
te hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağ
lar. 

Halkoylamasmda, milletvekili genel ve ara seçim
lerine ve mahallî genel seçimlere iştiraki temin için, 
kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir 
alınır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞDU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, gerekli çoğunluğunuz var. 
'Hükümet?.., 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

bir yanlışlık olmaması için arz ediyorum; okuduğu
nuz son cümlede, «kanunla para cezası dahil gerek
li her türlü tedbir alınır» deniyor. Böyle bir. ifade, 
dünyanın hiçbir hukuk metninde olamaz. Lütfen öner
ge sahipleri şunu buyursunlar; «Seç'imlere iştiraki 
temin dçin alınacak tedbirler kanunla düzenlenir.» 

Bu kadar da bu yapılmasın; bu kadar da hu
kuk çiğnenmesin. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden bu düzeltme
yi yapmak isteyen?... 

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

Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmiştir; an 
cak, kabul için gerekli 2/3 çoğunluk bulunup bulun
madığının tespiti için, açık oylama yapılacaktır. 

Demin aldığımız karar gereği, açık oylamayı yap
mak, gündemimizi kaldığı yerden sürdürmek ve saat 
21.30'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.04 
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ÎKtNCt OTURUM 

Açılıma Sa 'ti : 21.30 

BAŞKAN : Başkaıı^kili özer Gürbüz 

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

" » • < > • » • < » • • » • • 

BAŞKAN — 103 üncü Birleşimin ikinci Oturumu ııı açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam) 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 Ar
kadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. Sayısı : 
564) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmeleri, kaldığımız yerden sür
dürüyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini almıştır. ^ 
Sayın milletvekilleri, bir önceki oturumda tekli

fin 3 üncü maddesi üzerinde 'bir önergeyi kabul1 et
miş, açık oylamaya sunmak üzere bu oturuma bırak
mıştık. 

Şimdi, önergenin açık oylamasını yapacağız. Açık 
oylamanın şeklini yüce kurula sunuyorum, şekli hak
kında bir karar alacağım. 

Birinci şekil olarak, açık oylamanın, adı okunan 
sayın milletvekiliriin kürsüye konacak oy kutusuna oy 
pusulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmemiştir. 

'İkinci şeklini sunuyorum. Açık oylamanın, adı oku
nan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, «kabul», 
«ret» veya «çekinser» şeklinde oyunu 'belirtmek sure
tiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Açık oylama, bu kabul edilen şekille yapılacaktır. 
Adana Hinden oylamaya başlıyorum. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Genel Kurulda bulunup da oyunu 

kullanmayan sayın 'milletvekili var mı?. Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
Sayım işlemine geçiyoruz : 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyle ilgili önerge üze-. 

rindeki açık oylama işlemi tamamlanmıştır. Sonuçları 
açıklıyorum : 276 kabul, 81 ret. önerge kabul edil
miştir. 

Şimdi 3 üncü maddeyi kabul edilen önerge doğ
rultusunda açık oylamaya sunacağım. 3 üncü madde
nin, açık oylamasının şekli için, Genel Kuruldan karar 
alacağım. 

Birinci şekil olarak, açık oylamanın, adı okunan 
sayın milletvekillinin, kürsüye konacak oy kutusuna, 
oy pusulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

İkinci şekil, açık oylamanın, adı okunan sayın 
milletvekilinin, ayağa kalkarak, «kabul», «ret» veya 
«çekinser» sekinde, oyunu belirtmesi suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bu şekil kabul edilmiştir. 

Kabul edilen şekliyle açık oylamaya başlıyorum. 
3 üncü maddeyi kabul edilen değişiklik önergesiyle 
birilikte oylarınıza sunuyorum. 

Adana tünden oylamaya başlıyorum. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; oyların sayımına geçi

yoruz. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde 
üzerindeki oylama tamamlanmıştır. Oyların sayımı 
sonucu; 284 kabul, 84 ret oyu çıkmış, madde kabul 
edilen değişik şekliyle birlikte kabul edilmiştir. (ANAP 
ve DYP sıralarından alkışlar.) 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

Geçici Dördüncü Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu hükmün onaylanarak yürürlüğe girebilmesi için 

halkoyuna sunulması zorunlu olup hailkoylamasında; 
kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul 
oyu olması ve kabul oylarının hallkoylamasına ilişkin 
oyverme kütüklerinde ve sandık listelerinde kayıtlı 
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bulunan oyverme hakkına sahip seçmenlerin üçte bi
rinden az olmaması gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar ve •şaihısları 
adına söz isteyen sayın milletvekillerinin islimlerini sı
rası İle okuyorum : 

•Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Vural Arı
klan, Sosyalidemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa
yın Mustafa Kemal Palaoğlu, Demokratik Sol Par
ti Grubu adına Sayın Durcan Emıif bayer. 

Şahısları adına; Sayın Cahit Tutum, Sayın İhsan 
Tomibuş, Sayın Paşa Sarıoğlu. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Vural Arıkan'ın; buyurun Sayın Arıkan. (DYP sırala
rından alkışlar.) 

DYP GRUBU ADINA VURAL ARIKAN (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli .milletvekilleri; Doğru 
Ydl Partisi adına, geçici 4 üncü madde hakkında gö
rüşlerimi arz etmek üzere, huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. Hem grup, hem de şahsım adına saygılar 
sunarım, (DYP sıralarından alkışlar.) 

Okunan metin, Sayın Başbakanımızın dünkü ko
nuşmasında belirttiği açıklamalardan farklı 'bir nitelik 
taşıyor. Binaenaleyh, 'ben de .konuşmalarımı okunan 
metne göre değil, Sayın Başbakanımızın ıbeyanma gö
re yapacağım. 

ENVER ÖZCAN '(Tokat) — Onu Sayın Başbakan 
dinlemiyor. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — İhale yapıyorlar. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — O her zaman dinle

mez. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — İki yıl 'benim 

genel 'başkanlığımı ve başbakanlığımı yapan Sayın 
Başbakanımızın her konuşmasını dikkatle izlemişıim-
dir. Çoğu zaman etkilendikten sonra, ben de kalkıp 
söz aîmışımdır. Bu, partide böyle olmuştur, genel top
lantılarda 'böyle olmuştur. Dün de o yüzden, o konuş
malarını çok dikkatle izledim; ondan sonra, konuşma 
metnini aldım, tekrar dkudunı. Geçici 4 üncü madde 
hakkında Sayın Başbakanımızın dlile getirilen bir te
reddüt hakkındaki gerekçesi şu; «iNiçin 'biz, geçici 4 
üncü maddeyi 175 inci maddedeki koşullara göre de
ğiştirmiyoruz da halk oylamasına sunuyoruz? Çünkü..». 
diyor, konuşmalarının iki yerinde değindiler, «Çün
kü» diyor, «geçici 4 üncü madde hakikî 'bir Anayasa 
maddesi değildir, 'bu yüzden halk oylamasına gitme 
zaruretini hissediyoruz» diyor. 

Şimdi, ben yüksek huzurlarınızda Sayın Başbaka
nımıza soruyorum : Eğer matematiksel olarak, ben 
size geçici 4 üncü maddenin hakikî 'bir Anayasa mad

desi olduğunu ispatlar isem hal'k oylamasına gitmek
ten vazgeçer misiniz? (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

»Sayın Başbakan, matematiksel olarak iki kere iki
nin.... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sen 
onu hukukî olarak izah et. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — İki kere ikinin 
dört ettiği gibi, matematiksel olarak. (Gürültüler) Ney
se bu gerekçeyi verdikten sonra, Iben Sayın Başbakanı
mızın böyle bir şeye inandığı takdirde 'bunu yapaca
ğına da güveniyorum. 

Şimdi geliyorum kanıtlarıma. Biliyorsunuz ana
yasalar çeşitli hükümleri ihtiva ederler. Bir dibaceleri 
vardır veya girişleri vardır, ondan sonra yürüdük hü
kümlerine kadar içerisinde gelen maddeleri vardır. Bun
ların 'bazıları geçicidir, 'bazıları esas maddelerdir. Bir 
de kenar 'başlıkları vardır. Acaba, hangileri Anayasa 
maddesinden 'sayılır, hangileri Anayasa maddesinden 
sayılmaz. 

HİLMİ BİÇER '(Sinop) — Genel Kurula hitabet. 
VURAL ARIKAN (DevamHa) — Genel Kurula 

hitabediyorum, dinleyin yalnız. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen laf at

mayınız. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Şimdi, anayasa 

koyucu bu konuyu halletmiş, açık bir hüküm getir
miştir bu konuda. Açınız Anayasanın 176 ncı madde
sini hep beraber bakalım. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — O zaman 
kaldırmayalım. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 
VURAL ARİKAN (Devamla) — Durun, kaldırıp 

kaldırmamakla alakalı değil. 
Şimdi 'bakınız anayasa koyucu ne diyor... (ANAP 

sıralarından gürültüler.) 

Dinleyin, hukuk, gene1! mantdc kaideleriyle çö
zülmez. Müsaade buyurun. (ANAP. sıralarından gü
rültüler.) 

«Madde 176. — Anayasanın dayandığı temel gö
rüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa met
nine dahildir.» 

Demek ki, 'bugün dibaceyi değiştirmek isterseniz 
Anayasadaki hükme göre işlem yapacaksınız, hu bir 
Sayın Başbakan. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — (Sa
yın Genel Kurul... 

VURAL ARIKAN (Devaımla) — «.Madde kenar 
başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konu-
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sunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı 
gösterir. Bu 'başlıklar, Anayasa metninden sayılmaz.» 

Şimdi 'hukukçulara hiitabediyorum. Geçici madde
ler Anayasa dışı mıdır? Hayır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Mühendislere... 
VURAL ARIK AN (Devamla) — İşte istisnaları; 

iki istisnayı anayasa koyucu koymuştur; onun için, 
hukukta önce okuyacaksınız, sonra yorumunuzu ya
pacaksınız. (SHP ve DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Olay bu kadar basittir. Bu birinci konu. 
(DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürül
tüler.) 

Yani... Yani, müsaade 'buyurun, müsaade buyurun. 
İstisnalarını anayasa koyucu lafzı ile ruhu ile burada 
kabul etmiştir; bunun lafzına ve ruhuna herkes iti
bar etmek zorundadır. Bu 'birinci konudur. Çizgiyi çe
kiyorum; bu bir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — De

magoji yapıyor. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Şimdi geliyo

rum... Şimdi geliyorum... (ANAP sıralarından gürül
tüler) Müsaade 'buyurun... Şimdi geliyorum... (ANAP 
'sıralarından gürültüler.) 

Bakınız, 'ben hiç polemik yapmam; ben, hukuk 
içinde çalışan 'bir adamım. İktisadî konularda konu
şurken ekonomik kaidelere göre konuşurum, malî ko
nularda konuşurken malî kaidelere göre konuşurum, 
yoksa polemik yapmam. Sataşıldığı zaman cevabını 
veririm, o ayrı. 

Şimdi geliyorum ikinci konuya : Bu konudaki de
lilileri arz ediyorum Sayın Başbakan, yüce Meclisin 
değerli üyeleri. Aynı hüküm 1961 Anayasasında var. 
1961 Anayasası, Anayasaların .nasıl değiştirileceğini 
hükme 'bağlamış ve bu konuda esas bir hüküm koy
muş; 66 ncı veya 68 inci madde, bir de geçici 11'i 
koymuş. O dönemde yasaklar var; tıpkı bugünkü ge
çici 4 üncü maddedeki yasaklar gibi, Bu, 1969 yılında 
kaldırılıyor. Kaldırılan kanunun matlabına bakınız : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel yasaklar ko
yan maddesi ile geçici .11 inci maddesinin kaldırılma
sı... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Kaç sene sonra? 
VURAfL ARIKAN ('Devamla) — Müsaade buyu

run, kaç esnesi veya öncesi değil, sistemi anlatmaya 
çalışıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler.) Anlatı
yorum; çünkü ihtiyaç var. 

BAŞKAN — Sayın milletvekillileri, lütfen söz kes
meyiniz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bu değişiklik, 
geçici 1? inci maddenin anayasa tadili ile ortadan 
kaldırilması meselesi, hem Millet Meclisinde kabul 
edilmiş, hem Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmliş. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ne
dir geçici 11 inci madde? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Geçici 11 'in ka
bulü vardır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Bu
gün de var aynı hüküm; 76 ncı maddeyi okuyun. (DYP 
sıralarından gürültüler.) 

ALİ İH3AN ELGİN (İçel) — Başbakan laf at, 
masın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Geçici 11 şu

dur : Affa uğrasalar dahi... 
MUSTAFA RtJŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ana

yasanın 16 ncı maddesini açın okuyun. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Hayır, ayrı ge

çici 11'de hüküm vardır Sayın Başbakan. 
Sizi teknik danışmanlarınız maalesef iyi enfor-

me edememişler; iyi enforme edememişler; bu bir. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 16 

ncı maddeyi okuyun. (ANAP sıralarından gürültüler.) 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyu

run, müsaade buyurun; farkında değilsin. Mustafa 
sen anlamazsın bu işlerden. 

Şimdi, 1969 yılında çıkan bu kanunu Anayasa Mah
kemesi şekil yönünden iptal etmiştir. Şekil yönünden 
iptal ettiği için, yeni bir kanunun çıkarılması gelmiş
tir. Bu kanunun çıkarılması 1974 senesine rastlar. 1974 
senesinde, 1881 sayılı Kanun çıkarılırken hem esas 
maddede değişikliğe müracaat edilmiştir, hem de ya
saklarla ilgili geçici 11 inci madde kaldırılmıştır. De
mek oluyor ki, geçici maddelerin 'kaldırılması da ana
yasa değişikliklerine tabi bulunmaktadır. Bu da tea
müldür. 1961 Anayasasının içindeki hükümlerle, 1982 
Anayasasının içindeki hükümler sistematik olarak bir
birinden fafklı olmadığına göre... Bu ikinci sonuç. 

Geliyorum teoride üçüncü meseleye... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ma
tematik olarak ispat edemezsiniz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Matematikseldir 
bunlar. İşte böyledir. Siz öyle kabul etmeseniz dahi 
oayın Başbakan, bu size bir goldür. (Gülüşımıeller) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Öy
le mi Allah Allah? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Geliyorum üçün
cü 'konuya; müsaade buyurun-. 
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Üçüncü konu şu : Kanunlar, ister anayasa olsun
lar, isterse normal kanunlar olsunlar, muhtelif hüküm
leri içerirler. Esas hükümleri vardır, geçici hükümleri 
vardır, yürürlük 'hükümleri vardır. Eğer 'bir kanun 
içindeyse 'bunlar, nasıl konuluyorsa, öyle kaldırılırlar. 
Eğer anayasa içindeyse yine nasıl konuyorsa, öyle kal
dırılırlar. Ben size misallerimi vereyim Sayın Baş/baka
nım, 

1970 yılında, hatırlayacaksınız... 
I J E Y L A YENİAY K.ÖSBOĞLU (İstanbuil) — Mi

salin bize faydası yok. 
VURAL ARIKAN ^Devamla) — Müsaade buyu

run, 1970 yılında... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen sus; seni alacaklı

lar bekliyor. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN {Antalya) — Uyum 

içinde çalışın süz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — 1970 yılında... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — tikede paralelliktir, 

yöntemde paralelliktir anlattıkları. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, 'karşılık
lı konuşmayın, söz kesmeyin. 

Devam edin öayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — 1970 yılında, bi

liyorsunuz İşletme .Vergisi Kanunu çıktı, ilk defa. 
Zannediyorum o zaman da Sayın Başbakanımız, be
nlim sayın genel başkanım, Başibakanım, plan'lama müs
teşarıydılar. (ANAP sıralarından, «Sarhoş bu adam» 
sesleri) 

Şimdi... Anlamadım, birileri 'bir laf etti. (DYP ve 
SHP sıralarından «Aldırma, aldırma» sesleri.) Cevabı
nı vereceğim de onun için. (Gülüşmeler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ver cevabını. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Cevabını vere

ceğim şimdi size, cevabım vereceğim. 

Bakınız, İşletme Vergisi çıktı Ve yürürlük hükmü 
de var. O zaman, İşletme Vergisini yürürlüğe girmesi 
için şartlar müsaiit olmadı. Ne yaptı Parlamento? Yü
rürlük 'hükmünü değiştirdi; 'bir yıl erteledi. Aynı şey 
Emlak Vergisinde de oldu. Nitekim, bizim zamanları
mızda da kararnameleri ertelediğimiz zaman, yeni bir 
kararname düzenlerdik. Binaenaleyh, statü, başlangıç 
statüsü ne ise, sonuç da odur. Binaenaleyh, mademki 
geçici madde Anayasanın esas hükümlerindendir, Ana
yasa hükmüdür, Anayasanın değiştirilmesi liçin hangi 
prosedür gerekli ise, o prosedürün yerine getirilmesi 
lazımdır; aksi takdirde, hukuktan sapma olıur. 

Bu yüzden diyorum ki, arkadaşlarımın da bu kür
süden ifade ettikleri gibi, geçici 4 üncü madde deği
şikliğinim, Anayasa dışında bir hüküm olarak kabul 
edilmek suretiyle halkoylamasına gidilmesi, açıkça şu 
Anayasaya, küçük anayasaya aykırıdır. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Anayasa mı, küçük 
Anayasa mı? (ANAP sıralarından «Anayasa, Anaya
sa» sesleri.) 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyu
run... 

Halk oylamasıyla gelen Anayasa... (SHP sıraların
dan gürültüler.) 

Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen anlamazsın. 
BAŞKAN — Sayın milletvekillerii, lütfen... Sayın 

Can, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sen süs! 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılık

lı konuşmayalım. 
H. ©ARIŞ CAN (Sinop) — Bu, yöntemde paralel

lik ilkesidir. 
BAŞKAN — .Sayın milletvekilleri... 
Sayın Can, Sayın Can... (SHP ve DYP sıraların

dan gürültüler.) 
ALI İHSAN BLGİN (İçel) — Bakana niye mü

dahale etmiyorsunuz?. 
BAŞKAN — Sayın Elgin lütfen... Bakana da söy

lüyorum. 
ALİ İHSAN ELGÎN (İçel) — Bakanlara söyle

yin, Başbakana söyleyin. 
'BAŞKAN — Sayın tniiletveküleri, lütfen karşılıklı 

laf atmayalım. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Bakan kafa sallıyor; 

niye kafasını sallıyor? 

BAŞKAN — (Sayın Bilal, bir şey mi var?... Buyu
run. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Koskocaman bakan; 
ayıp, ayıp! (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın bakanlar, sayın milletvekilleri, 
lütfen karşılıklı konuşmayalım. (SHP ve DYP sırala
rından ayağa kalkmalar ve gürültüler.) Oturunuz sa
yın milletvekilleri; lütfen... 

Sayın Arıkan devam edin. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Devam ediyo

rum efendim. (Gürültüller.) 

BAŞKAN — (Sayın milletvekilleri, lütfen... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Konuşmalar sı

rasında bir arkadaşım bana sataştı. Şimdi, o arkadaşı-
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mın, Cahit Tanyol'u tanıyacağını hıiç tahmin etmem. 
Cahit Tanyol, 1985 yılında Yahya Kemıal hakkında 
'bir kitap çıkardı. Şeriatçı itakımm Yahya Kemal'e sa-
siıp çıkması üzerine, Yahya Kemal'im o tipte olmadığı
nı tespit etmek için ve onu da Şeyhülislam Yahya 
Efendi'nin 'bir lijriîiiği vardır, der ki... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(istanbul) — ©unların geçici 4 üncü maddeyle ne ilgisi 
var? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... (ANAP 
sıralarından gürültüler.) 

VURAL ARIKAN '(Edirne) — 'Der -ki: 
«Mescitte riye pişeler etsin ko riyayı 
Meyhaneye gel kim ne rüya var ne mürai» 
(SOP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri.) 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 

Türkçes'i ne Vural Ağabey? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Öğreniniz! 
'İkincisi : Sayın Başbakanımızın dünkü konuş

ması sırasında l'alf attığımda, Sayın Başbakan, «Evet, 
Sayın Arıkan'ım söylediği gibi, 'geçici 4 ündü mad
denin getirilmesi haksızlık olmuştur, adaletsizlik ol
muştur, mantıksızlık olmuştur» deldıi. Öyle değil mi 
Sayın Başbakan? Madem haksızlık var, madem man
tıksızlık var, madem adaletsizlik var, niye meseleyi 
yokuşa (Sürüyorsunuz? (ANAP sıralarından «Ne yo
kuşu?» sesleri, gürültüler) Anayasa hükmü de bu 
olmasına rağmen niye meseleyi yokuşa sürüyorsunuz? 
Ben, size niye yokuşa sunulduğunu söyleyeyim : 
Eğer, halkoylamasında menıfi oy çıkarsa, Sayın Baş-
ibakan erken seçim yapacak ve Ibeş sene sonra ya-

• pılacak 1992 seçimlerine de yasaklıları yetişti rmeye-
cekitir; kaybederse, normal seçim yapılacaktır. 

(MUSTAFA RÜŞTÜ TAJŞAR (Gaziantep) — Kim 
kaybederse? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Ve orada Sa
yın Başlbaikanımız güzel Ibir espri yaptı; dedi ki, 
«öHalk, pasaportlarını versin, pasaportlarını alsın.» 
Doğrudur. IBiliyorsunuz pasaportlar, hem 'bir yere gi
rişe yarar; hem de Ibir çıkışa. Eğer, pasaportları biz-
ler alırsak, giriş içindir; ama sizin için çıkış pasa
portu olacak. Bunu da böyle değerlendirelim. (DYP, 
StHP ve DSP sıralarından alkışlar ve gürültüler) 

GÖKSEL KAUAYCIOÖLU (Ankara) — insan 
hayal ettikçe yaşar. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Aslında, geçi
ci 4 ündü maddenin kaldırılması siyasî hakların ve
rilmesinden de öte, hukuk sistemi gereği yapılması 
gereken bir iştir. Nedir 'bu hukuk siıstemj gereği?.. 
Bir üıllkede kanun hâkimiyeti fikrinin zedelenmeme-
sidir.., 

'ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — O ne
reden çıkar? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun, nereden çıkacağını söyleyeceğim Sayın Küçük-
oğlu. (Gülüşmeler) 

ıŞimdi, geçici 4 üncü madde mevcutken gördük 
ki, hem Sayın Demkel, hem de Sayın Ecevit yurtta 
seyahat ettiler, toplantılar yaptılar ve hiçlbir yerde 
reaksiyonla karşılaşmadılar; sadece, Sudi Türel'in 
milletvekili bulunduğu Antalya İli hariç. Ne oldu? 
Kamuoyunda bur huzursuzluk oldu. Eğer bir hüküm, 
yere, zamana, kişiye göre farklı şekilde uygulanı
yorsa, artık o hükümden kamu yararı değil, kamu 
zararı doğuyor... (ANAP sıralarından «'Allah, Allah» 
sesleri) 

©unu Iben söylemiyorum; «Allah, Allah» deme
yin; »bunu 1966 yılında Anayasa Mahkemesi söylü
yor. Neden söylemiş Anayasa Mahkemesi onu da 
anlatayım... 

MEHMET ÖZDEIMÜR (Elazığ) — 4 üncü mad
deyle ne ilgisi var bunların? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bu 4 üncü 
maddeyle alakalı beyefendi, senin kapasiten anla
maya müsait değil bu işi. (DYP sıralarından alkışlar) 

ıBROL AĞAölL (Kırklareli) — Onlar tanımı
yor onu. 

TEVFÜK BİLAL (Hatay) — Anayasa Mahkeme
sinden anlamaz onlar. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — 4 üncü mad
deden vazgeçelim; anlaşıldı... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — 1920 yılında ül
kenin ihtiyaçları dolayısıyla düğünler için Men-i Is-
rafat Kanunu çıkarılıyor. Bu Kanun uygulanamıyor; 
ama 1960 yılında genç bir kaymakam o kasabada 
düğünleri yaptırmıyor... 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Neden tekrar edi
yorsunuz 'bunları ? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Fasılalı tekrar
da daima fayda vardır.ı 

Bunun sonucunda teşhir edemiyor, hediye vere
miyor ve o zaman, Cumlhuriyet Halk Partisi Anaya
sa Mahkemesine müracaat ediyor : Anayasa Mah
kemesi diyor ki, «Madem bir kanunun uygulanması 
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kişiye bağlıdır, madem bir kanunun uygulanması za
mana göre' değişiyor, binaenaleyh, 'burada artık ka
mu yararı yoktur; kamu zararı vardır.» 

İşit© bu yüzden de sosyal açıdan, sosyal huzuru 
sağlayabilme açışımdan geçici 4 üncü maddenin kaJ-
dırıllması gerekir. 

Sunu da tespit ettikten sonra, bunun referanduma 
uygulanıp uygulanmamasının sakıncaları üzerinde 

durmak 'istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Arıkaın, bu arada da toparla

yalım lütfen. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. 
Şimdi, geçici 4 üncü maddenin referanduma veya 

halkoylamasına sunulması, Türkiye'de büyük sosyal 
huzursuzluk yaratacaktır. 

MEHMET ÖZDBM1R (Elâzığ) — Korkuyor mu
sunuz? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Görüyoruz; 
sosyal huzursuzluğu «emenni' etmiyoruz; korktuğu
muz için değil 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Oradan öyle mi gözüküyor? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Ne olacaktır? 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Doğru 

Ylol da huzursuzluk yaratacaktır. 
VURAL„ARIKAN (Devamla) — Ne olacaktır? 

Eğer tarafsız otaası lâzım gelen kurumlar devreye 
girerlerse... 

IUBRABtfM ÖZDEMÎR (İstanbul) — Kim onlar? 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Anlayabildiğiniz 

'kadarıyla. 
(Sayın Başbakan devreye girerse, Sayın İçişleri 

(Bakamımız deyreye girerse, elbette b'iz de armuıt top
layacak değiliz. Ne olacak? Sayın Başbakanımızın 
dün konuşmalarında ifade ettîiği gibi, 11 Eylülle 12 
Eylül iktidarları arasındaki çatışmaya getirecek. Hiç
birimizin toplumu bu noktaya getirmeye hakkımız 
veya yetkimiz yoktur; ama ban dünkü beyanından 
sonra, Sayın Başbakanımızın bu konuda devreye gi
receğini sanmıyorum. Çünkü, haksızlığı kabul edi
yor, adaletsizliği kabul ediyor, mantıksızlığı kabul 
ediyor. O halde Sayın Başbakan çıkup da TVtye, na
sıl, vermeyiniz diyebilir? Mülmlkün değil. (ANAP sı
ralarından «Niye konuşuyorsunuz?» sesleri) Bunu 
ba^aımak için söylüyorum önü bu. 

İkincisi, bunun dışında uzun vadede neler olabi
leceğini Sayın Gürkan, Sayın öney ve diğer arkadaş-
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lanınız açıkladılar; toplumu huzursuz hale getirme
yelim. 

Saygılar sunanım. (DYP, SHP ve DSP sıralarından 
alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayan Arıklan. 
iSosyaddeımokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

Muısltafa Kemal Palaoğlu; buyurun Sayın Palaoğlıı. 
ı(SHlP sıralarından alkışlar) 

ISHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA
LAOĞLU (Slivia-s) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin kaldırılma-
ısuna ilişkin öneri üzerinde, Sosyaldemıokralt Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini sunacağım. Genel Kuru
lu saygıylay selamlıyorum. 

Staym milletvekilleri, hep biliniyor ki, bu konuda 
da, Sosyaldeimökrat Halkçı Parti, başından beri, 
açıik, içteni iki i ve tutarlı olmuştur. Adına, kısaca, yıl-
lıardam beri «Siyasal yasaklar» dediğimiz bu konu ile 
partimin ve grubumun ilişkisi özel bir bağ ilişkisi 
değildir. Partim, grubum bu konuya, demokrasiyi ve 
idemolkrasiye inancı bir bütün olarak anladığı ve al
gıladığı için, başından beri içtenlikle yaklaşmış ve ilk 
ciddî ve fiilî girişimi grubum yapmıştır. Sayın Genel 
Başlkaınıım her vesileyle, siyasal yasakların bir an önce 
IkalIdırıOmasını içtenlikle söylemiştir. Soisyaldemokrat 
Ha'kçı Parti ile bu konu arasındaki ilişki, bir erdem 
ilişkisidir, bir inanç ilişkisidir, bir demokratik ahlak 
ilişkisidir; öyle bakıyoruz, öyle bakmakta devam ede
ceğiz. (SıHP ısırtanından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

ıSayın milletvekilleri, bunun içindir ki, dün bura
da yapılmaya çalışılan korku veya cesaret edebiyatıy
la uzak ve yakın bir ilgimiz yoktur. Bizim, siyasal ya
sakların kaldırılımasuyla ilişkimiz, sadece Ve son dere
ce nesneldir ve bir ahlak ilişkisidir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Biz bu konuda kendi siyasal ufkumuzu, ne şafak 
renkleri ne de kâbus için tarassut etmedik ve etme
mekteyiz. Bu kanunun ve bu sürecin sonunda ne özel 
bir ümit, ne bir kâbus bekliyoruz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Anayasacılığının 111 inci yılını yaşayan Türk de
mokrasinin, şüphesiz bundan ibaret olmayan derin 
yaralarından birini içtenlikle ve namusla sarmak ve 
buna katkıda bululnımak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sorun son derece açık ve 
sadedir. Hiçbir muhayyilenin, hiçbir oyunun ve hiç
bir kurnazlığın örtemeyeceği kadar" açıktır. Bu konu-
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da samimiyet nedir, cesaret nedir; bunu müsaadenizle 
açık açık konuşalım. 

Geçici 4 üncü madde, bir Anayasa hükmüdür. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, anayasa maddeleri
nin nasıl değiştir ileceğin i açık ve ıseçik göstermiştir. 
Geçici 4 üncü maddenin kaldırılması için, hazır, açı'k 
ve mükemmel bir ortak parlamento ruızasu vardır ve 
btanun için haîkıoyuna gitaıe zarureti hiçbir anlamda 
yoküuır. Öyle ise, gelin, bir saat içinde, n'ihaî bir şe
kilde, siyasî yasakları kaldıralım. Konu mademki, 
cesaret, korku, samimiyet açısından ele alınmak is
temdi, o zaman, kim cesurdur, kim samimîdir, kim 
değildir; anlamaya ve anlatmaya çalışalım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

(Birer doğal hak olan, birtakım yurttaşlarımızın 
elimden yargı kararı olmaksızın, bir siyasî kararla, 
doğall halklarının bir kıısmı, temel insan haklarının bir 
kısmı maalesef ellerinden alınmıştır. Bu, bugün yap
maya çalıştığınız şey; Sayın Adalet Bakanının maa
lesef zannertiğli gibi, bir af da değildir; hakların iade
sidir. İşte bir kıısum siyaset adalmlarımızın, birkısım 
yurttaşlarımızın elinden alınmış olan birkısım tabiî 
hakları, birkıısum temel hakları iade yolu son derece 
lajçtkltır. Bunun için halkoyuina gütmek ve başvurmak 
zarureti yoktur. Çoğunluk partisi ve Sayın Başbakan, 
o kadar içtenlikti değildir ki ve konuya o kadar kor
kuyla yaklaşmaktadır ki, bir koşul... 

İLHAN ASKIN (Bursa) — Haşa... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Gel 

yasaklan kaldıralım. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — «Haşa» diyorsun; ama 

hadi yasakları kaldıralım. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... Sayın Can... 

Devam ediniz Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 

... Siyasal yasakların, rahatça, kolayca ve oluşmuş bu
lunan ortak parlamento rızasıyla hemen kaldırılabil
mesi yolunu iki şekilde tıkamıştır, tıkamak isltemiş-
tir. Bir koşulla, bir bedelle; bir koşulla Ve bir diyet
le. O koşul, zorunlu olmadığı halde halkoyuna götür
me koşuludur; 'bunun'için zaruret yoktur. Şunu ha-
ıtıdaimalk Ve hatırlatmak ihtiyacım samimiyetle duyu
yorum : Eski Demokrat Partililerin siyasaF haklarının 
iadesi -sürecini 1969 ilkbaharında burada yaşamış bir 
arkadaşınızım. O haklar da, bir anayasa hükmü ile 
ellerinden alınmıştı ve o anayasa da halkoyundan 
geçmişti; ama o ortak rıza teşekkül ettikten sonra, 
hiç kimse, «Halk koydu, halk kaldırsın» demedi ve 

(bayie bir güçlük çıkarmadı; hu kimsenin aklından 
geçmedi.., 

(H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — 15 sene son
ra... 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Ortak rıza o yo!u açtı. 

Erken o?du, geç oldu; bu tartışmanın dışınıdayım. 
O yargılar tarihe mevdudur; ama günü geldiğinde, 
hiç kimse, «Halk koydu, halik kaldursın» demedi; 
böyle bir güçlük çıkarmadı. 

Bu, samimiyetsizliktir. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, bu tartışmaların başından 

beri... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bak, arkada, «Ege-

menl'ik kayıtsız şartsız milletindir» yazıyor. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sen 

nesin? 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Milletvekiliyim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Ne havlıyorsun 

o zaman? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lültfen karşı
lıklı konuşmayalım. 

Sayın Sevinç, lütfen... 
Devam edin Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 

Sayın milletvekilleri, bu tartışmanın, başından beri 
hiç değinilmediğiırii zannettiğim, bir boyutu var bu 
sorunun : Temsilî bir demokraside, çağdaş bir de
mokraside, halkoyuna nasıl gidilir, ne zaman gidilir? 
Bu çok ayrı ve çok genel bir tartışma konusudur ve 
bahsimizin dışındadır; ama şunu bu konunun içinde, 
herhalde söylemek ihtiyacını duyuyorum ki, halköy-
lamasında her şey seçenek olmaz. 

Artık tartışması imkânsız hale gelmiş çağ 
dışı şeyler seçenek olarak kılınamaz; güneşin do
ğup doymayacağı seçenek kılınamaz; bazı adlî olay
ların kapalı kakması mı, yoksa işkence mi, bir çift se-
çertek halinde halkoyuna sunulamaz. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Tıpkı bunun gibi, me
denî b'ir topluma, «Birkısım yurttaşlarının, ikinci sı
nıf yurttaş olmasında devam etmelerini istiyor mu
sun, istemiyor musun» diye sorulamaz. (SHP sırala
rımdan alkış1, ar) Böıyle seçenek olmaz, böyle halkoyla
ması olmaz; Halkoyuna her şey seçenek kılınamaz ve 
sorulamaz. 

Burada olsalardı, kendilerine, şüphesiz Sayın Baş
kama Ve Sayın Genel Kurula hitap ederek sormak 
imkânını bulmaya çalışacalktım ki, «Sayın Başbakan, 
bir eliniz Avrupa Topluluğunun kapısının tokmağm-
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da, 'Öbür elinizle Türk toplumuna, birkıısımı yurttaş
larımızın hâlâ ikinci sınıf yurttaş olmasına rııza gös
teriyor ımıuisunuz, göstermiyor musunuz diye sorma
ya hazırlanıyorsunuz. Böyte samimiyet olmaz ve böy
le halkoylaması olmaz». (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Meselenin bir de bu riski, bu ayıbı var. Bir haik-
oıylaımasına her şey seçenek olmaz; artık çağın çok 
ger teinde kallmıış, artık siyasî vie hukukî 'bedahet ha
lime ge İtmiş konulların alkisi, bir seçenek giib'i halka su-
mulamaz. Bu, uiygarlığa aykırıdır ve aynpitır. (SHP sı
ralarımdan «Brlalvto» sesleri, alkışlar) 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU (*s*anıbıı!l) — İs
viçre çıok mu geri kalmış, bir memleket? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Hiç gerek yokken ve bu sakıncayı da bağrında taşıyor-
ken ve taşıyacakken, yolun üstüne bir halkoylaması 
güçlüğünün çıkarılmış olmasına böylece işaret ettik
ten sonra, diyetten, bedelden de bahsetmek ihtiyacını 
duyuyorum sayın milletvekilleri. 

Doğrudan doğruya, hiçbir bedel ve diyet öne sür
meden bu ortak rıza içtenlikle teşekkül etmişken, geçi-~ 
ci 4 üncü maddeyi bir saat içinde kaldırmak mümkün 
idi; ama Anayasanın 175 inci maddesi, bilmediğ'imiz 
ıvte be'ki bir süre bilemeyeceğimiz neden'erle ve bu 
konunun kariş'sıma karanlık, meçhul, pahalı ve ağır 
Ibir diyet olarak sunuldu. (SHP sıralarımdan «(Bravo» 
sesten, alkışlar) 

Bunu, derin ilbret .hisleriyle ve acıyla tekrar söyle
nmek ve tultanaklara intikal ettirmek ihtiyacını duyu
yorum. Neye mal olacaktır, 'bilmiyoruz. Laik cumhu
riyet için, emek iç!m, emekçiler için, çalışma hayatı ve 
onca yıllık çağdaş'ık kavgamız için hangi isit'ldat'ları 
Ve ihlt'imalİteni bağrında beslediğini ve besleyiebıileceği-
ni bilmediğ:im''z bir ağır ve pahalı bedel, geçici 4 iüncü 
maddenin karşısına ve terazimin bir kefesine kiomul-
muşitur. 

KÂZIM ÎPOEIK (Amaısyia) — Demokrasi üzerine 
konmuş bir kâlbus. 

MUSTAFA KEMAL PAUAOĞLU (Devam'a) — 
Bunu, hüzlünle ve acuyla tekrar telaffuz etmek ihti
yacını duyuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu ağır, 'bu meçhul, bu ka
ranlık ve bu palhalı diyeti gördükçe vie düişümdükçe, 
ibiu sabalhltan beri, bilmem niçin, hep, Ömer Seyfet
tin'in, kollumu koparıp fırlatan Koca Ali'sini saygıyla 
ve iştiyaklarla arıyorum. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşıekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
IDemokratik Sol Parti Grulbu adına Sayın Durcan 

Emirbayer. 
Buyurunuz efendim. (DSP sıralarından alkıışlar) 
DSP GRUBU ADINA DURCAN EIMİRBAYER 

(tamir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletıvekillleri, bil indiği, üzere, Anayasanın 
geçici 4 üındü maddesi, yasaklıları ilki kategoriye ayır
maktadır. 

1. Haklarında, devletin şahsi yetime karşı işlen
miş cürümlerden herhangi biriyle ilgili olarak kamu 
davası açtfimuş olanlar. 

2. 11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi veya 
ana muhatefet partisi durumunda bulunanlar. 

Değerli milletvekilleri, sizlere örnek olarak belirt-
ımdk işitiyorum : 12 Eylül 19801den önce Millî N'zam 
Partisi Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet 
Med1iıs;nde bulunan Sayım Abdülkerim Doğru, hak
kında açılan bir dava nedeniyle birinci kategoriye 
(girenler arassnd'a yer alıyordu ve adı, İçişleri Bakan
lığımın yasaklılar listesinde bulunuyordu. Sayın Doğ
ru, hakkında açıl!an dava sonucu açıkUaınınca, adının 
yasaklılar listesinden çııkanlımasımı istedi; içişleri Ba
kanlığı buna itiraz etlti. Konu idare mahkemesince 
ıgönüşüfdü ve üç kişilik mahkeme 'heyeti oybirliğiyle, 

, Saynn Doğru'nun, hakkındaki dava açıklandığına gö
re, özel yasak kapsamına alnnıması işleminin hukukî 
dayanağının ontıaldan kalkmış olduğuna karar verdi 
ve tç'steri Bakanlığının itirazını reddetti. O arada, 
yargılama gideri davalı idareden alımdı. Mahkeme 
kararında şu ifadeler yer almaktaydı : 

«•Davacı her ne kadar geçici 1 inci maddede Si
yasal Partiler Yasasında belirtilen nitelikte bir kamu 
davası açıCımış olması nedeniyle siyasî faaliyette bu-
kımımaktan yasaklanmış ise de; ilgilinin, sözü edilen 
maddede yazılı olan türden bir dava nedeniyle ya
sak kapsamıma alınabilmesi veya bu kapsam içimde 
tutulabilmesi, ancak bu dava üzerine yapılan yargıla
ma sonucu mahkûmiyet kararı verilmiş olması halin
de mümkündür. Ortada, beraat halinde sonuçlanan 
ıbir yargı kararı varsa, bu karara rağmen, sırf dava 
açılan bir kamu davası neden gösterilerek siyasal 
'haklara iliıfkin özel yasak getirilmesi, beraat karan 
alanJları haksız yere kuısiurlandırmak anlamıma gelir. 
Bu yoldaki bir görüşlüm kabulü, temel hukuk ilkeleri
ne aykırı düşer. Bu durumda, davacımın beş yıl süre 
ile siyasî faaliyette bulunmasına girenler listesine da
hil edilmesinde yasal isabet görülmemiştir. Esasen, 
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yüklenen suçu işlemediği konusunda, mahkeme, varı
lan bu kesin kanaat karşısımıda ilgili daıva neden gös
terilerek özeli yasak konulması, beraat hükmü ile son 
bulan yangı kararının hukukî değeri ile çelişeceğin
den, siyasî faaliyette bulunması konusunda getirilen 
Ikısıltîamıalda, o sebcble de hukuka aykırılık bulun
maktadır. 

ıDiğer taraftan, gerek Anayasanın geçici '4 üncü 
ımadldesi ve gerekse 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nunumun konu ile ilgili hükümleri, bu gibilerin be
raat eteneleri halinde dahi, kendilerinin siyasî yasak 
kapsamına alınmalarına veya bu kapsamı içinde tutul -
malarına iimk'ân veren bir içerik de taşımamakladır. 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunumun geçici 1 inci 
«nadidesinde yazılı olan nitelikteki kamu davası sona 
ermiş ve davacı ber'aaıt etmiş, bu karar davacının özel 
yasak kapsamıma alınması işlemimin hukukî dayana
ğım da ortadan kaldırmıştır. Ayrıca, davacımın yasak 
kapsamından çıkarılmasına engel olan başka bir ya
sal düzenleme de yoktur.» 10 Ocak 19816 tarihinde; 
yani bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce verilen bu 
ka.rar çoktan kesinleşmiş durumdadır. 

İdare Mahkemesinin sağlam bir hukuk manttğına 
Ve hukukun temel ilkelerimle dayalı bu kararıma karşı, 
idare, süresi içinde Danıştaya başvurma yoluna da 
giıtimemişitir. İdare Mahkemesinin kesinlik kazanan 
Ibu kararı uyarınca, 19 Nisan 1987 tarihîmde ise, Sa
yın Abldülkerilm Doğru bir partinin genel başkanlığı
ma seçilmiştir. Gerçi, Sayın Doğru'num genel başkan
lığına Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi 
nezdinde itiraz etmiştir; fakat itiraz gerekçesi çok şa
şırtıcıdır. Başsavcılık, İdare Mahkemesinin verdiği 
kararın bir ertlk'isünitı bulunmadığını öne sürmektedir. 
Oysa, bir mahkemenin kendi yetkisi içine giren bir 
konukla etkisiz say iknası mümkün olamaz. Kaldı ki, 
idare Mahkemesi kararına itiraz mercii de Anayasa 
Mahkemesi değil, bir başka yüksek mıahk'eme olan 
Dan'şltaydır. Bu huısus, Anayasamım 155 inci madde
sinde açık ve kesin olarak belirtilmektedir. 155 inci 
ımaddemin bir fıkrasında aynen şiöyle denilmektedir : 
«Oanııştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun 
ibaişka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve 
hükümlerin som inceleme merciidir. «Anayasalnın, 
Anayasa Mahkemesi yetkilerine ait maddesinde ise, 
bu yüksek mahkemenin idare mahkemesinde veril
miş hakları inceleme yeitklsi bulunmadığı gösteril
mektedir. 

Bu durumda, Sayın Doğru'mun durumu, Anayasa
nın geçid 4 üncü maddesindeki; Siyalsî Partiler Ya

sasının ve ona parelel olan geçici 1 inci maddesinde
ki yasaklardan birinci kategoriye girenlerin tümünü 
kapsar niteliktedir. 

Buna göre, örneğin kapatılan Millî Selamet Parti-
ısiııin tüm merkez yöneticileri ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisin im genel 
ımerkez yöneticileri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerimin de büyük kışımı aklandıklarıma göre, siyasal 
haklarına kavuşmuş durumdadırlar. Haklarında mah
kûmiyet kararı verilenler ise, mahkûmiyetleri kesin
leştiği takdirde, geçici 4 üncü madde kalksa bile, si
yasal haklarına kavuşmayacaklardır; çünkü Anaya
salınım 76 ncı maddesi kapsamına gireceklerd'ir. 

ISaym milÜeitivekilleri, bu durumda, geçici 4 üncü 
maddenin kalkmasıyla ilgili halkioylamıa&ı, ancak 11 
Bylül 1980 ıgünü iktidar ve amamuhalefet partisi du
rumumda buüunan partilerin merkez yöneticileri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için yapılabilir. 
HalkOylaımasıma gidilirken bu huısusun aydınlığa ka-
vuştturulmamış olması durumumda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, idare mahkemesi kararındaki ifade 
ile hukukî dayanaktan yoksun ve temel hukuk ilke
lerine aykırı bir işlem yapılmış, büyük hür hukuk kar
gaşası doğmuş ve yargı organları arasında içinden çı
kılmaz iıh/tlilaıflara yol açılmış olacaktır. Geçid 4 üncü 
ımialdldenin, ibu husus aydınlığa kavuşturutaıadan halk 
'oylamasına sunulması, seçmenleri de çok güç durum
da bırakacaktır. 

iBu nedenlerle, geçici 4 üncü maddenin kaldırıl
masına ilişkin Anayasa Komisyonu metni Türkiye 
'Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme
den önce, halkoylamasımın kimler için yapılacağı mut
laka kesin ve açık biçimde belirlenmiş olmalıdır. 

Aniayasanm geçici 4 üncü maddesinin kaldırılma
sı giriş'iminde bulunurken, siyasî Partiler Yasas«ndaki 
paralel hükümlerin, yanii geçici 1 inci madde iîe 119 
uncu maddenin dıe kaldırılması güvence altıma alın-
ımalıldır. Aksi halde, geçici 4 üncü mıafdde halkoyla-
masına sunulmadan önce, yasaklılardan bazıları, Si
yasî Partiler Yasasının söz konusu hükümleri uya
rınca mahkûm oldukuarı ve haklarımda verilmiş mah
kûmiyet kararları kesinleştiği takdirde -ıgeçici 4 üncü 
ımaidde halkoylamasıyla kabul edilip, yasaklar kalksa 
bile- yasaklı kişilerden bazıları Anayasamın 76 ncı 
maddesi kapsamına girecekleri 'içim, siyasal haklarım
dan ömürleri boyunca yoksun kalmış olacaklardır. 
Bunum, kaimu vicdanında onulmaz bir yara açacağı 
ise açıktır. 
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Sayın miilfetlvekiilleri., kapatılan Adalet Partisi ile 
Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partilere ilişkin 
yasakların, kamu davalarımda aklanma durumunda 
kendiliğinden kalktığı, aklanm:aya,nların ise -geçici 
4 üncü madde kaldırılsa bile- siyasal haklarına ka
vuşmayacakları kanıısımdayız. 

Nitekim, bu görüşümüzün farklılığını, düm Meclis 
kürsüsünden yaptığı konuşmada Sayın Başbakan da 
itiraf etmiişltir. Baışlbakan, haklarımda kamu davası 
açıı'mıış olanların kamu davalarınım kalktığı ve yasak
lardan da kurtuldukları ihalde, haklarımda kamu da
vası açılimtaımış olanların yasaklı kalmalarını, hakla, 
adaletle, insaf ve mantıkla bağdaşltırılaımayacağını 
söylem işitir. 

iBşlbakiaının da doğruladığı bu gerçek göz önünde 
'tutularak, Türküye 'Büyük Millet Meclisi, geçici 4 üncü 
madde ile ilgili malkoy! amasının yalnızca Adalet Par
tisi ve Cuimihuriyeit Halk Partisi mensuplarını etkile-
yıeceğini, kapatılan başka partilerin mensupları için 
Ibuına gerek ıd'imadığını, onların haklarındaki davalar
dan aklandıkları anda zaten siyasal haklarına kavuş
tuklarını açıkça belirtmelidir. 

Bu konuda zaten kesinleşimiş bir idare mahkeme-
ısi karairı dairdir. Bu karara karşı itiraz mercii Anaya
sa Mahkemesi değil Danıştaydır. Danuşjtayda, süresi 
içinde itiraz edilmediğinden idare mahkemesi kararı 
kesinlik kazanmıştır. Bir hukuk kargaşasına ve yargı 
organları arasımda gereksiz bir yetki çelişkisine ve 
sürtüşimıesime yol açmamak içim Türkiye Büyük Mil
let Meclisi blı hususa aydınlık getirmelidir. 

(Sayın ımillötivefcllleri, herhangi bir yargı kararıma 
'dayanıdırı'ımadan konan bazı haksız ve dayanaksız 
yasakların, bir nevi halk tBahkeımesi kurarak, halkoy
laması yapılmasının, aslında hiçbir gereği yıoktıfr. 
Bu haksızlığa Türkiye Büyük Millet Meclisinin son 
vermesi en doğal yoldur. 

IBüÜüın bumbara karşın, yime de halkoylamasu de
niyorsa, ıbiz bunu da göze addık, hazırız; yeter ki, oy-
taıma <ajd.il ve hakça olsun, yeter ki, devletin tekelimde 
'bulunan yayın organlarımdan, TRT'den yasaklılara 
da söz hakkı verilsin. 

'Sayın Başbakanın söylediği, «Her yasak'ınım par
tisi vardır» söızünü, bir yasaklı, örneğin Sayım Bü
lent iEoeviıt söylese, bu sözümden dolayı mahkûm ola
bilir. Ama, Sayın Başjbakam bumu rahatlıkla söyleye
bilmektedir. Siyasî Partiler Kanununum 119 ve geçii-
ci 1 imci maddesi, bek'teıtilmeden ve ne yaıpıilaeaksa, 
Ibir referandumdan ömoe kaldınlımalıdır. 

Halkoyuna haşvurımak suretiyle tartışmalarım ye
nliden açılacağı, kapanmış yaralarım yeniden kanaıya-
oağı ve bunum ü1kıe yararına olmayacağını söyleyenle
re diyeceğimiz şuldur : Biz, bunları daha önce size ha
tırlattık. Sayım Boevit bir y*l önce bunları yazdı, çizd'i, 
söyledi. Bu kaygılarım çaresi, yasakları Mleclisite kal
dırım aktır. 

(Bu nedenle, bu hususları yüce Meclisimizin tak
dirlerine arz eder, sizlere saygılar sunarım. (DSP sı
ralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Elmiirbayer. 
Sayın Cahit Tutum?.. Yok. 
Sayım llhsam Tamibuş?.. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayım Başkam, söz 

ihakk'imi Sayın Sabahattin Eryurt'a veriyoruım. 

/BAŞKAN — Buyurum Sayın Eryurt. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayım 

Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan tek
lifin, gsç|:ci 4 üncü madde ile i'lgil'i madidssi üzerinde 
değerli arkadaştanım konuştular, kendilerinim kıymet
li fikirlerini din'edik. 

Değerli arkadaşlarımı, Anayasianım geçici 4 üncü. 
mıa!c!ld'es!i hakkımdaki görüşlerde bazı yanılgılar ve 
aç'iklanmaya muhtaç olan hususlar olduğu kanaatimde 
bulunduğum için, heyetli umıumiyenin karşısına fikir-
İtenmi arz etmek üzere geldim. 

IBir değerli arkadaşiim, «Geçidi 4 üncü maddenin 
Anayasa hükümleri arasında bulunamayacağını, asıl 
maddeler arasında olmadığını, geçicilik niteliği bulun
duğunu ve (bu itibarla da, bu maddeye asıl maddeter 
gözüyle bakmamak gerektiğimi» ifade buyurdular. 

Ha'ıbuki, iyi teflk'Jk ettiğimiz zaman göreceğiz ki, 
geçici maddeler de, Anayasanın amir ve asıl hüküm
leri arasıda mütalaa edilen ve yer bulan maddeler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın «Dibace» veya 
«Başlangıç» dediğimiz ilk kısmını ele aldığımız za
man, bunun, Anayasa hükmü olduğunu ifade etmiştir 
kanun vazu ve Anayasanın diğer hükümleri arasın
da buna yer vermiş ve Anayasanın asıl hükümleri 
arasında mütalaa etmiştir. Yalnız, maddelerin baş
lıkları Anayasanın hükümleri arasında değildir; mad
delerin sıralanmasını gösterir. Bu itibarla, «Başlangıç» 
kısmını böyle kabul ettiğimiz gibi, Anayasanın geçi
ci maddelerini de Anayasanın hükümleri arasında mü
talaa etmek lazım geldiğini ifade etmek istiyorum. 

Şöyle ki, değerli arkadaşlarım, Anayasanın 174 ün
cü maddesini ele alınız lütfen; 174 üncü madde, «Çe-
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şitü Hükümler» başlığını taşır ve Anayasanın 5 inci 
kısmıdır ve inkılap kanunlarının korunmasıyla alaka
lıdır. Ondan sonra «Altıncı Kısım» gelir ve Anayasa 
'hükümleri arasında sayılan kısımdır ve burada geçici 
maddeler başlar, 1 inci geçici maddeden 16 ncı geçici 
maddeye kadar, ondan sonra da, görüyorsunuz ki 
175 inci ve 176 ncı maddeler gelir. 174 üncü madde 
ile 175 ve 176 ncı maddeler arasında geçen bu hü
kümleri Anayasanın dışında saymak mümkün müdür? 
Mümkün değildir değerli arkadaşlarım. Bunlar da Ana

yasanın muhtevası içerisinde yer almış hükümlerdir 
ve Anayasa hükümlerinin esas maddeleri arasında yer 
bulmuştur. 

Bu itibarla, Anayasanın geçici maddeleri de, diğer 
asıl maddeleri gibi, yer aldığı kısım itibariyle Ana
yasanın aslî maddeleri arasında bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu geçici maddelere 
bir göz gezdirelim. Geçici 11 inci maddenin birinci 
fıkrası, «Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte 
Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kad
roları ile görevleri devam eder. Bunlardan, Anayasa 
Mahkemesince 'belli görevlere seçilenlerin 'bu suretle 
kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır» der ve bu 
bir geçici madde olmasına rağmen bugün yürürlük
tedir ve buna göre Anayasa Mahkemesi teşkil edil
mektedir. 

Gelelim 12 nci maddeye: Geçici 12 nci maddesin
de, «Cumhuriyet Başsavcılığı ile Cumhuriyet Başsavcı-
vekilliğine; Danıştay Başkanlığına, Başsavcılığına baş-
kanvekiüiklerine ve daire başkanliklarına, Devlet Baş
kanınca seçilmiş bulunanlar, seçildikleri dönem için 
bü görevlerine devam ederler» denilmektedir; bu hü
kümler cari değil mi? Bu hükümler cari ve yürürlük
tedir. Bu itibarla, bunlar, Anayasanın belli başlı ve aslî 
maddeleri arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, kararları birbirine ka
rıştırdığımız kanaatindeyim. Bir arkadaşım, idare 
mahkemelerinde verilen kararlardan bahsettiler ve 
idare mahkemelerinden verilen kararlardan bir ikisi
ni de mukayese buyurdular. Yassıada Mahkemelerin
den ve kararlarından bahsettiler bugün verilmiş olan 
idare mahkemesinden verilen karardan bahsettiler. 

Yassıada kararları nihayet bir mahkeme karandır. 
Mahkeme kararı olduğu için de, Yassıada'da mahkûm 
olanlar hakkında verilen hüküm, Meclisten geçmek 
suretiyle bir af kanunu ile ortadan kaldırılmıştır. Hal
buki, geçici 4 üncü madde de bir tedbir mahiyetinde
dir, bir ceza mahiyetinde değildir; yani bir mahkeme 
kararı değildir. O itibarla, 4 üncü madde de bir tedbir 

i kararı olduğu içindir ki, geçici maddede yer almakta-
I dır ve süresi dolduğu zaman meriyetten kalkmış ola

caktır. Bu itibarla, bunları birbirine karıştırmamak la
zımdır. 

Arkadaşlarım bir de, «Bu haksızlıktır, mantıksızlık
tır;, niçin buraya getiriyorsunuz?» diyorlar; ama, bu 
geçici 4 üncü maddeyi, diğer geçici maddelerle be-

I raber, herhalde Anavatan Partisi getirmedi. Üstelik 
bugüne kadar da üzerinden beş sene geçti, şimdiye 
kadar «Bunlar meri değildir, kanuniyet kespetmermştir, 

I geçersizdir, haksızdır» diyen de olmadı. Yeni yeni bu 
gibi imkânlara kavuşunca, bakıyorum herkes kahra-

I man kesildi, herkes Anayasayı tenkit etmeye kalkıştı. 
Halbuki, şimdiye kadar, meri olan bu kanunlara ta-

I biatıyla mutavaat edilmekteydi ve edilmektedir. Ana-
I yasanın demin arz ettiğim maddeleri de aynı şekilde 
I yürürlüktedir. 

I Değerli arkadaşlarım, bu geçici madde bir tedbir 
I niteliğindedir ve o itibarla da Meclisten geçirilmesi, 
I kanunla kaldırılması bahis konusu olmaz. 

I İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karardan bah-
I sedildi. îdare Mahkemesinin verdiği karar, bu hü-
I kümden mahkûm olanları da kapsadığından, cezaî 
I takibata maruz kalanları da 10 senelik kısıtlamaya 
I tabi tutmuştur. Esasında, cezaî mahiyette suç işleyen-
I leri 10 seneyle kısıtlama, tedbiP mahiyetinde olan bu 
I geçici maddeyi getirirken, 10 seneye mahkûm olan-
I lan evleviyetle kabul etmiştir, o çerçeve içerisinde 
I mütalaa etmek lazım gelir. 
I O itibarla, bu maddelere karşı ileri sürülen fikir-
I lere de katılmak mümkün değildir. Heyeti umumiye-
I nin takdirlerine arz ediyomm. 

I Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
I Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Sungurlu; 
I buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

I ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN-
I GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
I milletvekilleri; bu anayasa değişikliği esnasında, mu-
I halefet partilerinden, geçici 4 üncü maddenin kaldırıl-
I ması teklifini, adeta Anavatan Partisi getirmemiş gibi 
I tenkitler yükselmektedir. Geçici 4 üncü maddenin kal-
I dırılması ve halkoyuna sunulması hususundaki teklif, 
I Anavatan Partili milletvekillerinin - başta Başbakan 
I olmak üzere - getirdikleri bir teklif. 

I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş-
I bakan başta değil; sonda. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Gerek Anayasa Komisyonun
da, gerek burada, bu maddenin geçirilmesi için gün
lerdir gayret sarf eden, oy veren Anavatan Partisi mil
letvekilleri. Bu itibarla, muhalefet partileri ne diyor
lar, ne demek istiyorlar, anlamak mümkün değil. 

Siyasî yasaklar kaldırılınca, siyasî yasaklılardan 
bir kısmının gönlü Anavatan Partisinde olabilir, gelir
ler Anavatan Partisinde yer alırlar veya almazlar; 
ama, hiçbir liderin gönlü Anavatan Partisinde değil; 
bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bu itibar
la, siyasî yasaklar kalktığı zaman Anavatanın kaybe
deceği bir şey yok, Anavatana bir rekabet sözkonusu 
değil; şu siyasî partinin başında (A) olmuş veya (B) 
olmuş, biz A*yı küçük görmüyoruz, (B) de vatandaş 
(A) da vatandaş; bu liderlerden birisi gider birisi ge-
İİF. 

Bu itibarla, bu kavga bizim içimizde değil; bunu 
herkes biliyor, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. 
Bu kavga sizin içinizde; «Acaba bu geçici 4 üncü mad
deyi kaldırmakla sizin siyasî yapınızda bir denge bo
zukluğuna mı sebep oluyoruz, böyle bir kavgaya mı 
neden olacağız?» diye de düşünüyoruz. Herhalde, bü
tün bu kavgalar, bütün bu münakaşalar, bütün bu taş
lamalar sebepsiz yere yapılmakta. Getirdiğimiz bu 
madde için - biz getirdik - sizler kahramanlık tasla
maktasınız âdeta. ** 

Muhterem milletvekilleri, geçici 4 üncü maddenin 
üzerinde konuşurken, daha ziyade, muhalefet millet
vekillerinin iddialarına cevap vererek bu işi değerlen
dirmek istiyorum. Sayın Turgut özal, «Geçici 4 üncü 
madde, bir Anayasa hükmü değildir» dedi; Sayın Sa
bahattin Eryurt, bunun bir Anayasa maddesi olduğu
nu söyledi; Sayın Vural Arıkan da, bunun, Anayasa
nın metninden olduğunu söyledi; üçü de doğru söy
ledi. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Nasrettin Hoca 
misali, siz de «Doğru» diyorsunuz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Müsaade edin efendim. 

«Anayasa hükmü değildir» dedi; «Anayasanın 
metnine yazılı değildir» demedi ki, efendim. Bu o ka
dar açık ve sarih ki... Anayasa değişikliği teklifi ge
tirdi Sayın Turgut Özal; getirdiği teklif, Anayasa de
ğişikliği teklifi. 

Neyi ispat ettiler Sayın Vural Arıkan kıymetli hu
kukçu dostumuz? Kendilerinden çok daha tutarlı bir 
iddia beklerdim Anayasanın hangi hükümlerinin Ana
yasa metninden olduğunu, hangilerinin olmadığım 
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Anayasa metninden okuyor; «Dibace Anayasa met-
nindendir, maddeler ve geçici maddeler Anayasa met-
nindendir; ancak kenar başlıklar Anayasa metninden 
değildir.» diyor. 

Anayasa böyle yazıyor; doğru, ama hangi dünya 
anayasasında, Süleyman Demirel'e yasak koyan bir 
hüküm var? Bu bir özel hükümdür ve - bakın - ken
disi de bunun bir siyasî karar olduğunu söylüyor. Ni
tekim Sayın Kemal Palaoğlu da konuşmasında, ay
nen okuyacağım cümlesinde, «Bir siyasî kararla doğal 
hakları alınmıştır» diyor. Hadise bir siyasî karardır 
ve hepiniz bunun siyasî bir karar olduğunu söylüyor
sunuz, hepiniz bunun hukuka uygun olmadığını söy
lüyorsunuz; değil ki anyasa hukukuna... Vural Arı-
kan'ın ispat ettiği nedir? Bunun Anayasanın met
nine yazılmış olduğudur. Elbette, Anayasanın metni
ne yazılmıştır; hiç başka delil getirmeye lüzum yok. 
Turgut özaTın teklifi Anayasanın değiştirilmesi tekli
fidir. İlla ki, Anayasamızdan bu geçici 4 üncü madde 
kalkarsa, Anayasamız hükümsüz mü olur, eksik mi 
olur, noksan mı olur? Anayasa bu geçici 4 üncü mad
de ile mi vardır? Bu geçici 4 üncü madde bir hukuk 
kaidesi midir? Geçici 4 üncü madde bir siyasî karar
dır ve bir siyasî yasak kararıdir; bu açık ve kesindir. 
Ne ispat edilmiştir? Hiçbir şey. Aynı şeyler söylen
miştir. Anayasa metninden imiş... Anayasa metninden 
olduğunu kabul etmemek mümkün değil. Zaten Ana
yasa metnindendir ki, 267 oyla kaldırılması gerektiği 
gerekçesiyle bu teklif yapılmıştır; yoksa, o zaman sı
radan bir kanun gibi gelirdi. 

Şimdi efendim, «175 inci maddeyi niye 'böyle de
ğiştirmiyorsunuz?» diyorlar. 175 inci madde, Anaya
sanın değiştirilmesine taalluk eden bir hükümdür; 
«Anayasa şöyle değiştirilir» diyor. 175 inci maddeyi, 
bugünkü Anayasaya göre değiştirmek zorundasınız. 
Geçen gün bir milletvekili diyordu ki, «Madem ki 
Cumhurbaşkanıyla bu kadar iyi anlaşmışsınız, veto 
etsin, kanun Meclise ged gelsin; 300 oyu temin edin, 
Cumhurbaşkanı referanduma götürsün, 175 inci mad
de de bu suretle referanduma gitsin.» 175 inci mad
deyi değiştirmek için bir başka hukukî formül yok; 
evvela 175 inci maddeyi bu Anayasaya göre değişti
receksiniz, Anayasanın değiştirilme usulünü koymuş 
olacaksınız. Nitekim, bakın Vural Arıkan ne diyor; 
«Her kanun koyulduğu gibi kaldırılır.» Biz ne yapı
yoruz? Biz referandumla, halkoylamasıyla konmuş olan 
bu siyasî yasağın halk oylamasıyla kaldırılmasını tek
lif ediyoruz, tşte Vural Arıkan'ın sözü, işte Meclis 
zabıtları, işte hadise... 
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Muhterem milletvekilleri, bu bir kaidedir diye de 
söylenemez. Bunun kaidelik ölçüsü, Anayasadaki bir 
hüküm; Anayasanın değiştirilmesi hükümlerine göre 
yapılır. Bu şekilde almak lazım; yoksa, referandum
la gelen her kanunu referandumla kaldırmak şeklin
de de almıyorum. Çünkü, bakın şimdi biz Anayasanın 
175 inci maddesini değiştiriyoruz. Bu ne demektir? 
Bu, Anayasa bundan sonra, değişen bu 175 inci mad
deye göre değişecek demektir. Bu her zaman yapıla
bilecek bir şeydir; ama Sayın Vural Arıkan'ın söyle
diğini kabul edersek, biz 175 inci maddeyi o kadar 
değiştirelim ki, her değişiklik geldiğinde biz eski hük
me tabi olacağız demektir. Bu olur mu; bu, hukuk
ta mümkün müdür? Ama, değişiklikte esas olan, Ana
yasanın değiştirilme hükümlerine göre değiştirilmesi 
lazım geldiğidir. 

Sayın Kemal Palaoğlu ve geçen celselerde ve ko
misyonda bazı milletvekilleri, «Bir af değildir, biz bu
rada mahkeme mi kuruyoruz; böyle oylama mı olur?» 
diyorlar. Belki doğrudur. Aslında af olmadığını ben 
de kabul ediyorum. Şimdi şöyle diyelim : Biz siyasî 
oylamayla insanlara yasak getirebilir miyiz şu anda? 
Ahmet'in, Mehmet'in siyasî hakkını kaldırmaik için 
şu anda böyle bir oylamaya gitmeyi düşünüyor mu
yuz? Düşünmüyoruz. Biz mahkeme miyiz? Değiliz. 
Bunları yargılıyor muyuz? Hayır yargılamıyoruz; ama 
Anayasaya bir hüküm konmuş, diyor ki, «Şunlar si
yasî yasaklıdır.» Anayasada bu hüküm olmasına rağ
men, buyursunlar politika yapsınlar. Mümkün mü? 
Değil. Nasıl kalkacak? Bu kanun değişecek ki, kalk
sın. Bu kanunun kalkması için ya Mecliste oylama 
yapılacak ya millet oylama yapacak. Ne Meclis mah-
'kemedir, ne millet mahkemedir; ama bu oylamayı yap
mak zorunluluğu vardır. Biz şimdi diyoruz ki, bu oy
lamayı biz yapmayalım, millet yapsın. Bu siyasî ka
rarı onlar verdiler; eğer kaldıracaklarsa, onlar kal
dırsınlar. Bu siyasî kararı biz vermedik, biz kaldır
mayalım diyoruz; bu siyasî kararı - sizin söylediğiniz 
gibi - verenler kaldırsın diyoruz. 

SABtT BATUMLU (İstanbul) — Biz milletten gel
dik buraya. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Milletin temsilcisi olduğunu
zu, milleti temsil ettiğinizi inkâr etmiyoruz. 

SURURÎ BAYSAL (Ankara) — Şartları da siz 
koyuyorsunuz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Kesin surette etmiyoruz. El-
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bette ki, milletin şerefli temsilcilerisiniz; ama asıla 
söz hakkı vermeyi niye böylesine yadırgıyorsunuz? 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

SURURÎ SAYKAL (Ankara) — Şartları asil de
ğil. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Biz oligarşi değiliz, aristokrat 
değiliz; «Hakları elimize aldık kullanacağız» diye
meyiz; biz milletin temsilcileriyiz. Asıl olan odur. Bu
gün ona gidilince rahatsız olacak hiçbir şey yoktur. 
Bir arkadaşın dediği gibi, «Millet bizim gibi demezse 
bizim otoritemiz ne olur?» diyor. Bizim otoritemiz 
sözkonusu değildir. Bizim haklılığımız sözkonusudur. 
bizim hukuka uygunluğumuz sözkonusudur ve bizim 
milleti temsil etmemiz sözkonusudur. Eğer milletle 
aynı düşünmüyorsak, milletin vekâletini yanlış kullanı
yoruz demektir. Milletin vekâletini doğru kullanmak 
zorundayız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Şartları millet 
mi koyuyor? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Şimdi, hukuka aykırılık me
selesi devamlı, ıbu hadisede vardır. Nitekim İdare Mah
kemesi de, «Kanuna aykırıdır» dememiştir, «Hukuka 
aykırıdır» diye hüküm vermiştir. Hukuka aykırıdır 
hükmünü vermesi hukuka uygun mudur, değil midir, o 
ayrı konu. Genelde hukuk, meri kanundur - mahke
me hükmüiü tartışmıyorum - biz meri kanunlara uy
mak zorundayız. Meri kanunların hukuka uygunluğu
nu veya uygunsuzluğunu şu çatı altında münakaşa ede
biliriz; ama hüküm tesis ederken, «Bu kanun huku
ka aykırıdır» diyemeyiz; o takdirde anarşi' doğar. Hu
kuka uygunluk, kanuna da uygunluk demektir. 

Şimdi burada hukuka uygunluk meselesi münaka
şa edilmektedir - haklıdır veya haksızdır - ancak 'biz 
başlangıçtan beri, bunun hukuka uygunluğu mesele
sinde bir tavır koymadık, siyasî bir karar olduğun
da ısrar ettik. «İdare mahkemesinin verdiği bu ka
rar herkes için geçerlidir. O halde, yalnız iki siyasî 
parti için biz karar alalım, diğerleri idare mahkemesi
nin kararıyla zaten siyasî hakka kavuşmuşlardır» gö
rüşü olmaz, sözkonusu değil. Bakın neden olmaz? 

Şimdi, bu idare mahkemesinin kararını Danıştay 
Başsavcısı yazılı emirle bozma yoluna gidebilir, tşte 
bir yol... 

Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesine mü
racaat etmiştir; bu yolla yeni bir karar istihsal edile-
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bilir. Yani bu karar, zannedildiği gibi bir kesin hü- j 
küm değildir. Kaldı ki, kesin hüküm olsa bile, an
cak o şahsı ilzam eder. J 

Bir başka mahkemenin illa ki aynı istikamette karar 
vereceğini söylemek mümkün değil. Kaldı ki, müra
caat etmeyenler için hüküm tesis edilmesi de sözko-
nusu değildir. O halde, «Bu mahkeme kararı vardır, 
herkes bundan İstifade edecektin) gibi bir hüküm ile 
diğer siyasî partilerin mensuplarını bu kanunun dışın
da bırakmak sözkonusu değildir. Bu kanun tümdür, 
şümullüdür, hepsine racidir; bir oylamaya gidilecek
se, hepsi için gidilecektir. I 

Beraat kararı, mahkûmiyet kararı seçim ve siyasî 
partiler kanunlarımızda vesair kanunlarımızda neti- I 
çeleri gösterilmiş olan hükümlerdir. I 

Bütün mesele şudur: Anayasanın geçici 4 üncü I 
maddesinin kaldırılması - af olduğunu söylemedim, I 
eğer öyle bir şey söylediysem, Sayın Palaoğİu'nun 
.söylediği gibi, hatalı bir laf etmişim - bir af değildir, 
bir siyasî yasak kararıdır ve Anayasamızın metnin- I 
dendir. Sayın Başbakanın söylediği gibi, anayasa hu- I 
kükunda veya anayasa hükmünde olması lazım ge- I 
len bir metin de değildir; siyasî bir metindir, bir ka- I 
nundur. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi koyma
mıştır; referandum yoluyla halk koymuştur. İradesi I 
şöyle tecelli etmiştir, böyle tecelli etmiştir, bunun da I 
•münakaşasına girmiyoruz; ama, bu siyasî kararı kal
dırma konusunda biz diyoruz ki, «Biz değil, temsil I 
ettiğimiz ve siyasî kararı, yasağı koyan halk oylarıyla j 
belli etsin.» Bundan kaçınacak hiçbir taraf yoktur. 
Açık, kesin bellidir; başka türlü değerlendirilmesi için I 
bir sebep de yoktur... I 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Var, halkın temsil
cileri var. I 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Bu itibarla, konuşulan birçok 
sözün bu kanun teklifiyle alakası olmadığı da çok açık
tır onlara cevap vermeyi de düşünmüyorum bu se- I 
b'cple Anavatan Partili milletvekillerinin getirdiği ve I 
hukuka uygun olan bu teklifi, oylarınızla kabul et- I 
meniz ve kabulü istikametinde oy kullanimanız gerek- I 
tiği görüşündeyim. I 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış- I 
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
M. TURAN BAYEZtT ((Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakan, «gerektiği» konusunu, lütfen grubunuza I 
söyleyin, Genel Kurula söylemeyin. I 

İSMAİL ÜGDÜL (Edirne) — Sana söylemedi za
ten. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paşa Sanoğlu. 
IPAŞA ıSARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bu maddeyle ilgili olarak kişisel 
•görüşlerimi bildirmek için söz a'Jdim. 

Değerli arkadaşlarını, (biliyorsunuz, Türkiye bir 
'badireden geçti. Türkiye, bu badireden geçtikten son
ra, arkamıza 'baktığımız zaman, gerçekten hatırlan
ması hepimiz için acı olan olayları yaşadı; fakat Tür
kiye'nin bir şansı vardır. Türkiye, daima cumhuri
yetle beraber, ileriye giden; güzele, iyiye her zamanı 
yüzünü çeviren Ibir ülkedir. Türk halkı bunu benıim-
'semiştir. Türk halkı, daima ileriye dönük hareketle
rin yanında olmuştur. (Büyük Atatürk'ün en (büyük 
sanısı da bu olmuştur. 

Şimdi, 6 Kasımı seçimleriyle, Türkiye'de yeni bir 
döneme başlandığını, yeni bir siyasal ortamın ya
ratılmasında ve 'bundan sonra işlemesinde bu Mec
lise büyük görevler düşttüğünü hep beraber kabul et
tik; ama, zaman geçtikçe, Türkiye'de âdeta geçmiş
tekiler unutulurken, bugün 'görev başında olanlar da
hi, yapılmaması lazım gelen bazı hataların yeniden 
işlenmesine göz yummuşlardır. ' 

Arkadaşlarım, Türkiye bu yasaklarla nereye ka
dar gidebilirdi? Geçmişte (birtakım yasaklar vardı, o 
yasakların Türkiye'de ne kadar rahatsız edici oldu
ğu hepimizce bilinmektedir. Türkiye bu yasaklarla 
daha fazla gidemezdi. Şimdi size bu yasakların kal-
dırılmasıını gerektiren- iç ve dış baskıların neler ol
duğunu sırasıyla söylemek İstiyorum. 

Bunlardan bir tanesi iç baskılardır. Çünkü, bizim 
kamuoyumuzda bir duyarlılık başlamıştır. 196Ö yılın
dan sonra, yasaklar döneminde, Türkiye'de nasıl 
kamplar doğmuşsa; Ibir defa komuoyunun, hataları
na bakmaksızın, omları tartmaksızm yasaklılara karşı 
daima bir şefkat duygusu vardır. 

İkincisi, dış baskılardır. Dışarıda görev yaptığı
mız sürece, TürkiyeMe yapılmış olan veya yapılması 
ihtimali onlar tarafımdan iteri sürülen birçok olaylar 
içerisinde, yasakların ve kısıtlamaların da, Türkiye 
üzerinde oynanan hir oyun olduğunu veya bize karşı 
daima kullanılması lazımgelen -sevenler ve sevme
yenler tarafından- bir unsur olarak karşımıza çıka
rıldığını daima 'gördük. Onlar tarafından da konu
da -Amerika Birleşik Devletleri dahil, Türkiye ile 
bu konuda az ilgilenen ülkelerden birisidir- devamlı 
ibir ibaskı vardır ve buraya resmî görevlerle geleniler
le, parlamento heyetlerinin bu konularda devamlı 
temasları olduğunu biliyorsunuz. Çünkü, gelen yet
kililer, devamlı olarak yapılan temaslar içinde, ya
saklı liderlerle bu temaslarını sürdürmüşlerdir.! 
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Üçüncüsü, yasaklı liderlerin ara seçimlerde âdeta 
kampanya yapar gibi konuşmalarıma, halkın tepki
sinin löknarnıasıdır. Başka tok faktör; halk, bu konuş
maları saygıyla dinlemiştir. Karar ayrı bir şeydir; 
ama, herhangi bir tepki ıgeimem'iştir. 

iDördüncüsü, önemli bir faktördür; Sayın Başba
kan, ıseçjmlere gitmeye karar verdiği takdirde, eğer 
yasaklar devam etaıiş olursa, bu seçimler üzerine 
ıgölige düşme endişesini kendisi de taşımaktadır. Çün
kü, karşı taraftaki Ibir parti, bu .sekilide yapılacak 
bir seçimıim şailbel'i alacağını söylemiştir. Tabiî, Tür
kiye çapında yapılacak' bir seçime, siz bu yasakları 
kaldırmadan gittiğiniz takdirde ne olacaktır? Bu it
hamlar devanı edecektir. Binaenaleyh, siyasal bir ba
rışın getirilmesine, bu yasakların kaldırılması her
hangi bir katkıda bulunmayacaktır. 

IBaşka bir faktör; yasakların fcaldırılmasının artık 
daha fazla ıgeciiktirilımes'ine iimkân olmadığıdır. 

Simidi bununla ilgid'i olarak -biıliyorsunuz yakın
da AET 'tem!sMcisi buraya geldiğimde Sayın Başba
kana bu konuyu açmıştır. Sayın Başbakan, - hatı
rımda yanlış kalmadıysa, - bu yasakların yasakların 
kaldırılmasını halkoylamasına götürmeye niyetli ol
duğunu söylemiş ve o da, «Eğer halkoylamasında ka
bul edilirse, buna diyeceğimiz bir şey yoktur» demiş
tir. Şimdi, aşağı yukarı çerçevesini çizebileceğim iç 
ve dış etkenleri, bu saydığım beş madde içerisinde 
toplayabiliriz. 

Bunları sıraladıktan sonra, değerli arkaadşlarım, 
geçici 4 üncü madde ile 175 inci madde arasındaki 
irtibata kısaca değinmek istiyorum - çünkü vaktini
zi almak istemiyorum bilinen bir şeydir - şimdi bu
nun basit yolu nedir? Bunun basit yolu, bizim teklifi
mizin verilmesiyle yasakların hemen - eğer iktidar 
partisi iştirak etmiş olsaydı - basitçe, Meclis çoğun
luğunun oylarıyla, Anayasada gösterildiği şekilde kal-
dırılmasaydı. Sayın Bakan burada izah etti, dediler 
ki : «Efendim bu bir siyasî karardır; binaenaleyh, 
bu ka/arı verenler kaldırsın» 

Değerli arkadaşlarım, bu gerekçe ne zaman doğru 
olabilirdi? Eğer 6 Kasım seçimlerinden önceki oyla
mada (halkoylamasında) Anayasanın bütünü bir san
dıkta, geçici 4 üncü madde ise yalnız başına diğer 
bir sandıkta ayrıca götürülmüş oysaydı, Sayın Bakanı
mızın dediği doğru olabilirdi; o zaman halka bir ter
cih hakkı tanınmış olurdu. Nedir tercih? Bir tarafta 
Anayasa vardır, bir tarafta da geçici 4 üncü madde
de yer alan yasaklar vardır; ama onun da koşulla
rının yerine getirilmesi ve objektif olarak nedir onun 

koşulları diye düşünmemiz lazımdır. Bir insanı mah
kemede yargılarken dahi, ya avukatına veya kendisi
ne bir savunma hakkı veriyorsunuz. Sadece bu ko
şullarda yasakların kamuoyuna götürülüp referan
duma sunulması bir haksızlıktır, çünkü savunma hak
kı yoktur. Binaenaleyh, o koşullar altında iki husu
sun beraberce referanduma götürülmesinin objektif 
esaslara - ne hukukta ne de moral yönden - bir kri
ter olmadığı ortadadır. Şimdi Sayın Bakan burada 
«Efendim, siyasî karardır, millet verdi, millet kaldır
sın» diyor; ama, millet bu kararı bu kurallar içeri
sinde vermiş olsaydı, Sayın Bakana - herhalde - söy
leyecek bir şeyimiz olmazdı. Demek ki, esasta, sade
ce bunun için bir referandum yapılmış değildir veya 
bunun için ayrı bir sandık konmuş değildir; bunun 
için de vatandaşlara, verin, vermeyin, koşulları bu
dur ve kendileri de savunma hakkını kullansınlar den
memiştir. Onun için bunu getirip de halkoylamasıyla 
irtibatlandırmanın ne hukukî, ne de siyasî bakımdan 
herhangi bir dayanağı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın, değiştirilmesi 
icap eden birçok maddesi vardır; ama bunların içe
risinden seçilerek getirilen birkaç madde vardır. Ta
biî, bunlar burada söylendi, tekrar söylemenin de 
lüzumu yoktur. Ama, aslında ne yapıyoruz? Bir ta
raftan asıl maddeleri referandum dışı tutuyoruz, öbür 
taraftan bir geçici maddeyi halkoyuna, götürüyoruz. 
Niye götürüyoruz? Sıkıntı var da, onun için. Sayın 
Başbakan, bir taraftan yasakların kalkmasını istiyor, 
bir taraftan da istemiyor. Geline «oyna» demişler, 
«yerim dar» demiş. Şimdi, oynamak istemiyor; ye
rim dar da demiyor. Bu durumda ne yapacaktır? Ko
nuyu halkoyuna götürmek istiyor. Burada denenmek 
istenen nedir? Nasrettin Hoca'nın yoğurdu gibi, «Bel
ki tutar» Tutarsa me olacaktır? Tutarsa, Avrupalılara 
şu denecektir : «Efendim gördünüz mü; ben size de
miştim, millet bunları silmiştir. Siz bunlara değer 
veriyorsunuz; işte bitti, tamam» Ondan osnra Sa
yın özal'ın yapacağı, yapmak istediği, düşündüğü iki 
şey vardır; birincisi, kendisini sağın lideri olarak ilan 
edecek, «Artık sağ burada toplanmalıdır» diyecek, 
ikincisi de - Sayın Vural Arıkan'ın dediği gibi derhal 
bir erken seçime gidecektir. Çünkü, öbür tarafı ka
muoyunun gözünde, halkoyunda silinmiş olarak ka
bul ediyor. Esas'siyasî hedefi budur. Kaybederse ne 
olacaktır? «Efendim halk istiyordu, siz istiyordunuz; 
halka götürdük, halkın tercihidir, saygıyla karşılıyo
ruz» diyecek ve daha sonra da düşünecek, «Ben bu 
koşullar altında seçime gideyim mi gitmeyeyim mi?» 
diye. Herhalde gidemeyecek. Çünkü bu konuda, ken-
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dilerinin «Bununla onun arasında bir irtibat yoktur -
demelerine rağmen, irtibat vardır arkadaşlarım, var
dır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bitirelim efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkanım, bitiriyorum; sabrınızı taşırmayacağım. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye garip bir ülkedir. 

Akşam ajansta dinledik, vaktiyle mahkemede yargı
lanıp asılanları şimdi getirdiğimiz bir yasayla millî 
kahraman olarak ilan ediyoruz... (ANAP sıralarından 
«Ne demek efendim?» sesleri, gürültüler) 

Efendim, ben gelişini söylüyorum, bir itirazım 
yok. Bu memlekette yanlışların düzeltilmesi tarafta
rıyım. Haksızlıklar varsa, haksızlığa uğrayan kim 
olursa olsun, düzeltilmesi şarttır. Sonuçta ne yapıyo
ruz?.. Kamunun ortak mallarına bunların isimlerini 
vermek istiyoruz; ama öbür taraftan da, yine vaktiy
le halkın omuzlarında taşıdığı liderlere de «Efendim, 
sizin yasaklarınızı kaldırmak için benim şu şu koşul
larım vardır» diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, inanın, bir gün bu iktidar 
değişir, bu sefer de, bugün yasaklarını kaldırmak 
istediğiniz kimselerin, onlar da heykellerini dikiverir-
ler; böylece eşitlenmiş olur. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, demin soru sormak isteyen

ler olmuştu; şimdi onların isimlerini tespit ediyorum. 
Soru sormak isteyenler : Sayın Nalbantoğlu ve 

Sayın Batumlu'dur. 
Başka som sormak isteyen var mı?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HtLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Seçmen 

yaşının tespiti, 1982 Anayasasında, halkoylaması ya
pılmak suretiyle kabul edilmedi mi? Bunu halk koy
duğuna göre, niye halka kaldırtmıyor veya değiştirt-
miyorsunuz? 

İkincisi; milletvekili sayısının tespitini 1982 Ana
yasasında, halkoylaması yapılmak suretiyle, halk tes
pit etmedi mi? Şimdi bunu değiştirirken niye halkoy-
lamasına gitmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, geçici 4 üncü 
maddeyle ilgili soru soruyorsunuz!.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hepsini 
soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü maddeyle ilgili, bu
yurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 175 in
ci maddeyle geçici 4 üncü maddenin ilgisi nedir? İki
sini de aynı uygulamaya tabi tutmanın mantığı ne
dir? Daha doğrusu, bu uygulama mantıkî midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Nalbantoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, bütün bunların 
cevapları iki gündür yapılan konuşmalarda veriliyor. 
Sayın Nalbantoğlu tatmin olmamış; tekrar aynı şey
leri söylersem yine tatmin olmayacaklar. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Batumlu. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Türkiye'de 1961 ve 1982 Anayasaları Kurucu Mec
liste, Danışma Meclisinde yapıldıkları içindir ki, ka
bulü için halkoyuna sunulmuş ve halkoyuna sunulan 
anayasalar milletin anayasası olarak yürürlüğe gir
miş ve bugüne dek kullanılmıştır. Ancak, 1982 Ana
yasası, herhangi bir şekilde ayrım yapılmadan, tümüy
le kamuoyuna sunulmuş, halkoylaması neticesinde 
kabul edilmiş; geçici 4 üncü madde hiçbir şekilde ay
rı olarak halkoyuna sunulmamıştır. Demek oluyor ki, 
bu madde de Anayasanın bir maddesi halinde halk
oyuna sunulmuş. 

Şimdi, şu anda, Anayasanın dört maddesi üzerin
de tadilat yaparken, sadece bir tanesini halkoyuna gö
türüyoruz, diğerlerini Meclise bırakıyoruz ve yüce 
Meclisin millî iradeyle gelmiş olması nedeniyle de, 
millî iradenin tasvibi için Meclisten geçiyor. Peki, 
yüce Meclis, milletin vekillerinden müteşekkil olarak 
millî jradeyi temsil ettiğine göre, burada yüce Mec
lisin çoğunluğuyla geçici 4 üncü madde de geçer ise, 
halkımızı ve kamuoyunu tekrar rahatsız ederek san
dık başlarına getirmeye ihtiyaç var mıdır, yok mudur? 
Bu birinci sorum. 

İkinci sorum : Şimdi burada bu kadar zamandır 
çalıştık ve hâlâ da çalışıyoruz, belki sabaha kadar da 
çalışacağız. Bu maddeleri, zaten önergelerle yeterli 
bir şekilde buraya kadar getirdik; ama bu kadar uzun 
konuşmalardan sonra, hâlâ anlayamadığım bir nok
ta var . Bu, halkoylaması ile yüce Meclisin oyu ara
sındaki tefriki çözemedim; yani, milletin bizi seçerek 
buraya göndermiş olmasında bir tereddüt mü vardır? 
Niçin buradaki çoğunluk oylarımız kâfi gelmemekte
dir? Bu konularda bir istifham belirdi, bunun da açık
lanmasını istiyorum. 
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BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Batumlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Efendim, Sayın Batumlu' 
nun ou suallerini biraz evvel kürsüde anlattım. Ken
disi aynı şeyi, ben kürsüdeyken laf atmak suretiyle 
sordu; ben de cevap verdim; Sayın Batumlu tatmin 
olmamışlar, bir daha soruyorlar. 

Şöyle ifade edeyim : «Eğer, Anayasanın 175 inci 
maddesi gibi, geçici 4 üncü madde de bu Mecliste 
kaldırılmış olsaydı, hukuka aykırı mı olurdu?» diye 
bir sual sorarlarsa; hukuka aykırı olmazdı; ama, bu 
yaptığımız da hukuka aykırı değil. Bu tercih ediliyor 
ve bunun sebeplerini de izah ettik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde önergeler 

vardır; önce İstanbul Milletvekili Sayın Tülay öney' 
in önergesini okutuyorum: 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, o 
ikinci görüşmede sunulacaktır; yanlış gelmiş. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — İkinci görüşmede önerge 
sunulamaz. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — İkinci görüşme öner
geler üzerinde değil mi efendim? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Bugün görüştüğümüz öner
geler üzerinde. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) 
yapacağız efendim? 

İkinci görüşmede ne 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — İkinci görüşmede, bugün
kü önergeler bir daha görüşülecek. 

BAŞKAN — Peki, ikinci görüşmeye aldık. 
Verilen önergeleri önce veriliş sırasına göre oku

tup, sonra da aykırılık derecesine göre işleme koya
cağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bi
zim önergemizi muameleye koymayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Koymadık efendim, o önergeyi ikin
ci görüşmeye ayırdık. 

Diğer önergeleri okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

564 sıra sayılı Kanun Teklifinde 4 üncü maddenin 
ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan 
Edime 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Neriman Elgin 
Ankara 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa değişikliğine dair ka

nun teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İmren Aykut 
istanbul 

B. Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Turgut Kunter 
Rize 

Ledin Barlas 
Adana 

Memduh Gökçen 
Bursa 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Madde 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu hükmün onaylanarak yürürlüğe girebilmesi 
için halkoyuna sunulması zorunlu olup halkoylaması, 
Anayasanın 175 inci maddesinin bu Kanunla değişik 
hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık dere
cesine göre okutup, işleme koyacağım : 

Sayın Başkanlığa 
564 sıra sayılı kanun teklifinde 4 üncü madde

nin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Günseli özkaya 

İstanbul 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, katılmıyo
ruz; yalnız, usulî bir mesele üzerindeki tereddüdümü 
ifade etmek istiyorum : «İkinci görüşmede yalnız 
önergeler üzerinde görüşülür» deniyor. Şimdi ise, ve
rilen bir önergenin bugün değil de ikinci görüşmede 
görüşüleceği ifade ediliyor. O zaman, bu defa görüş
tüğümüz önergeler ikinci defa görüşülmeyecek mi
dir? Yoksa, ikinci görüşmede, yalnız yeniden öner
ge mi verilecek manası anlaşılıyor? 

BAŞKAN — Yeni verilecek önergeler görüşüle
cek. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakanın mütalaa bildirmesi gere
kiyor; usul hakkında konuşamaz. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, usulî meselede 
görüş bildirme hakkım vardır. 

Katılmıyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakan usul meselesi hakkında açıklama yapamaz 
efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, önergeniz 
üzerinde söz istiyorsunuz; buyurun efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; maddenin ikinci fık
rasını, yani referandum meselesinin maddeden çıka
rılmasını istememizin bir nedeni vardır. 

Anavatan hükümetinin belirlediği altı hedef var
dı. Bu hedeflerden birisi, ülkede huzur ve güvenin 
sağlanmasıydı. İzin verirseniz, Bulvar Gazetesinin 
11 Mayıs 1987 tarihli nüshasından bir pasajı okumak 
istiyorum : «ANAP Genel Başkan Yardımcısı Meh
met Keçeciler, Türkiye'yi 12 Eylül öncesi karanlık 
günlere, yasaklı liderlerin getirdiğini belirterek, ANAP 
olarak, yasaklarla ilgili yapılacak olan halkoylamasın-
da görüş belirtmeyiz; ama, eski karanlık günlere 
dönülmemesinin gerekliliğini millete hatırlatırız. 
dedi.» 

Demek ki, geçmiş günler millet önünde tartışma
ya açılacak. Benden önce konuşan bazı sayın millet
vekilleri de, toplumda huzursuzluk yaratılmamasının 
gereğini vurguladılar, bunu açmamak gerekir; ge
çim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşlarımızı böyle 
huzursuz tartışmalarla yormamak gerekir. Bu neden

le bu önergeyi vermiş bulunuyoruz; sadece, vatandaş
larımızı huzursuzluğa sevk etmemek için. 

Şimdi, şu tabloya bir bakalım ; Sayın Cumhurbaş
kanımız yasakların kaldırılmasına taraftar; siyasî par
tilerin hepsi yasakların kaldırılmasına taraftar; son 
aylarda bazı eski liderlerin çeşitli yörelerdeki gezile-
rindeki görüntülerde, vatandaşın, halkın, yasakların 
kaldırılması yönündeki eğilimini açıkça belirtiyor. 

Toplumun çeşitli kesimleri, toplumun isteklerini 
göz önünde tutarak, kişisel ve her türlü düşüncenin 
ötesinde, toplum huzurunu ön planda tutarak, yasak
ların kaldırılmasına taraftar. Peki, kim değil? Refe
randumu getirmek isteyen kim? Biraz önce gördük 
ki, Sayın Keçeciler ve Sayın özal, anlaşılıyor ki, ta
raftar değiller. Demin okuduğum gazete, eski günle
re benzer birtakım tartışmalara ve huzursuzluklara 
neden olabilecek bir yöntemi getiriyor, yani, tartış
malar sürdürülecek... 

Görülüyor ki, Sayın Keçeciler, ANAP programı
na aykırı görüşleri savunuyor. Tehlikeli bir kılavuz, 
bana göre. 12 Eylüle gelişte, bardağı taşıran damla 
olan Konya Mitinginin baş oyuncularından olan Ke
çecilerin kılavuzluğuna dikkat edelim; huzursuzluğa 
sevk edecek. (SHP sıralarından alkışlar) Bu nedenle 
bu önergeyi getirdik. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Burada ol
mayan bir insan hakkında konuşamazsın. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Eğer, Sayın özal - ki, ben inanıyorum - gerçekten sa
mimî ise; Sayın özal, gerçekten yasakların kalkma
sını istiyorsa; Sayın özal, gerçekten toplumun huzu
runu, kişisel ve partisel endişelerinin üstünde tutuyor
sa; eğer Sayın özal, gerçdkten birilerinden çefldnrni-
yorsa, korkmuyorsa; milletin genel seçimlerde ANAP'a 
kırmızı pasaport vermesinden korkmuyorsa, yasakla
rın kaldırılmasını zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Sayın 
Özal.... (ANAP sıralarından, «İn aşağıya» sesleri) Ba
na «in» diyemezsiniz sayın milletvekilleri, burası ko
nuşmak için... Benim hakkımdır, bana «sus» diyemez
siniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Arıkan, devam edin. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Sayın özal, neden ille de referandum istiyor, zorun
lu hale getiriyor? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Niye re
ferandumdan korkuyorsun? 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Geliniz bunu, 350 - 370 oyla, referandumsuz şuradan 
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geçirelim; son kararı Sayın Cumhurbaşkanımıza bı
rakalım ki, kendisi de zaten taraftar. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sözlerimi, bir düşünürün şu sözleriyle bitireceğim. 
Bu düşünür. (Konfüçyüs) şöyle diyor : «Hükümdar 
gemiye, halk da suya benzer. Gemiyi taşıyan sudur; 
ama gemiyi deviren de sudur» 

ANAP gemisi su mu alıyor; delikleri süngerle ka
pamanın faydası yok; geliniz, mertçe, yasakları kal
dıralım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, DYP, DSP 
ve Bağımsızlar sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum, önergeyi kabul 

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

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa değişikliğine dair ka
nun teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) ve arkadaşları. 

Madde 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
geçici. 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu hükmün onaylanarak yürürlüğe girebilmesi 
için halkoyuna sunulması zorunlu olup halkoylaması, 
Anayasanın 175 inci maddesinin bu Kanunla deği
şik hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz; komis
yon üyelerinin yetersayısı vardır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmiştir; an
cak kabul için gerekli üçte iki çoğunluğun bulunup 
bulunmadığını tespit için açık oylama yapılacaktır. 
Açık oylamanın şeklini Genel Kurulun kararına su
nacağım. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin 
kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulasını atması 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler).. Kabul edilmemiştir. 

İkinci şekil olarak, açık oylamanın, adı okunan 
sayın milletvekilinin ayağa kalkarak «Kabul, ret» I 

veya «çekinser» şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Oylama bu şekliyle kabul edil
miştir ve bu şekliyle yapılacaktır. 

Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

biraz da sondan başlayalım efendim. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Oylamaya Zonguldak'tan başlayın efendim. 
BAŞKAN — İçtüzük gereği böyle oluyor efen

dim. 
Sayın üyeler, bir de oyunu belirten sayın millet

vekilleri, kabul ettiğimiz biçimde, ayağa kalkarak 
oyunun rengini belirtirse tespitimiz daha kolay ola
cak. 

Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. 
(Oyiarın toplanmasına başlandı) 
Erdal İnönü?.. 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Kabul. 
BAŞKAN — Kabul. (ANAP sıralarından alkış

lar) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sen onun manasını anlamazsın; figüranlık yapma, fi
güran Osman! 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletve

kili?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, sayıma geçiyoruz. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önerge üzerin

de yapılan oylamanın sonucu alınmıştır. 
356 kabul, 7 ret oyla önerge kabul edilmiştir. 

(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 4 üncü mad

deyi açık oylarınıza sunacağım. 

Sayın milletvekilleri açık oylamanın şekli için Ge
nel Kurul kararım alacağım. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin 
kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulasını atması 
suretiyle yapılmasım oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin 
ayağa kalkarak «kabul, ret» veya «çekinser» şeklin
de oyunu belirtmek suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen şekliyle Adana İlinden başlamak 
üzere oylamaya geçiyoruz. 
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Adana milletvekillerinden oylamaya başlıyoruz. 
(Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'a kadar oyla

ma yapıldı) 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın Baş

kan, hükümetle komisyon yok; nasıl oylama yapıyor
sunuz? (SHP ve DYP sıralarından «Hükümetle ko
misyon yok» sesleri, gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, oylama maddenin devamıdır, maddenin 
içindedir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet lütfen yerle
rini alsınlar. (Komisyon ve hükümet yerlerini aldı* 
lar) 

Oylamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde 

üzerinde yapılan açık oylama sayım işlemi bitmiş
tir. 

4 üncü madde üzerinde 360 kabul, 7 ret oyu kul
lanılmış ve madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanunun ikinci maddesi ile 

Anayasanın 75 inci maddesinde yapılan değişiklik ilk 
milletvekili genel seçiminde, diğer maddeleri ise bu 
Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Turan Bayezit; şa
hısları adına da Sayın Cahit Tutum ve Sayın İhsan 
Tombuş söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bayezit. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Adana Milletvekili Sayın Akgün Albayrak ve ar
kadaşlarının, Anayasa değişikliği hakkındaki teklifle
rinin müzakeresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tek
lif, bu zabıtlara her ne kadar İstanbul Milletvekili Sa
yın Turgut Özal ve arkadaşları diye geçmişse de, Sos
yaldemokrat Halkçı Partinin geçici 4 üncü madde de-
ğişlkliğindeki imzalarını, bir pertavsız altına yatırılmış 
gibi, imbikten süzer gibi inceleyen başkanlık ve ko
misyon başkanlığı, bu teklifte Sayın Turgut Özal'ın 
imzasının bulunmadığına dikkat etmemiştir. Sayın 
Turgut Özal, bu teklifin onikiyi beş geçe imzacısıdır, 
zabıtlara bu şekilde geçmesi zorunludur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclis, 
gelecek nesillerin ibret ve biraz daha istihfafla oku
yacağı bir masalı yaşamıştır. Masal diyorum, öykü 
veya hikâye demiyorum, çünkü masalın ayrı bir nite
liği vardır, öyle bir masal ki, içinde siyasî korku var, 
içinde kişisel hesaplar var, içinde art niyet var, içinde 
geçici 9 uncu maddenin pey akçesi yapıldığı pazarlık
lar var. işte yürürlük maddesini müzakere ettiğimiz 
bu masal, özetle bu nitelikleri taşımaktadır. Bu masa
lın içerisinde kurnaz bir vezir var, bu masalın içeri
sinde zindana atılmış vezirler var, yine bu masalın 
içinde onları kurtarmak isteyenler, ancak bunların 
arasında da demokrasiyi ayıplarından arındırmanın 
mücadelesini verenlerle, kişilerin esenliğini, toplumun 
esenliğinden üstün tutanlar var. Bu masaldaki vezirin 
gerçek amacı nedir? Geleceğe dönük hesaplar ve top
lumu, Türk demokrasisini 1982 Anayasasının gerisi
ne çekmek... 

Bu masalın getirdiği toplulukta 175 inci madde ana 
unsurdur - Ki, bu madde yayımından itibaren yürür
lüğe giriyor - diğer iki madde, milletvekili yaşı ve mil
letvekili sayısı, birer aksesuardır; ancak, geçici 4 üncü 
madde ise, tuzağa konmuş bir ihanet kekliğidir. 

Sayın Başkan, 175 inci maddenin yürürlük tarihi, 
teklifle, kabul arasında büyük bir macera geçirmiş
tir. önce, ilk milletvekili seçiminden sonraya ertele
nen yürürlük, bilahara, Sayın Başbakanın gördüğü lü
zum üzerine, yayımından itibaren kabul edilmiştir. An
cak, Sayın Başbakan, hem bu şekliyle müzakere ya
pılırken ve hem de ilk şeklinde yüce Meclise, kamu
oyuna bir teminat vermiştir; bunu, seçimlerden önce 
uygulamayacaktır ve bu teminatı dün de burada tek
rar etmişlerdir ve demişlerdir ki, «Bu maddenin yü
rürlüğü yayımından itibaren olmakla beraber, bunu, 
ilk seçimlerden önce uygulamayacağız». 

Muhterem arkadaşlarım, bir politikacıda bazı yara
dılışların, bazı meziyetlerin olması gerekir. Bir politi
kacıda aranan en büyük meziyet, en büyük özellik, 
tutarlılıktır. Dün, «Ben bu maddeyi, getirdiğim bu de
ğişiklikler dışında, seçimlere kadar hiçbir yerde kul
lanmayacağım» diyen Sayın Başbakan, bugün, Anaya
sanın bir başka maddesini değiştirme önergesi hazırlı
ğının içine girmiştir. Bu tutarsızlıktır ve bunu vurgu
lamak bizim boynumuzun borcudur. 

Muhterem milletvekilleri, 175 inci madde, her ne 
kadar yayımından itibaren yürürlüğe girecektir ama, 
bir halkoylaması müessesesini beraberinde getirmiştir. 
Halkoylaması müessesesine sofistike yaklaşmamak ge
rekir. Bu toplumun ferdi olan hiçbir kimse toplumun 
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yüceliğinden, halkın iradesinin yüceliğinden kaçamaz I 
ve hiçbir zaman bunu ikinci plana atamaz. Ancak, 
175 inci maddeyi değerlendirirken, halkın iradesiyle, 
175 inci maddeye verdiği şekli gözden uzak tutmamak 
gerekir. Bundan daha önemlisi, 175 inci maddenin, 
yürürlüğe girmesi için halkoyuna sunulması, Anayasa
nın emri icabıdır - altını çiziyorum - Anayasanın sa
rih hükümlerinin gereğidir. Bunun siyaseten lüzumlu 
olduğunu, grubumuz adına konuşan sayın sözcümüz 
açıkladılar; siyaseten lüzumlu olduğuna iştirak etmek
le beraber, Anayasa gereği 175 inci maddenin yürür
lüğünün halkoyuna sunulmasına bağlı olduğunu anlat
mak istiyorum. 

Anayasamız 6 ncı ve 7 nci maddelerinde, egemen
liğin halka ait olduğunu vurgulamıştır; ancak halk 
adına egemenliği kimlerin ve nasıl kullanacağını belli 
etmiştir. Şu Anayasanın içerisinde sadece 175 inci 
maddeye, 6 ncı ve 7 nci maddeler hükümlerine aykırı 
olarak, sadece bir geçiş döneminin, bir ihtilal döne
minin zorunluluğu netioesinde konmuş bulunan, Cum
hurbaşkanına halkoyuna gitme yetkisi tanıyan fıkra 
dışında - ki istisnaî bir hükümdür - Anayasayı halko
yuna götürmeyi, Anayasanın bu ana hükümleriyle hiç
bir suretle bağdaştıramazsınız. 

«Ana hükümler» diyorum; çünkü, Sayın Başbaka
nın kıstaslarıyla, Anayasada sahici madde, yalancı 
madde konusu gündeme geldi. Bu 6 ncı ve 7 nci mad
de Anayasanın temel hükümleridir, Anayasanın aslî 
unsurlarıdır. 175 inci madde ise Anayasanın, bu mad
deler ölçeğinde, bu maddeler ölçüsünde temel hüküm
leri değildir. 

Arkadaşlar, 7 nci madde ne demiş: «Yasama yet
kisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Mecli
sinindir». Bitmiştir. Halk, size bu Anayasa ile yasa
ma yetkisini bu Meclise vermiştir. O halde, bunun dı
şında bir halkoylaması müessesesini düşünmek ve ge
tirmek kanımca Anayasanın aslî hükümlerine aykırı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir halkoylamasının ya
pılması, kamuoyunun oluşturulmasına bağlıdır. Ka
muoyu oluşturan yöntemler vardır. Düşününüz; siz 
şu Anayasa ile nasıl kamuoyu oluşturabileceksiniz?.. 
Sendikaları siyasetten arındırmış, soyutlamış bir Ana
yasa; derneklere siyaset yapmayı yasaklamış bir ana
yasa; seçme hakkı tanıdığınız gençleri siyasî partilere 
üye olmaktan alıkoyan bir Anayasa; partilerin kadın 
kollarının, gençlik kollarının kurulmasını imkânsız 
hale koymuş bir Anayasa... Siz bu Anayasa ije mi ka
muoyu oluşturacaksınız?.. 

Televizyonda görüyoruz; Sayın Başbakanın dün 
televizyonda yayınlanan beyanatları ve yine, bir kere 
yaşadığımız gibi, bir merhumun, siyasî bir merhumun 
terekesinden istifade etme girişimleri ve bugün yaşa
dığımız gibi, mezarlardan siyasî istismar girişimleri... 
Böyle Anayasa oylaması ile mi bir halkoyu, bir kamu
oyu oluşturacaksınız?.. (SHP sıralarından ailkışlar; 
ANAP sıralarından, «Maddeyle ne ilgisi var?» sesle
ri). 

Sayın Başkanım, bir noktayı vurgulamak istiyo
rum. Yürürlükle ilgilidir arkadaşlarım. îddia ediyorum 
ki, yürürlük, bir halkoylaması müessesesini kabul etti
ğinize göre, 175 inci madde için de halkoylamasından 
sonra olması gerekir; bunu belirtmek istiyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Bayezit, uyku
dan önce konuşması biraz uzadı galiba!.. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Sayın Başbakanın bu yetkileri almakta amaç
ları nedir? Söyledim. Bu toplumu 1982 Anayasasının 
gerisine düşürmek ve yine bu Anayasanın değiştiril
mez niteliği olan maddelerini, sadece Anayasa içeri
sinde bir süs olarak bırakmak ve o maddelere aykırı 
uygulamalara imkân verebilecek diğer maddeler üze
rinde değişiklik yapmak ve Danıştayın kuruluş yıldö
nümünde Sayın devlet bakanının konuşmasından ve 
Sayın Başbakanın bu kürsüde açık beyanından anla
dığımıza göre, bugün şu Anayasada mevcut, asgarî 
düzeyde mevcut bir hukuk teminatını yine kaldır
mak... 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlar, komisyon
da da söylediğim gibi, demokrasinin zembereğiyle oy
namaktır. Sayın Başbakanı ikaz etmek, kişisel olarak 
ve parti olarak görevimizdir. Sayın Başbakan sözlerin
de belki dururlar. (Beni bağışlayın, belki diyorum; 
çünkü bugün bir anayasa değişikliğine tevessül etme
leri karşısında şüpheye düşmek benim hakkımdır) ve 
gelecek Meclise anayasa değişikliği yetkisini tanırlar, 
kendileri yapmazlar. O zaman, bugün konmuş olan, 
bu değişiklikle kabul edilmiş olan bu madde, halk de
yimiyle minareyi çalmadan kılıfını hazırlamak olacak
tır arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 175 inci maddenin yürür
lüğü konusundaki görüşlerim budur. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Belki o kılıf size 
kalacak. 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Geçici 4 
üncü maddenin yürürlüğüne gelince: Yine, yasa tekli
fine ve kabul edilen önergeye göre, geçici 4 üncü mad
de referanduma tabi, öyle yürüyecek. Tabiî, yüce he-
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yetiniz bunu takdir etti, onun münakaşasını yapmak 
istemiyorum; ama bir noktayı vurgulamak istiyorum; 
şu «Korkuyorsunuz» sözü. Hükümetin Sayın Adalet 
Bakanı «öcü» tabirini kullandı, Sayın Başbakan da 
aynı şekilde «korkuyorsunuz» dedi. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Yalan 
mı yani? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Şöyle ufa
cık bir mantık kırıntısı varsa, lütfen düşünün. Biz, 
«Bu maddeyi referandumsuz kaldırın; böyle desisele
re, böyle oyalamalara gitmeden, referandumsuz kal
dırın» diye önergemizi sizin elinize teslim ettik; öner
ge vereceğiz demedik, önergeyi imzaladık, elinize tes
lim ettik, bitmişti artık; siz onu, oylamaya, siz onu 
yüce Meclise getirebilirdiniz. Korku bunun neresin
de; korkan insan bunu yapar mıydı, korkan parti ya
par mıydı? 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Hal
ka gidiyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ama, kor
kan sizsiniz; çünkü bunu halkoylamasına bırakmak 
suretiyle, bir ihtimal belki halk redededer diye; bu 
redden bir medet umarak, bu redden bir siyasî çıkar 
umarak siz bunu halkoylamasına götürüyorsunuz. 
Bizim için hiçbir mesele yok. Biz, sosyal demokratlar 
olarak, 1983 seçimlerinden sonra sosyal demokrasi
nin güçlenmesi konusunda tavrımızı koyduk. Bu bi
zim kendi tavrımız değildir, bu, sosyal demokrasinin 
tavrıdır. Bizim için mesele yok; ama sizin düşünme
nizi özellikle tavsiye ederim. Temenni etmem ki, 
-ki, bu maddenin yürürlüğü biliyorsunuz halkoyla
masına bağlı - bu madde yürürlüğe girdiği an, halkoy
laması beklentinizin aleyhe tecelli ettiği an Hacıbay-
ram'da Anavatan Partisinin cenaze namazı kılınma
sın... (ANAP sıralarından gürültüler) 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Si
zinki kılınmasın, 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, önemli olan toplumun kargaşadan kurtarılma
sıdır, önemli olan toplumun kargaşaya atümamasıdır, 
önemli olan toplumun kavga etmemesidir; 1980 önce
sine dönmemesidir. Ancak, bu halkoylamasının bir 
kavgaya dönüşmesinin ilk adımını Sayın Başbakan at
mıştır. Eğer siz, bu sorun 11 Eylül yetkilileriyle 12 
Eylül sorumlularının soranlarıdır, derseniz, bu toplu
mu kavgaya başlatmış olursunuz. Onun için, bu nok
tada uygulama sırasında çok hassas davranılmasını ri
ca edeceğiz ve yine önereceğiz ki, 12 Eylül kararları
mın ve 12 Eylül idaresinin tenkit edilmesine imkân 
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vermeyen -2969 mu, ne ise numarası o olan- yasa 
yürürlükten kaldırılmalıdır. O yasayı yürürlükten kal
dırırsanız, o zaman, bu yasaklılara kendilerini savun
ma haklarını vermiş olacaksınız. 

Sayın Başkanım, genelde arz edeceklerim bunlar. 
Ancak, gönül isterdi ki, şu yasa teklifinin fikirlerimi 
arz ettiğim yürürlük maddesi görüşülmeden, bu yasa 
görüşülmeden, yüksek Meclisin gündeminde bulunan 
ve 84 üncü maddeye giren bazı milletvekili arkadaş
larımızın siyasî defoları şu yüce heyet tarafından ta
mir edilmiş olsun. Gündemde bu mevcutken, yüce 
heyete bunu tamir etme imkânını vermemişken, bu, 
yürürlük maddesi üzerinde fikrimi arz ettiğim yasa 
teklifini görüşmemizi bir talihsizlik olarak kabul edi
yorum. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
burada defolu milletvekili yok, hep millî iradeyle 
geldik. 

BAŞKAN — Tabiî, elbette... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, 175 inci madde bir gizlilik esası getiriyor; 
yani yayımından itibaren yürürlüğe girip de, şifahî te
minatla ertelenen 175 inci madde - zaten bu Anaya
sanın teminatlarının da tutulmadığını görüyoruz - bir 
gizli oy esası getiriyor. Gizli oy bazı konularda olur 
da, Anayasada uzlaşmada gizli oy olmaz. Uzlaşmada 
her şey açıktır, her şey alenîdir ve Anayasanın oy
lamalarını, Anayasanın yapımını bir poşete koymak, 
hiçbir zaman, siyasî bakımdan doğru tercih değildir. 

Ben, yapılan değişikliklerin, memleketimiz için ha
yırlı olmasını temenni ediyorum. Ancak, 1982 Anaya
sasını, bazı maddelerinin ömrü taşıdığı yasaklardan 
daha kısa olan bir hukuk belgesi olarak nitelendiri
yor ve bu Anayasanın içerisinde geçici 4 üncü mad
deden daha çok önemli; toplum için, geçici 4 üncü 
maddeden daha çok zorunlu kısıtlayıcı maddelerin, 
yasakların kaldırılmasını temenni ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bayezit. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanı Sayın Coş-

kunoğlu; buyurun. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, Sayın Komisyon Başkanının hukuk nosyo
nundan pasajlar okumasını istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; evvela komisyonumuza taalluk 
eden bir konu hakkında maruzatta bulunacağım. 
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Sayın Bayezit buyurdular ki, «Bu teklif Sayın Tur
gut özal'ın teklifi değildir, Albayrak'ın teklifidir» 
dediler. (SHP sıralarından «O da sayın» sesleri) 

Bizim raporumuzda, İstanbul Milletvekili Sayın 
Turgut özal ve 199 arkadaşının teklifi olarak geçmiş 
ve komisyon üyelerimiz de bunu bu şekilde imza et
mişlerdir. Binaenaleyh... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
rihine bakın. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 
T. COŞKUNOÖLU (Devamla) — Tarihi de söyle
yeceğim şimdi izah edeceğim efendim, 

Kanun teklifleri nasıl yapılır? İçtüzük madde 75 : 
«Milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde bir ve
ya daha çok imza bulunabilir. 

Kanun teklifleri de, gerekçesi ile birlikte Başkan
lığa verilir. 

Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara doğ
rudan doğruya havale edilir.» 

Şimdi, bu teklif hazırlanmış ve İstanbul Millet
vekili Sayın Turgut Özal'ın imzasını taşıyan bir ya
zıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş. Muh
teviyatı şöyle; «7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 105 inci. 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
miz...» Tekrar ederek söylüyorum, «Kanun Tekli
fimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim.» 

Sayın Turgut Özal bunu bu şekilde imza etmiş ve 
bu yazı ile bu teklifi göndermiştir. Bu teklifte doğru
dan doğruya imzanın bulunmasına, dahi gerek yoktur; 
çünkü kendisi bir ek yazı ile bunu kabul etmiş, imza 
etmiş ve yüce Meclis Başkanlığına veren de bizzat 
'kendisidir. Binaenaleyh, kanun teklifini, İçtüzüğün 75 
inci maddesine ve şu muameleye göre kim yapmış 
oluyor? Sayın Turgut özal yapmış oluyor. 

Bu itibarla, arkadaşımız Sayın Bayezit'in gerekçe
leri doğru değildir. Zaptın bu şekilde düzeltilmesi la
zım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O yazı olmadan 
verilemez miydi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — O yazı olmadan 
verilemezdi; çünkü imzaların başında hiçbir şey yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olabilir; kanunun 
başlığı var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Yok efendim, im
zaların başında hiçbir şey yok, yalnız imzalar var. 

Kaldı ki, komisyonumuzdan çıkmadan yine bu im
zaların üzerine imza da konmuştur. Binaenaleyh, bu 
mevzu başka türlü konuşulamaz ve mütalaa edile
mez. 

Bunu bu şekilde açıkladıktan sonra, bir iki nok
taya daha cevap arz etmek istiyorum; ayrıca hükü
met de cevap verecek. 

«Biz bu yasakları Meclis kaldırsın diye önerge 
verdik» diyorlar. Yasakların mahiyeti hakkında bir 
şey söylemeyeceğim. Ayrıca, «Halka başvurmaktan 
biz korkmuyoruz, siz korkuyorsunuz» diyorlar. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Ona da 
bir şey söyleme... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 
T. COŞKUNOÖLU (Devamla) — Müsaade buyurun, 
onu da arz edeyim. 

Şimdi şunu; yani benim elimde bulunan iradeyi 
ben 'kullanmasam, siz, gerek Meclisten; kanun ge
çirmek, gerekse halka gitmek imkânına sahip misi
niz? Değilsiniz; bizzat değilsiniz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Allah, Allah... Nasıl 
oluyor o iş?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Devamla) — Mecliste çoğunlu
ğu bulunan bir partinin iradesi olmadan halka gitmek 
de elinizde değil, kanunu kabul etmek de elinizde de
ğil. Şu halde, Anavatan Partisi arzu etmeseydi halka 
gidilmezdi, gidilemezdi. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Siz kimsiniz şimdi? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi halka git
mekten kim korkuyor?.. (SHP sıralarından, «Siz» 
sesleri) 

Hayır, korkmuyoruz. Eğer biz korksaydık, böyle 
bir teklifle gelmezdik. [SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar (!)] 

Halka gitmekten korkmuyoruz, siz korkuyorsunuz; 
çünkü sizin bu şekilde bir teklif yapmaya selahiyeti-
niz yok. 

Bu itibarla, bunu da vurguladıktan sonra, hepi
nize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So

rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz alanları bitireyim, ondan sonra 
sorunuzu alacağım Sayın Bayezit. 

Sayın Tutum?.. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Vazgeçtim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş?.. Yok. 
Evet, soruları alıyorum... Sayın Bayezit. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun, sorunuzu sorun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, aracılığınızla şu sorularımı Sayın Ko
misyon Başkanının cevaplandırmasını istirham edi
yorum : 

1. Efendim, Anayasa Komisyonunun 4:5.1987 ta
rihinde yapmış olduğu oturumda müzakereye başla
dıkları zaman, bu teklifte Sayın Başbakanın imzası 
var mıydı ve bu teklifteki imzalar, «1.-Ahmet Ak-
gün Albayrak, 2. - , 3. - ve 192. -» diye bir sıra ile 
bir sayı ile numaraJar verilerek tasnif edilmiş miydi? 

2. Sayın Başbakan bu imzayı sonradan attı, de
diklerine göre ve tezkereyi yeterli bulduklarına göre, 
Anayasa Komisyonu Başkanı olarak Sayın Başbakana 
niçin ikinci bir imza attırmak zorunluluğunu duymuş
lardır; eğer hukuken lüzumlu ve gerekli değil idiyse?.. 

3. 175 inci maddeyi niçin halkoylamıaisına sun
mak lüzumunu hissetmemişlerdir? (ANAP sıraların
dan «O madde geçti» sesleri). Çünkü yürürlüktür; çün
kü bu madde neşrinden itibaren yürürlüğe girmekte-. 
dir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, arz 
edeyim. 

Bu kanun teklifi komisyonumuzda 2 oturumda 
müzakere edildi. Birinci oturumda, ek yazıda Sayın 
Turgut özal'ın; Başbakan ve istanbul Milletvekili Sa
yın Turgut Özal'ın imzası bulunduğu ve «Kanun tek
lifimiz» diye kendisi bizzat Meclis Başkanlığına ver
diği için onu kâfi gördük; çünkü başka türlü, Meclis 
Başkanlığından bize gelmezdi, gelemezdi. Meclis Baş
kanlığına başka birisinin yazısı ve imzasıyla bu şe
kilde müracaatı yoktu. Binaenaleyh, onu kâfi gör
dük. 

Bununla beraber, bu yazının mevcudiyetine rağ
men, teyit bakımından ikinci bir imzayı, almasak da 
olurdu; fakat aldık. Bunun bir sakıncası yok. [SHP 
sıralarından alkışlar (!)] 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, teşekkür ederim, bunu söyletmek iste
miştim zaten. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, söyleme
yecek bir şey yok bunda; söylemeyecek bir şey yok... 

Şimdi, 175 inci maddenin yürürlük mevzuuna ge
lince: 175 inci madde mevzuu geçti ve halledildi; 
ama, bununla beraber, şunu arz edeyim: 175 inci 
maddenin yürürlüğe girmesi eğer bu kanun teklifinin 
yürürlüğünden sonraya kalsaydı, bu sefer geçici 4 
üncü maddenin kaldırılması mevzuu askıda kalacaktı. 
Binaenaleyh, onunla irtibatlı bulunduğu için ve refe
randuma sunulması onunla birlikte mütalaa edildiği 
için, birlikte yürürlüğe girecektir. Bu şekilde kabul 
edildi efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ilk teklif dediğiniz gibi ama... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — tik teklif öyle ola
bilir; biz, kabul ettiğimiz teklife göre konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Madde, açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın 

sekli hakkında Genel Kuruldan karar alacağım. 
Birinci şekli oylarınıza sunacağım. Açık ovlama-

nın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye kona
cak oy kutusuna oy pusulasını atması suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci şekli oylarınıza sunacağım. Açık oylamanın, 
adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, «Ka
bul, ret» veya «çekinser» şeklinde oyunu belirtmek 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen şekliyle oylamaya geçiyoruz. 
Adana'dan oylamaya taşlıyoruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletve

kili?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımına başlanıldı). 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz bir noktayı açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, gelen tek
lifin başlığında maddî hata vardır. Komisyonumuz
dan gelen metin gibi yazılması lazım gelirken, Mecli
sin sevk ettiği şekilde yazılmıştır. Komisyonumuzdan 
gelen metin gibi yazılmasını rica ediyorum. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
metin nedir, bir duyalım Sayın Başkan? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bunun için'komis
yonun toplanması lazım; geri alsın... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Başlık şöyle olacak 
efendim: «7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, ve 175 inci Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi». 

Şimdikinde ise... 

BAŞKAN — Sayın Başkan, tümünü şimdi oyla-
mayacağız, ikinci görüşmeden sonra oylayacağız, o 
zaman bu ifadeyi belirtirseniz, düzeltiriz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Ben zabıtlara geç
mesi için arz edeyim de efendim... 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim; ikinci oylamada, 
tümünü oylamadan önce... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Teklifteki başlıkta 
«104 üncü madde» yer almaktadır; ayrıca «... ve Ge
çici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması» 
ifadesi yoktur. Halbuki komisyondan gelen metin 
esastır, o metin üzerinde konuşuldu. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Turizmi Geliştirme Fonunda 1986 yılında topla
nan kaynaklara ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'in ya
zılı cevabı(7/1924) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Turizmi geliştirme fonunda, 1986 yılında 
toplanan kaynakların tutarı ayrı ayrı nedir? 

a) 1985'den devreden bakiye, 
b) 1986 bütçe ödeneğinden kullanılan, 

Bu itibarla, başlığın komisyon metnindeki gibi ya
zılması lazım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, mat
baa hatası var. Teklif metninin başlığı ile komisyon 
metninin başlıkları arasında bir kelime yanlışlığı var. 
Esas olan komisyon metninin başlığıdır, onun kabul 
edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Dikkate alınacaktır efendim. 
Sayın milletvekilleri, 5 inci madde üzerindeki açık 

oylama sonuçlanmıştır. 5 inci madde üzerinde 304 ka
bul, 49 ret oyu kullanılmış ve madde kabul edilmiş
tir. 

Malumlarınız olduğu gibi, teklif, ikinci görüşmeye 
tabidir. İkinci görüşme, birinci görüşmenin bitimin
den 48 saat sonraki (yani 17 Mayıs 1987 Pazar günkü) 
birleşimde yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, alınan 

karar gereğince, 15 Mayıs 1987 Cuma günü (yani bu
gün) saat 15.00'te toplanmak üzere 'birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 02.25 

c) T. C. Turizm Bankası kârından Hazine payı, 
d) Verilen kredilerden geri alınan faiz ve taksit

ler, 
e) Triptik ve gümrük geçiş karneleri hizmetlerin

den pay, 
f) Turizm işletmelerine verilen para cezaları, 
g) Hizmete katılma payları ve diğer gelirler, 
h) Diğer fonlardan aktarma varsa, tutarları ve 

fonların adları, 
i) Diğer gelirler. 

Soru 2. Bu fondan 1986 yılında yapılan harca
maların tutarı ayrı ayrı nedir? 

a) Turizm yatırım için verilen kredilerin tutarı, 
b) Dış pazarlama amaçlarıyla yapılan harcama

lar, 
c) Diğer harcamalar, 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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d) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 
tutarları ve fonların adları, 

e) Bu fondan satın alınan Devlet tahvili, Hazine 
bonosu veya gelir ortaklığı belgesi tutarı. 

Soru 3. 1986 yılı sonunda fon bakiyesi nedir? 
Bu bakiye hangi bankalarda ne tutarlardadır? 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 13 . 5 .1987 

Sayı : 483 
Konu : Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut 

Arıkan'ın soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22.4J1987 gün ve 7/1924-8601/33266 sayılı 

yazıları. 

İlgide kayıtlı yazıları ile Bakanlığımıza intikal et
tirilen Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arı
kan'ın «Turizmi Geliştirme Fonundan 1986 Yılında 
Toplanan Kaynaklara ve Yapılan Harcamalar» a iliş
kin yazılı soru önergelerinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Külfür ve Turizm Bakanı 

1986 Yılı 
Soru 1. Turizmi Geliştirme Fonunda 1986 yılında 

toplanan kaynakların tutarı ayrı ayrı nedir? 
a) 1985'den devreden bakiye : 

4.049.370.187,13 TL. 
b) 1986 bütçe ödeneğinden kullanılan : 

64.400.000 TL. 
c) T. C. Turizm Bankası A. Ş. kârından Hazine 

payı : 
1.435.209.915,66 TL. (1984 yılı kârından) 

d) Verilen kredilerden geri alınan faiz ve taksit
ler : 

193.567.241 TL. 
e) Triptik ve gümrük geçiş karneleri hizmetlerin

den pay : 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Triptik 
veya Gümrük Geçiş Karnesi Hizmetlerine ilişkin 12 
nci maddesi 2817 sayılı «1615 sayılı Gümrük Kanu-

14 . 5 . 1987 0 : 2 

nunda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanuna 
.Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun»un Ek 54 ün
cü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

2634 sayılı Kanunun Fonun gelirleri başlığı altın
da yer alan 22 nci maddesinin (d) fıkrasında belirti
len ve Triptik veya Gümrük Geçiş Karneleri hizmet
leri gelirlerinden fona aktarılacak pay ise Bakanlar 
Kurulunca henüz belirlenmemiştir. 

f) Turizm işletmelerine verilen para cezaları : 
2.640.000 TL. 

g) Hizmete katılma payları ve diğer gelirler : 
1.093.392.474,10TL. 

h) Diğer fonlardan aktarma varsa, tutarları ve 
fonların adları : 

i) Diğer gelirler : 

Soru 2. Bu fondan 1986 yılında yapılan harca
maların' tutarı ayrı ayrı nedir? 

a) Turizm yatırımı için verilen kredilerin tutarı : 
1.817.278.927 TL. 

b) Dış pazarlama amaçlarıyla yapılan harcama
lar : 

750.000.000 TL. 
c) Diğer harcamalar : 

2.229.492,09 TL. 
(Yurt dışı tanıtma müşavirliklerine gönderilen ha

valelerin masraflarıdır). 
d) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları : 
23.573.951 TL. 

(Bakanlar Kurulunun 17.7.1986 tarih ve 86/10ı804 
sayılı kararı gereğince; «Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonu» na ödenen miktar). 

e) Bu fondan satın alınan Devlet tahvili, Hazine 
bonosu veya gelir ortaklığı belgesi tutarı : 

Soru 3. 1986 yılı sonunda fon bakiyesi nedir? Bu 
bakiye hangi bankalarda ne tutarlardadır? 

Fon bakiyesi, 4.245.497.447,80 TL. dır. Bu bakiye 
T. C. Turizm Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü nezdin-
deki 384 20Ö Turizmi Geliştirme Fonu hesabında ka
yıtlı bulunmaktadır. 
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7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı T.C. Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 
4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci Maddesine Yerilen Oyların 

Sonucu: 

•(KaJbul edilmiştir.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Renizi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 

Üye Sayısı : 400 
Oy Verenler : 370 
Kabul Edenler : 315 . 
Reddedenler 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

55 

— 
28 
2 

(Kabul Edenler) 

Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Halefoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 
H< İbrahim'Karal 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AM Dizdaroğlu 
Su'dl Nef 'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 

1. Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. AH Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Raf et Ibrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 

A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal1 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetlin 
Mehmet Besim Göçer 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunafcar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 
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EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurü 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kânıran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat SöUanenoğlu 

T. B. M. M. B : 103 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtaıa Mihribaın Erden 
Musltaifa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Rtöşltü Kâzını Yüceleri 

İSTANBUL 
Behıç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşaır Aîbaıyrak 
İmren Aykut 
Salb'i't Baturnlu 
M. Vehbi Dincerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yılmaz Ihisan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Akan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgult Özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâlt Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR1 

Vural Arıkan 
Durean Emirbayer 
tsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 

14 . 5 . 1987 O : 

özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbüen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdullhalim Araş 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 

Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin! 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Oanuyar 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
ismet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

2 
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RİZE 
A. Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlıı 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Ar ikan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Bera'ti Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gurk an 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demdr 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Tasçıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
HilmJi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet.Nıuli Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Tevfik Bilal 

İÇEL 
Dürtmüş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 

Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman (Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

Feridun Şakir Öğünç 
Tülay öney 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Erdal İnönü 
Hayrutlah Olca 
Yılmaz önen 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Baytzit 

KAR$ 
Halis Soylu 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfulkh Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TOKAT 
Enver özcan 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddet 
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ADANA 
Metin Üstünel 

ANKARA 
Necdet Oalp (İz.) 
Osman Işık 
ismail Saruhan 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

BÎTLÎS 
Kâmran tnan 

BURDUR 
Fethi Çeiikbaş 

DENlZLÎ 
Halil İbrahim Şahin 

(Oya 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

İSTANBUL 
Ömer Ferruh î t e 

tZMİRl 
Turgut Sunaîp 
Rüştü Şardağ 

KONYA 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

(MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

Katılmayanlar) 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

NEVŞEHİR 
Hacı Turam Öztürfc 

NtÖDB 
Arif Toprak 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Alimet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir-
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

ZONGULDAK 
Emin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

*>•<* 
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7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı T.C. Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 
üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin 3 üncü Maddesi tle İlgili önergeye 

Verilen Oyların Sonucu: 

((Kalbul edilmiştir.) 

~-

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçıi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Af aoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRI 

Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
îsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer, 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 

Üye Sayısı : < 
Oy Verenler : : 
Kaıbul Edenler : : 
Reddedenler : 
Çeklinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler 

400 
357 
276 
81 
— 
— 
41' 
2 

(Kabul Edenler) 

Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali DizdaroğlU 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
t. Cenap Ege ' 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Eıgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

— 44), 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekiin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunüş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKjKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

5 — 

• 

DENlZLÎ 
Muzaffer Arici 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 

Maihmud Altunakar 
AA _ 

Ozgur Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşei 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 

Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Ara» 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
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GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demürtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğiu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğay 
îbrahîm Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Bâçenltürfe 
Ali îhısan Elgin 
Mehımet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B« Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
limren Aykut 
Sabit Baitumlu 
Mehmet VeUbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehtaet Rafkaslıgü 
Doğan Kıasaroğlu 
Alan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay KJöseoğlu 

Turgut Özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pehlivanoğlu 
Işıiay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
îsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Hal it Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
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TOKAT 

Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN. 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

TRABZON 
Eyüp Aşiik 
Osman Bahadır 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

DENİZLİ 
H. İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arılkan 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilrrü Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Edip özgernç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lütfullah Kayalar 

fnler) 

I Feridun Şakır öğünç 
Tülay öney 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 

İZMİR 

Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Erdal inönü 
Hayrullah Olca 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSER* 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Emin Fahrettin özdiilek 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANfflSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ataaoy 
Rıza öner Çakan 
Koksal Toptan 

MARDtN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihd Ataklı 

TEKMIDAÖ 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Redde* 
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ADANA 
Vehbi Batuman 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (tz.) 
H. İbrahim Karal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 
Mustafa Çakaloğlu 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

(Oya Katılmayanlar) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 

İSPARTA 
Faıtlma Mi'hriban Erden 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ömer Ferruh Üter 

İZMİR 
Yılmaz ön«n 

Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
KIRKLARELİ 

Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğllu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 
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7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı T.C. Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçicici 4 
üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin 3 üncü Maddesine Verilen Oyların 

Sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahiit Aral 
Ali Bozer, 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 

Üye Sayısı : <• 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

400 
368 
284 
84 
— 
— 
30 
2 

(Kabul Edenler) 

Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
N. Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Abdullah Cengiz Dağyar 
A1H Dizdaroğlu 
Sudi 'Neş/e Türed1 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
I. Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BlNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M, Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Raf et İbrahimoğlu 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekîn 

RTJRDTTR XI \J XV JL/ KJ XV 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal îğrefc 
Fahir Sabunüş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetün 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

PÎYARBAKIR 
Mahmu'd Aitunakar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürîc 

ERZİNCAN 
Yıldırım Afcbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebulbekir Alkay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
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ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal 'Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel ' 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akdf Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kararan Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmentoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtlma Mi'hriban Erden 
Musltafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

IÇEU 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Ali thlsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yüceler 

İSTANBUL 
Beihiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B., Doğanoan Alkyürök 
Yaşar Albayrak 
imren Aykut 
Sabit Batumlu 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
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Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
R. Ercümenlt Konükman 
Leyla Yeiniiay Köseöğlu 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özıdemıir Fehlivanoğlü 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS} 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
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KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emliroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beştir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 
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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 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin . 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
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ŞANLIURFA 

Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 

Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli \ 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 

ANKARA 
Neılimatt Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

(Reddedenler) 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
H. İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

ÎÇEL 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 

Feridun Şâkir Öğünç 
Tülay Öney 
Günseli Özkaya 
Bilâil Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
HayruMa'h Olca 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
ismet Türhangil 

LütfuMah Kayalar 
Mahmut Orhon 

Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Koksal Toptan 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem- Vasıf Yücel 
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ADANA 
Vehbi Batuman 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 

ANTALYA 

Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaioğlu 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

BALIKESİR 

Şerafettin Toktaş 

(Oya Katılmayanlar) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

İSTANBUL 
Ömer Ferruh îtten* 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

MUĞLA 
îdris Gürpınar 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SÎNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğkı 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 
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7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı T.C. Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 
üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldınlması Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü Maddesi tle İlgili önergeye 

Verilen Oyların Sonucu: 

(Kabul edilmüştir.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
363 
356 

7 

35 
•o 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas f 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

İsmet Özarslan" 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neıtiman Elgin 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abactgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islıimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Giilez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetfin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 



Halil İbrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
• Mahmud Altunakar 

Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 
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HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatima Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Ali ihsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Salda A'bba'soğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrdttöin Elmas 
Halil Orîian Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kaflkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
R. Ercümenlt Konu'kman 
Leyla Yeniay Kölsdoğlu 
Feridun Şakır Öğünç 
Tülay Öney 
Turgut Özal 
ibrahim özdemir 
Günseli Özkaya 
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Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

IZMlR 
I Vural Arılkan 

Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Erdal inönü 
Özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Wi Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 

L Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
t Ihan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

I Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 
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KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Metin Emliroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Sumen Oral 
Mekin Sanoğlu 
Gürbüz Şakranh 
ismet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 
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MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

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 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 

Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindomk 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili' 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal özdendir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON . 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Fahrettin Kurt t 

TUNCELt 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 

ADANA 
Cüneyt Canver 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

İSTANBUL 
İbrahim Ural 

(Reddedenler) 

İZMİR 
Hayrullatı Olca 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (İz.) 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 

BÎTLÎS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arükan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

İSTANBUL 
Ömer Ferruh îftar 

İZMİR 
Yılmaz Önen 

Turgult Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KARS 
Halis Soylu 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİNOP 
Özer Gürbüz ı(Bş!k. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

* • • < « 
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7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı T.C. Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 
üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü Maddesine Verilen Oyların 

Sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
367 
360 

31 

31 
2 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Badaı 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sanoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 

(Kabul 

İsmet özarslan 
Hatan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Vahit Haleföğlü 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

Edenler) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Bsgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demdr 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BÎTLÎS 
Rafet tbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gütez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekKn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan , 
Saffet Sakarya 
ilker. Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetiin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DEN4ZLÎ 
Muzaffer Ana 
Mustafa, Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğullan 
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Halil ibrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Ankan 
Seyit H. Konuksever 
ismail Üğdül 

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 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celal Güzel t 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayrı Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATA^ 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M, Muraıt Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Togay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL1 

İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biceritürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülenlt Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Aİbaıyrafc 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayretftin Elmas 
Hail Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğhı 
Alltan Kavak 
R. Brcümenlt Konukirnan 
Leyla Yeniay KÖseoğılu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 

Turgut Özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Ankan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Erdal İnönü 
Özdemir Pehliıvanıoğkı 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyoi 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Baitgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustalafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emliroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

- MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
ismet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 
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MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Aiaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 

Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bi^in 
•Halil) Turgut Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök -
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Nac/ Mimaroğlu 
Rıza Telcin 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaogilu 
M. Mükerrem Taşcıoghı 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
VeciM Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

Osman Bahadır 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

İSTANBUL 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Hayrullah Olca 

(Reddedenler) 

KARS 

Halis Soylu 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

SAMSUN 

Fahrettin Uluç 
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ADANA 
Vehbi Batuman 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (İz.) 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

EDÎRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATALI 
Tevfik Bilal 

İSTANBUL 
Ömer Ferruh llıtet 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Rüştü Şardağ 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Kemal Or 

MUĞLA 
îdris Gürpınar 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadunmn 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğtoi 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 
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7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayıh T.C. Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 
iüncU Maddesinin Yürürlükten Kaldmlması Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci Maddesine Verilen Oylarm 

Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
353 
304 
49 

45 
2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Baflas 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğiu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Haaan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
(Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 

Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil1 İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Alü Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
î. Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 

İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşjhı 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

ÛBOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunlş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal1 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
tbrahim Turan 

HAKKARt 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demîirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kamaran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğllu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentlürfc 
Ali Ühfcarı Elgin 
Mehmet Kocabaş 

T. B. M. M. B : 103 

Edip özgene 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
Böhiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrafc 
İmren Aykut 
Sa'bit Batumlu 
Mehmet Vdh'bi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaislıgil 
Doğan Kasaroğlu 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
ibrahim Özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMÎR 
Vural Arıkan 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
özdeimdr Pehllivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa* Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdülhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MANİSA 
Ümit Canuyarı 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Of al 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
ismet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi ' 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

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 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 
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SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 

Aydın Baran 

M. Abdurrezak Ceylan 

Nejdet Naci Mimaroğlu 

Rıza Tekin 

SİNOP 

Hilmi Biçer 

SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Melhmet Mükerrem 
Taşçıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 

Osman Doğan 
Ba'hri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 

Selçuk Akıncı 

Salih Alean 

Ali Rıfkı Atasever 

Ahmet Karaevli 

TOKAT 

Metin Gürdere 

Selim Koçaker 

Cemal Özdemir 

Talat Sargın 

Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 

Eyüp Aşık 

Osman Bahadır 

Fahrettin Kurt 

UŞAK 

Mümtaz Güler 

Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

IBURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
H. İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cbngfc 
Hüseyin Avni Güler 
Tülay Öney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Erdal İnönü 
Hayrullah Olca 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Halis Soylu 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 

TOKAT 
Enver Özcan 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

ZONGULDAK 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehtai Batuman 

AFYON 
Mustafa Şükrü Yüzfoaşıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (İz.) 
Neriman Elgin 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 

BtfITLtS 
Kâmran inan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Önural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ah* Ayhan Çetün 

EDİRNE 
Türkân Turgut Ankan 
Muhittin Yıldırım 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATALI 
Tevfik Bilâl 

İSTANBUL 
Ömer Ferruh İlter 
Alltan Kavak 
Feridun Şakır öğünç 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 

İZMİR 
Yılmaz önen 

Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KOCAELt 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİNOP 
"özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğl 

ŞANLIURFA 
Muttafia Demir 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumam 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

> > • • • « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

14 ı 5 . 1987 Perşembe 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

2. — İstanbul Mi'lldtvdkiili Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sorunlîarı tespfitt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, îçltüızüğünı 102 ve 103 üncü 
madldeleri uyarınca bir Meclis Araşfoımasa açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in. 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Can'm, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş-

0 

bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 
8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-

tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — 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) 

11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu, iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı-



ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tş'hanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş tünde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili Jbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen rayh sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızıleabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBÎRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2 — 

basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasımn ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Mületvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — 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) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Mületvekili Mustafa Murat Sök-
menoğiu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan KasaroğluTnun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili, Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan, söz
lü soru önergesi (6/899) 



35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alman yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir'milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edüen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

. 40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye »başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara 'ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ye Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'm, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlarla ilişkin İç?' 
isteri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. —"Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğiu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletveküi Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir .Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

.54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 



56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden ıbazüarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiktin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da Börtilen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıktırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
ili Banaz ilçesinin Ahat ve Çarnsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa tli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet istatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO işletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edü'ip edilmediğine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soruönergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 

liralık kaçak malın «-sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin ilinde usulsüz demir satışı yapüdığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop ili ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyalbat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut özal'm maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul-



madiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner T 
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
'ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'n iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı 
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve malîye 
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletveküi Feridun Şakir öğünç* 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasırun Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top1u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konsey indeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
KLurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
cransfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı ktutnutoıasına halk kazaındikian için baş
vuruda bulunan yönelene ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözilü sonu önergesi (6/1028) 
(1) 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak-
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lan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adiıytaımaın, Malatya ve Gazilanltep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları basar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başjbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1029) '(1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişiferdem AİDS beîgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkim Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurtfun, Doğu ve Güneydoğu Amadotuya yerleşmek 
maksadıyla kaçak oftarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmad'ığma ve bu 
kiışiBer hakik'ünda ne gibi iştam yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soıîu önergesi (6/1031) (1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa tli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YücePin, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

103. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıtot-üî Alem-ül İslam adlı öngültün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerin© karşı ne gibi tedbirler alındı
ğıma Mişlkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1035) 
( 1 ) • 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

105. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş ilçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mam 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

106. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır* 
. in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya

pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

107. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
îslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

108. — Adana Miüöüvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/1050) (1) 

109. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
naküüne ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

110. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
4eki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

111. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

112. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

114. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

115. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KIT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

116. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 



117. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

118. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

119. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

120. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

121. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

122. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa İlişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/988) 

123. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SETA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye Ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

125. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

126. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine üişkin Mıillî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

127. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

128. — Kahramanmiaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DBMİR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işlilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

131. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve TaM Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

133. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii îmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapüdığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

134. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

135. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

136. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

137. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

138. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi-
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len bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

139. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavımın ipftal edilmesinin nedenline ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

140, — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kastm 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — İstanbul Milletvekilli Turgut Özal ve 
199 Arkadaşının, 7.1 Ll 982 Tarih ve 2709 Saydı Tür
kiye Cumhuriiyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. 
Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 11.5.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü 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. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

4. — içel Milletvekili Ediip Özgenç'in, Ipekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 545) (Dağıt
ma tarîni : 12.1.1987) 

X 5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcah'hın, 21,12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirtmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lif1! ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
farili: 13.4.1987) 

6, — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür

kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

7. — Bir Siyasî Partiden istifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilimin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hulkulkî Durumlarına Dair Baş
kanlık DıVanı Kararı ile Başkanlık Tezlkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Köttniayomları üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

8. — Bir Siyasî Partiden istifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

9. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden istifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni, Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı" Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi:'21.4.1987) 

X I I . — Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987) 



12. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-
Iayat Kanunu Muvakkatinin Aidinin ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Bk ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıur
fa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili 
Ömer Kuışihan ve 4 Arkadaşımın, tsitanbul Milletvekilli 
Halil Orhan Ergülder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 
inci Maddelerinin DeğişCirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Biiıtçe komisyonları ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531, 
531*e 1 ve 2 nci Ekler) (Dağıtma tarihleri: 27.2.1987; 
4.5.1987) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu-
riyeltii Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dıştişlerii; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/833) (S. Sayısı : 559) ^Dağıtöma tarihi : 
8.5.1987) 

X 14, — 2464 Sayıfllı Belediye Gelirleri Kanununun 
Meslek Vergisi iîle îlgü Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırtması ve 1319 SayıSı Eknlafc Vergisi Kanunu
nun 5 <inci 'Maddesine Blir Fıkra EkÜeomesti Hakkında 
(Kamun Tasarısı ve tznUiir Mffletvefcii Hüseyin Ayde-
ıntir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı 
Belediye OelMeri Kanununun Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaçırılmasına Dalir Kanun Teklfli ve Yoz

gat MüetfvekÜK LuMuMah Kayalar ve 68 Arkadaşı
nın, 2464 (Sayılı Belediye GelMeri Kanununun I - II 
nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tari
hi : 8.5.1987) 

15. — 4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka
nununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu {1/838) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1987) 

16. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma 
tarihi: 11.5.1987) 

17. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 
Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/840) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 

11.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




